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Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

Hé huizenzoeker,
loop eens binnen 
bij Gelske!
Loop vrijblijvend binnen voor een gratis
oriëntatiegesprek. Liever op afspraak? 
Bel (0511) 42 63 33 of stuur een mail naar
FinancieelAdvies.noordoostfriesland@
rabobank.nl

Rabobank Noordoost Friesland

Johannes van Kammen en Pieter Kooistra 

De mannen fan ‘De Westereender’ krante
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Geconcentreerd buigen ze zich over 
het fotoboek dat op de keukentafel 
ligt; Pieter Kooistra en Johannes 
van Kammen. Samen stonden 
beide heren aan de wieg van De 
Westereender, zoals we de krant nu 
kennen. Sterker nog: Johannes is 
al bijna 40 jaar ‘it mantsje fan de 
krante’. Een terugblik met beide 
mannen van het eerste uur.

Voorzichtig slaat Pieter bladzijde na 
bladzijde in het fotoboek om. Iedere 
foto vertelt z’n eigen verhaal. Van 
de Tonido-tentoonstelling in 1991, 
waar Commissaris van de Koning 
Hans Wiegel een bezoek bracht aan 
de stand van De Westereender. Van 
de houten chalet in de tuin bij Pie-
ter thuis, die in de beginjaren van de 
krant dienst deed als redactiekantoor 
annex crisiscentrum. En van de ope-
ning van healthcentrum Plantinga 
halverwege de jaren ‘80, waar zangeres 
Toni Willé van de band Pussycat voor 
het eerste voorpagina-artikel zorgde. 
“Er is genoeg gespreksstof om dit ge-
hele decembernummer mee te vullen”, 
lacht Johannes.

Tweekoppige redactie
Het is halverwege de jaren ’80 wan-
neer Pieter namens de middenstands-
vereniging Westereender Keaplju bij 
Johannes aanklopt met de vraag of hij 
plaats wil nemen in de redactie van de 
nieuw op te zetten lokale krant. Deze 
nieuwe Westereender moet een an-
dere opzet kennen dan de voorlopers 
van de krant, die in het grijze verle-
den bestond uit een gestencild A4’tje.  
“Johannes werkte bij drukkerij Ban-
da, dat was alom bekend”, vertelt  
Pieter. “Precies de man die wij zoch-

ten; iemand met kennis van zaken, een 
groot netwerk en een scherpe pen.” 
Johannes reageert: “Ik schreef toen al 
een aantal jaren voor De Zwaagwest-
einder, waarvan de naam in een later 
stadium veranderde in Dantumadeel 
Expres, de voorlopers van de heden-
daagse Westereender. In totaal schrijf 
ik bijna veertig jaar voor en over de 
regio.”

“Er is genoeg gespreksstof 
om dit gehele december-
nummer mee te vullen”

Wanneer Johannes instemt, is er ook 
een redacteur voor De Westereen-
der. “In die beginjaren deden Pieter 

en ik alles samen”, 
knikt Johannes. “We 
bedachten zelf de 
onderwerpen, waarna 
ik op pad ging. Pieter 
was de man van de ad-
vertentieverkoop. Hij 
ging bij de onderne-
mers langs om ze ervan 
te verzekeren dat ze ook 
dit keer weer een adver-
tentie in de krant moesten 
zetten. Van advertentie-inkomsten 
moesten we het immers hebben.”

Door weer en wind
Het eerste exemplaar van de ver-
nieuwde krant valt in 1986 bij alle 

inwoners van 
De Wester-
een en wijde 
regio op de 
mat. “Dat 
was in no-
vember”,
 herinnert 
Pieter zich 
nog goed. 

“Daar hadden we bewust voor 
gekozen, zodat veel ondernemers er 
met een Sinterklaas-aanbieding in 
wilden adverteren. Waar we niet aan 
hadden gedacht, is dat het in novem-
ber niet het meest mooie weer is om 
op pad te gaan. Met de hele familie 

hebben we dat eerste nummer huis 
aan huis in de kou en het donker 
langsgebracht. Mijn kinderen kunnen 
zich die dag nog altijd herinneren”, 
lacht Pieter. 

Ook bij Johannes is het hele gezin van 
meet af aan betrokken bij De Wes-
tereender. “Mijn vrouw Bettie werkt 
nog steeds mee”, benadrukt Johannes. 
Ook hijzelf is nog altijd de vaste re-
dacteur van spraakmakende artikelen. 
Zo verzorgt Johannes onder andere 
de rubriek ‘Tijdsverspilling’. “Dat idee 
ontstond toen Pieter en ik samen met 
onze dames op dansles gingen. Ik had 
er totaal geen aanleg voor, dus van 
de dansleraar mocht ik een halfuur-
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Voorweg 17, Wouterswoude        T  (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl      AutoBoersma

Deze auto’s worden afgeleverd met  onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring, 6 MAANDEN BOVAG GARANTIE.

OPEL KARL COSMO 5 DRS
airco/ecc, Opel radio, nav, elek.ramen, 
l.m. velgen, stuur- + stoelverwarming, 
cruise ctrl  LUXE UITVOERING!
bj 2015 - 48.280 km € 10.950,- 

FORD S-MAX 2.0 16V TITANIUM
airco/ecc, Ford radio cd, elek. ramen, 
licht metalen velgen, cruise control, 
enz. LUXE UITVOERING!
bj 2009 - 97.780 km € 10.995,-

CITROËN C1 VTI SHINE 5 DRS
airco, Citroën radio met usb/aux, 
elek. ramen, led dagrij verlichting, 
centrale vergrendeling, enz.
bj 2015 - 44.470 km € 7.995,-

OPEL CORSA 1.4 16V EDITION 100PK
airco, Opel radio cd, elek.ramen, 
licht metalen velgen, stuur- + stoel-
verwarming, cruise control, enz.
bj 2013 - 67.458 km € 7.750,- 

VOLVO V40 T3 150PK MOMENTUM
airco/ecc, Volvo radio cd, PDC,
groot navigatie, leer,
licht metalen velgen, enz. 
bj 2013 - 63.183 km € 18.995,-

RENAULT TWINGO COLLECTION
5 DRS airco, Renault radio/usb,
 mistlampen voor, cruise control, enz

bj 2016 - 54.439 km € 8.950,-

PEUGEOT 208 1.2 PURE TECH
5 DRS airco, Peugeot radio/usb, 
elek.ramen, elek. ramen, centrale 
vergrendeling, cruise control, enz.
bj 2013 - 42.077 km € 9.500,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 105PK
5 DRS airco, radio cd, trekhaak, 
centrale vergrendeling, 
6 versnellingen, enz.
bj 2011 - 96150 km € 9.950,- 

airco/ecc, Mazda radio/navigatie, elek.ramen, 
licht metalen velgen, cruise control, enz.
LUXE UITVOERING
bj 2016 - 80.920 km                       € 19.950,-

MAZDA
CX-3

SKYACTIVE
PLUS 2.0
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Tijdverspilling
Verlos mij, Wellicht mag ik volgens velen 
niet met deze twee woorden beginnen, 
maar als men eigenlijk leest waarvan 
ik verlost wil zijn en nu niet alleen met 
de kerst, maar gewoon het hele jaar zal 
men dit mij wel willen vergeven. Verlos 
mij van de mensen die een aanslag doen 
op mijn kwade ik, mijn ik, die zegt dat 
ik nooit genoeg heb. Het materialisme in 
mij, wat ik eigenlijk helemaal niet bezit 
wil aanwakkeren. Hoe kan ik het stop-
pen? Ik kreeg er weer een in mijn brie-
venbus, een mooie grote blauwe envelop 
met een gouden strik. Nee, niet van de 
belastingen, want daar zit meestal geen 
gouden strik om. Nee, deze envelop was 
van de Nationale Postcode Loterij. In 
januari valt de Postcode Kanjer van 
maar liefst € 53,9 miljoen.  Niet dat 
ik het super voorbeeld ben van sociale 
bewogenheid, maar ik moest toch direct 
denken aan de vele gezinnen in ons 
land, die al een gat in de lucht zouden 
springen als alleen maar de huur/hypo-
theek van een maand zou vervallen. 
Bijvoorbeeld in december, dat tiendui-
zenden kinderen ook eens iets extra’s 
kregen, dat vele mensen, gewoon in hun 
eigen gezin eens konden uitpakken met 
hun eigen familie. Dat ze gewoon, ten-
minste zoals de reclames ons willen laten 
geloven, konden genieten van een beetje 
een onbezorgde kerst en oud en nieuw-
jaar. Zoals we ook altijd om vrede roe-
pen, smeken en bidden in deze periode.
Wat zou dat fijn zijn, denk ik. Ik denk 
dat ik dan ook een lot zou kopen, maar 
eigenlijk mag dit niet eens afhangen 
van “een lot voor een droevig lot”, toch. 
Eigenlijk zou het standaard moeten zijn 
in ons land. Delen wat we hebben, in-
teresse tonen, meeleven met een ander 
die door het levenslot anders is getroffen. 
Ik gun het hen en daarom, verlos mij en 
veel anderen van deze folders.

Jefanka

COLUMN

Tekort aan handjes
Tekort aan bouwvakkers: ‘Jongeren 
willen geen vieze handen meer krij-
gen’. Dat artikel kwam ik begin no-
vember tegen. Volgens de NOS is het 
een chaos in de bouwwereld, vooral in 
Amsterdam. Er zijn te weinig jonge-
ren die voor een baan als stukadoor, 
timmerman of installatiemonteur 
kiezen. Want, zo stellen de oudere 
collega’s: ‘jongeren willen geen vieze 
handen meer krijgen’. Maar is dat 
werkelijk wel het probleem?
Iedereen weet dat er te weinig handige 
Harry’s en Henriëttes zijn. Te weinig 
jongens en meisjes die technisch zijn. 
En daar heeft vooral de bouwsector 
last van. Wie vandaag de dag een huis 
wil bouwen, moet bijna vechten om 
bouwvakkers. Maar het probleem is 
veel groter. Het heeft niet alleen met 
vieze handen te maken, maar ligt 
vooral aan het imago. En natuurlijk - 
hoe kan het ook anders - aan het geld.
Bij ons in de familie zijn er een aantal 

ZZP’ers, waaronder ik zelf. Onlangs 
had ik het met mijn zwager over de 
drukte. Hij is ZZP’er in de bouw en 
heeft en stampvolle agenda. Ook ik 
hoef niet te klagen over werk. En toen 
kwam het gesprek op de prijzen. Waar 
hij zwaar werk doet en met weer en 
wind buiten staat, zit ik iedere dag 
lekker warmpjes op kantoor achter 
m’n laptopje. Bovendien is zijn werk 
een stuk gevaarlijker. Toch zie je dat in 
de prijzen niet terug. En dat is scheef.
Wie als bouwvakker, stukadoor of in-
stallatiemonteur goed wil verdienen, 
moet nu in de Randstad zijn, want 
daar staan ze om je te springen. Ook 
in de rest van het land hebben we be-
hoefte aan handige mensen. We heb-
ben hier in Drachten een hele zomer 
een opengebroken weg gehad, omdat 
er simpelweg te weinig straters wa-
ren die de stenen er weer in konden 
leggen. Maar toen de jongste bij ons 
thuis riep dat hij misschien ook wel 
strater wilde worden, dacht ik meteen: 
‘Nou, liever toch niet’.

Die gedachtegang is fout, ik weet ‘t. 
Zou hij als strater zielsgelukkig wor-
den, wie ben ik dan om hem tegen te 
houden? En waarom is dat minder 
dan wanneer hij hbo Bouwkunde 
studeert? Want naast slimme koppen 
hebben we vooral handige handjes 
nodig. Maar dan moeten die handjes 
daar ook naar betaald en gewaardeerd 
worden. Ze zijn immers net zo onmis-
baar als de collega’s die de bouwteke-
ning maken.
Met andere woorden: we moeten bou-
wen aan een beter imago voor mbo’ers. 
Ik ben niet de eerste die deze oproep 
doet. Sterker nog, er is een complete 
campagne voor opgezet. Die moet ons 
ervan bewust maken dat we niet zon-
der mbo’ers kunnen. Dus krijgt jouw 
kind vmbo kader beroeps als advies 
bij de Citotoets, kruip dan niet stille-
tjes in een hoekje omdat je als ouders 
had gehoopt op een havo-advies. Nee, 
wees blij dat jouw zoon of dochter een 
van die onmisbare handjes wordt.
Dat vraagt om een nieuwe denkwijze. 

Ook bij mij. We moeten afstappen 
van het idee dat slimmer altijd beter 
is. Dus wil de jongste hier straks echt 
strater worden, dan gaat de vlag uit. 
Maar misschien moeten we ‘m nog 
wel even uitleggen dat het in de bouw 
net iets anders gaat dan wat hij nu 
bouwt bij Minecraft.

Nynke van der Zee

tje eerder komen. Daar in de wacht-
ruimte ontstond het idee voor deze 
rubriek.”

Domme dingen
Onder de naam Jefanka schrijft Jo-
hannes in de rubriek Tijdsverspilling 
over domme dingen die iedereen kun-
nen overkomen. “Ik word regelma-
tig aangesproken op straat over deze 
stukjes. Mensen vinden het leuk, merk 
ik.” Het is voor velen een rubriek die 
ze als allereerste lezen. Een soort Jan, 
Jans en de Kinderen. “Dat is ook het 
enige wat er is overgebleven van mijn 
danscarrière, ik heb daarna nooit meer 
een quickstep gedanst”, grijnst Johan-
nes.

Ook is Johannes als vogelliefhebber de 
vaste redacteur van de rubriek waarin 
hij zijn laatst gespotte soorten be-
schrijft. “Naast vogelliefhebber mag ik 
ook graag biljarten”, vertelt hij. “Laatst 
moest ik met Brugchelencamp biljar-
ten tegen Damwâld. Nog voordat de 
wedstrijd begon, kwamen de gasten 
uit Damwâld naar me toe. “Ben jij die 
man van de vogelrubriek? Prachtige 
stukjes!’ Dat vind ik bijzonder. Ook 
in Damwâld wordt De Westereender 
goed gelezen, dat blijkt maar weer.” 

Persoonlijke verhalen
Zijn meest bijzondere verhaal schreef 
Johannes echter voor de Kollumer 
Courant. “Dat was mijn verhaal over 
de stille tocht die werd georganiseerd 
voor Marianne Vaatstra”, vertelt hij. 
“Het verhaal ging over mijn beide 
dochters, die ook meeliepen tijdens 
de stille tocht. Ik heb beschreven hoe 
het is als vader van een dochter, die z’n 
kinderen wil behoeden voor gevaar 
en hoe ik de stille tocht heb ervaren. 
Een verhaal puur vanuit mijn gevoel 
en hart. Ik heb later gehoord dat de 
ouders van Marianne daar steun aan 
hebben gehad. Een mooier compli-
ment kun je als schrijver niet krijgen.”

Johannes is na al die jaren nog altijd 
niet ‘uitgeschreven’ bij De Wester-
eender. “Ik vind het een voorrecht 
om dit te mogen doen. De vrijheid 
en het vertrouwen dat ik steeds van 
het bestuur heb gekregen, waardeer ik 
enorm. Ik vind De Westereender heel 
belangrijk voor de regio. Wij willen 
graag laten zien dat ook mensen uit 

onze regio kunnen doorbreken. Dat 
we niets minder zijn dan andere re-
gio’s en dat we er trots op mogen zijn 
dat we hier wonen.”

Scoops
Hij heeft bovendien verschillende 
scoops op z’n naam staan. “In De 
Westereender hadden wij als eerste 
van alle media het verhaal over Frans 
‘Anders’ Zwaagstra”, knikt Johannes 
trots. “Maar ook het allereerste in-
terview met De Kast. Ik kan mij nog 
herinneren dat Syb toen zei: “Zullen 
we een nummer voor je spelen? Dan 
weet je wat voor soort muziek we spe-
len.” Ik verklaarde toen lachend “Als 
jullie dan later beroemd worden, kan 
ik altijd zeggen dat De Kast ooit een 
privé optreden voor mij gaf.” Als ik 
naar de toekomst kijk dan zie ik de 
trend van achtergrondverhalen door-
gaan. Verhalen uit een regio die leeft 
en beleeft. Verhalen die de regio op de 
kaart zetten.”

“Deze verhalen zijn tijdloos; 
ook drie weken later kun je 
De Westereender lezen”

Uit eigen regio
Het is de kracht van De Westereen-
der, weten beide heren: persoonlijke 
verhalen uit de eigen regio. “Dat was 
ook ons oorspronkelijke doelstelling”, 

benadrukt Pieter. “Wij wilden een 
krant maken waarmee we de regio op 
de kaart zetten. En dat is gelukt. Er is 
geen huishouden waar de krant direct 
bij het oud papier gaat. Mensen vin-
den juist die verhalen uit de eigen om-
geving een verademing, merk ik. Plus 
het feit dat je hem niet meteen hoeft 
te lezen; ook drie weken later kun je 
De Westereender gerust openslaan. 
Deze verhalen zijn tijdloos.”

Verhalen van mensen uit de regio 
hebben meer impact dan het lande-
lijk nieuws, merkt ook Johannes. “Ik 
heb onlangs een artikel geschreven 

over mijn zoon Marcel, die als foto-
graaf naar Spitsbergen/de Noordpool 
is geweest. Door te beschrijven wat 
hij daar heeft gezien, maak je mensen 
meer bewust van de klimaatveran-
dering dan wat iedere professor tot 
nu toe is gelukt. Pas als het nieuws 
dichtbij komt, geloof je het. Zo werkt 
het bij mezelf net zo. Het komt toch 
anders binnen wanneer bij wijze van 
spreken je buurman het vertelt.”

“Pas als het nieuws dichtbij 
komt, geloof je het”

Nieuwe koers
Beide heren zijn dan ook blij met de 
nieuwe koers die De Westereender 
de afgelopen twee jaar is gaan varen 
onder leiding van uitgever Pieter Jan 
Heidstra. “Er is nog meer ruimte voor 
verhalen uit de regio”, merkt Pieter op. 
“Ik werk zelf al jaren niet meer mee, 
maar volg uiteraard De Westereender 
op de voet. Achtergrondverhalen die 
andere kranten niet hebben. Daarmee 
onderscheidt De Westereender zich 
nog altijd. Het is geen advertentie-
krantje, maar biedt de lezer meer dan 
alleen aangeleverde kopij.” 

Ook Johannes is zeer te spreken over 
de vernieuwing binnen de gelederen. 
Over stoppen denkt hij geen seconde. 
“Ik ben 68 jaar en krijg wel eens de 
vraag: ben je er nooit klaar mee? Dan 
is mijn antwoord nee, want ik vind het 
werk nog te mooi. Ik vind die contac-
ten met mensen prachtig. Die zou ik 
nog voor geen goud willen missen. Ik 
ben en blijf it mantsje fan de krante.” 
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op korte termijn 

beschikbaar   

op korte termijn 

beschikbaar   

Meer informatie: 
Bewonersconsulent 088-921 01 91, bereikbaar van 08.30 – 13.00 uur
Brugchelencamp@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl

Zelfstandig wonen in  
De Westereen

Te huur: Sociale huurwoningen

• Speciaal voor 55-plussers

• Woningen zijn rolstoel toegankelijk

• Er kan deelgenomen worden aan de 
 activiteiten in de  gemeenschappelijke 
 recreatieruimte in het verzorgingshuis.

• Voldoende parkeergelegenheid

• Nabij winkelcentrum en 
 gezondheidsvoorzieningen

Te huur: Sociale huurwoningen

• Speciaal voor 55-plussers

• Woningen zijn rolstoel toegankelijk

• Er kan deelgenomen worden aan de 
 activiteiten in de  gemeenschappelijke 
recreatieruimte in het verzorgingshuis. 

• Voldoende parkeergelegenheid

• Nabij winkelcentrum en 
 gezondheidsvoorzieningen

• Nabij bushalte en treinstation

• 30 Woningen van 50 m2:  
Kale huur  vanaf E 587,17  
per maand, de service kosten  
zijn vanaf E 57,53 per maand

Het is fijn wonen in De Westereen. Een gezellig dorp met  
een  winkelcentrum voor al uw  dagelijkste boodschappen.  
In het dorp staat het zorg centrum  Brugchelencamp.  
Woonzorg Nederland heeft  nabij het  zorgcentrum een  aantal  
zelfstandige woon complexen.  Zorgcentrum  Brugchelencamp  
beschikt over veel  faciliteiten waar u  gebruik van kunt maken.

Keapmanshús: Brugchelencamp 51 t/m 273 De Westereen Fink- en Miesstrjitte 1 t/m 25 De Westereen

• Nabij bushalte en treinstation

• 20 Woningen van 50 m2: Kale huur  vanaf 
E 426,32 per maand, de servicekosten 
zijn vanaf E 112,39 per maand (inclusief 
gas en water)

• 38 Woningen van 53 m2: Kale huur   
vanaf E 531,09 per maand, de service-
kosten zijn vanaf E 58,93 per maand 
 (inclusief water)

• Gemeenschappelijke ruime fietsen berging

4,5,6,7 & 8 juli   2019

KOOP nu je tiCkets! 

Piter Wilkens - Thijs meester
Carla de bruine - johannes Rypma
Muziek: de kast - Hubert heeringa

Regie: Steven de Jong & atsje lettinga
Script: Dick van den Heuvel

sponsoren: FotoCadeau.nl - Bouwhekken Nederland - Bouwbedrijf van der Laan - Administratiekantoor Hoekstra - it Dreamlân - Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v.  
WIS Dokkum - Freia - Auto Beerda

Sponsoren: Rabobank - Ahead- barkmeijer - jumbo kollum - abs steigerbouw - weed free service
Founders: gemeente kollumerland c.a. - prins bernhard cultuurfonds

Tickets vanaf € 27,00

Tickets via vanplan.nl

Ga naar kollumeroproer.nl
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Brouwerij Dockum hat  
it lekkerste bier fan Fryslân
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Zoals een schip traditiegetrouw met een fles champagne wordt gedoopt, 
zo werd er bij de officiële opening van Brouwerij Dockum op donderdag 
6 december geheel in stijl geproost met een goed glas bier. “In Kâld 
Kletske of in Bonifatius 754”, knikken Leon van der Meer, Erwin Postma, 
René de Heij en Tim Cuperus. “It lekkerste bier fan Fryslân.”

Op de glimmende tap in het sfeer-
volle proeflokaal van Brouwerij Doc-
kum prijken trots de diverse variaties 
van ‘t Kâld Kletske en Bonifatius 754. 
Beide biersoorten worden in Dokkum 
zelf gebrouwen door bierbrouwer Tim 
Cuperus. Nog maar 23 jaar oud is hij 
naar eigen zeggen ‘per toeval’ in het 
brouwersvak gerold. “Mijn buurman 
Sytze Hoogstins is de bedenker van ’t 
Kâld Kletske. Ik hielp hem wel eens 
met brouwen en toen hij ziek werd, 
kwam ik steeds wat vaker langs. Sytze 
heeft me de kneepjes van het vak ge-
leerd.”

Laatste wens
Wanneer de grondlegger van ’t Kâld 
Kletske te horen krijgt dat hij niet 
lang meer te leven heeft, komt hij 
in contact op met Leon en Erwin. 
Tijdens een bierproeverij in april 
2017 wordt zijn droom besproken: 
een eigen bierbrouwerij waar ’t Kâld 
Kletske voortaan wordt gebrouwen. 
“Wij waren zeker wel bierliefheb-
bers, maar van brouwen hadden we 
geen verstand”, geeft Leon toe. “Toch 
leek het ons een mooie uitdaging en 
bovendien wist Sytze wel een goede 
brouwer. Zo kwamen we in contact 
met Tim. Daarmee hadden we alle 
ingrediënten voor een eigen brouwerij 

in huis: de receptuur van Sytze en de 
kennis van Tim.”

Het leegstaande gebouw van de voor-
malige klimhal op de Hegediken in 
Dokkum blijkt het perfecte onder-
komen voor de nieuwe bierbrouwerij. 
“De oude gebinten zitten er nog in”, 
wijst Erwin naar de imposante hou-
ten draagbalken. “Dat zorgt meteen 
voor die authentieke sfeer die je in een 
brouwerij wilt proeven. We hebben de 
oude elementen behouden en er een 
nieuwe moderne touch aan gegeven. 
Zo krijg je een sfeervol en stijlvol 
proeflokaal en restaurant. En vanaf 
je tafeltje zie je meteen waar je biertje 
gebrouwen wordt.”

“Vanuit het restaurant  
kun je zien waar je biertje 
gebrouwen wordt”

Monnikenwerk
Vanuit het proeflokaal en het restau-
rant kunnen gasten een blik werpen 
op de grote glimmende ketels, waar 
Tim met passie het bier brouwt. Naast 
’t Kâld Kletske borrelt ook het goud-
gele vocht van het merk Bonifatius 
754 in de ketels. “Een echt Dokkumer 
biertje, dat hier uiteraard niet mag 
ontbreken”, knikt hij. “Vandaar dat 

ook de heren van Bonifatius hun bier 
voortaan hier laten brouwen. Daar 
zijn we super trots op.”

Om de smaak van ieder biertje precies 
goed te hebben, werkt Tim met gede-
tailleerde recepturen. Ondanks dat al-
les op papier staat, is ook zijn vakken-
nis essentieel. “Beide soorten werden 
voorheen in een andere brouwerij ge-
brouwen, met kleinere ketels”, legt hij 
uit. “Vanwege de nieuwe brouwinstal-
latie moet ik het recept bijstellen, zo-
dat de smaak gelijk blijft. Ik ben nog 
altijd aan het proeven en bijschaven. 
Dat is echt monnikenwerk, maar juist 
dan krijg je de perfecte smaak.”

“Dat is echt monnikenwerk, 
maar juist dan krijg je de 
perfecte smaak”

Verhaal van het bier
Een biertje drinken bij Brouwerij 
Dockum is meer dan alleen pilsen. 
Het gaat de initiatiefnemers (waar 
naast Erwin, Rene en Leon inmiddels 
ook Biense Dijkstra en de bedenkers 
van Bonifatius754, Frank en Remco 
van Dijk en Berend Wouda bij ho-
ren) om het verhaal achter het bier. 
Leon: “Voor de liefhebber verzorgen 
we graag een rondleiding, zodat je 
kunt zien wat er komt kijken bij het 
brouwproces. Daarna kun je aanschui-
ven voor een lekkere lunch of een uit-
gebreid diner. Uiteraard geserveerd 
met een bijpassend biertje.”

De bierbrouwerij is met een eigen 
restaurant en proeflokaal meer dan al-
leen een brouwerij. “Je kunt hier ook 
vergaderen of een personeelsfeest or-
ganiseren”, knikt Erwin. “Tijdens een 
vergadering wissel je het officiële deel 
af met het brouwen van je eigen bier-
tje. Zo voeg je een actief en verrassend 
onderdeel toe, waarmee je net even op 
een andere manier samenwerkt. Tus-
sendoor kun je een hapje eten of alvast 
de proef op de som nemen en je ei-
gen brouwsel proeven. En vijf weken 
later sturen we je het eindresultaat toe 
in een pakket van twaalf flesjes van je 
eigen bier.”

“Er is nog genoeg plaats op 
onze tap, dus kom maar op!”

Proost op Sytze
Ook hobbybrouwers die thuis hun 
eigen biertje brouwen, zijn van harte 

welkom om hun recept in de grote 
ketels van Brouwerij Dockum te ver-
volmaken. Tim: “Ik merk dat er steeds 
meer liefhebbers zijn van speciaal bier, 
die zelf aan de slag gaan met hun ei-
gen smaak. Daar zitten soms verras-
send lekkere recepturen tussen”, geeft 
hij toe. “Wanneer zo’n biertje in de 

smaak valt, sluit ik niet uit dat we het 
recept wellicht toevoegen aan ons as-
sortiment als eenmalig biertje of sei-
zoensproduct. Er is nog genoeg plaats 
op onze tap, dus kom maar op!”

Eén van die vrije plekken op de tap 
wordt echter ingenomen door een 
bijzondere variant van ’t Kâld Klets-
ke. De achtste en laatste soort is een 
stoutbiertje, waar bedenker Sytze 
Hoogstins net voor hij kwam te over-
lijden het recept voor heeft ontwik-
keld. “We hebben het biertje destijds 
nog samen met Sytze geproefd”, ver-
telt Leon. “Ter ere van hem brengen 
we deze soort in december voor het 
eerst op tap.” 

Daarmee is de cirkel rond. Met een 
lach en een traan zal het glas geheven 
worden op de man die dit idee be-
dacht. Proost op Sytze.

Hallo Dokkum,
Dit leek mij een prima intro om 
onze krant De Westereender bij 
u als inwoner van de mooiste stad 
van Fryslân te presenteren. De ge-
dachte om in Dokkum de krant te 
laten verschijnen is een wens die 
inmiddels al twee jaar terug ont-
stond. Dat was het moment dat 
ik De Westereender een nieuwe 
uitstraling en bijpassend elan gaf. 
Wat is het leuk en stoer om in de-
cember u als Dokkumer kennis te 
laten maken met het kerstnummer 
van de leukste krant van het Noor-
den. Ik wens u veel leesplezier en 
een gezond en gelukkig 2019 toe. 

Pieter Jan Heidstra
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WINTER SALE!

Nú 2e kussen v.a. € 64,-   |   2e bedbodem v.a. € 299,-   |   2e matras v.a. € 624,-

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.

NÚ
2e ARTIKEL

50%
KORTING*

Ervaar zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

€ 1.274,-*

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd   1 03-10-18   14:37

2de

kerstd
ag

geope
nd



DECEMBER 2018 |  de Westereender |  7

De Tuin, de Brug, de Poort en de Toren
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

REAHEL - ‘Als je ouder wordt, zie je dingen anders. Ik ben veel milder ge-
worden. Ik ga steeds meer uit van het gegeven, dat ieder mens gehoord 
en gezien mag worden. Dat mijn overtuiging en gelijk, niet daadwerke-
lijk de waarheid hoeft te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen overtuiging, of 
dat nu in het geloof is of op ander terrein. Wie ben ik om te zeggen wat 
verkeerd is. Ik denk dat de basis ligt bij respect en gelijkwaardigheid. 

Als je begrijpend kunt luisteren en 
daarbij in een open gesprek kunt 
gaan, dan denk ik dat je dicht bij 
het humanisme komt. Ik raak daar 
steeds meer van overtuigd en vanuit 
deze visie kijk ik naar de wereld, een 
wereld waarin mensen ruimte krij-
gen om hun geloof en visie uit te 
dragen. Maar ook een wereld waarin 
respect voor ieders overtuiging is,’ 
verklaart Bein Brandsma, uit Reahel, 
als de najaarszon Japke’s Túnhúske 
een aangename warmte geeft.

Aanleiding voor de woorden van 
Brandsma is zijn prachtige en in-
spirerende creatie in zijn tuin. De 
toren die in de tuin van de voorma-
lige werfeigenaar staat is door Bein 
Brandsma ontworpen en komt van 
een idee van internet. ‘De hoofd-
vorm van de tuin is omstreeks 1995 
ontworpen en aangelegd door Japke 
Brandsma-van der Schaaf. Strakke 
buxushagen met rode rozen en an-
dere prachtig bloemen. Een tuin 
waarin ze zich volledig kon uitleven. 
Bloemen, planten en struiken vorm-
den een belangrijk aspect in haar 
leven. Toen ze steeds zwakker werd, 
waren in 2013 haar woorden dat ik 
de tuin moest laten vervallen, omdat 
ik er geen tijd voor had, maar ook 
niet de kennis. In eerste instantie 
wou ik dat niet, maar ze bleek ach-
teraf toch wel gelijk te hebben. Japke 
is voor mij van grote betekenis ge-
weest, we hebben steeds samen aan 
onze toekomst en leven gebouwd. 
Haar rol is daarbij groot geweest. 
Om haar creatie voort te laten leven 
is de vorm van de buxustuin terug-
gebracht in hardhouten bakken. In 
het linkerdeel is een boogbrug ge-
bouwd. Een symbool voor verbin-
ding.’

‘De hoogste houten toren ter we-
reld (72 meter), die staat in Noord-
Roemenië in het gebied Maramures, 
heeft mij geïnspireerd. Enerzijds 
natuurlijk een hommage aan Japke, 
maar anderzijds heeft het geheel 
een nog diepere betekenis. Voor mij 
staat de mens centraal in dat geheel, 
de mens zoals hij is, met zijn sterke 
en zwakke punten. Het respect voor 
de mens als onderdeel van het to-
tale universum. Met respect voor 
de mens, ondanks zijn achtergrond, 
geloof of overtuiging leg je de basis 
voor vrede onder elkaar. De mees-
ten van ons zijn opgegroeid met 
de waarden en opvattingen van het 
Christendom. 

‘Ik ben hervormd opgegroeid en 
gevormd. Iets waarvan ik absoluut 
geen spijt heb, laat dat duidelijk zijn. 
Ik heb zelfs zes jaar in de kerken-
raad gezeten. Het was de tijd dat 
een gereformeerde nog kon, een ka-
tholiek helemaal niet en humanisme 
was van de duivel. Maar mijn, beter 
gezegd onze visie, want het was ook 
de overtuiging van mijn echtgenote, 
is veranderd. Wellicht is dat ook in 
mijn kinderjaren ontstaan, want 
ouders dragen onbewust bij in de 
gevoelens van je leven. Het respect 
voor anderen hebben vormde een 
deel van onze opvoeding. Om ons 
heen zien we steeds vaker mensen 
die de islam en andere godsdiensten 
aanhangen. In de media worden wij 
voortdurend geconfronteerd met 
extremisme en terrorisme. We ver-
geten echter vaak, dat ook het chris-
tendom door de eeuwen heen heeft 
bijgedragen aan onverdraagzaam-
heid en vervolging van andersden-
kenden.’

 ‘Een brug vormt de weg naar de 
toren. Een brug met daarbij een 
open poort. Met de open poort wil 
ik graag laten zien dat we vrij zijn 
om er in maar ook weer uit te lopen. 
Om te denken zoals wij het zelf wil-
len. Je kunt verder gaan, maar ook 
terugkeren, je wordt niet vastgehou-
den, je houdt je eigen vrijheid,’ aldus 
Brandsma. 
Plotseling klopt een grote bonte 
specht op de toren. Brandsma la-
chend: ‘Daar ben ik niet blij mee, 
maar het is de natuur. Een stukje 
vrijheid moet je maar denken.’ Op 
de vier pinakels van de toren zien 
we de symbolen van de ons meest 
bekende vier religieuze stromingen. 
Het kruis van het christendom; de 
Davidster van het jodendom; de 
halve maan van de islam en de yin-
yang van het taoïsme. Blijft over de 
top van de torenspits. Daarop ziet u 
het symbool van het humanisme.’

‘Respect is de basis van het huma-
nisme. Hoewel het niet altijd mee-
valt om de mening van de ander 
te respecteren is het toch zo, dat 
respect voor een ieders geloof en 
overtuiging de basis is van vrede in 
de wereld. Door wederzijds respect 

verwerft een mens de echte vrijheid 
die wij allen willen. Voor mij staat 
het voor: wij zijn VRIJ om te leven 
zoals wij zelf willen, maar wel met 
respect voor de leef- en denkwijze 
van de medemens. Een vriendin 
van ons, Tineke Faber uit Blaufer-
laat, die zich heeft verdiept in het 
humanisme deelt deze overtuiging. 
Ik wil een stukje openheid uitstra-
len vanuit mijn eigen overtuiging. 
Niet een ander iets opleggen, maar 
juist in volledige vrijheid een keuze 
kunnen maken, waarin je als mens 
centraal staat. 

Tot het besef komen dat in een ge-
sprek twee mensen gelijk kunnen 
hebben, met ieder hun eigen waar-
heid. Dat dingen anders kunnen zijn 
dan jezelf denkt, maar ook het besef 
dat mensen anders over dingen kun-
nen denken, dat je van mening mag 
verschillen, zonder dat je een ander 
daarom veroordeelt. Ik hoop dat 
deze brug en poort die brug slaan, 
de brug in ons hart die zorgt voor 
respect, vrijheid en vrede.’
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coop.nl/recepten coop.nl/recepten

XX recepten XX recepten

• Laat je inspireren door de lekkerste recepten. 
Voor elke dag, voor ieder moment.

• Stel voor de feestdagen eenvoudig jouw ontbijt, lunch 
of 3-gangen menu samen uit al onze kerstrecepten.

• Vind met handige filters simpel en snel een recept 
naar jouw smaak.

• Wijzig eenvoudig in het recept het aantal personen 
en de benodigde ingrediënten worden direct aangepast.

• Plaats de ingrediënten direct in je winkelmandje 
en bestel online.

Ontdek al onze recepten op coop.nl/recepten of download 
gratis de Coop Supermarkten App voor iOS of Android.

 Ruim 5000 recepten op coop.nl

Geniet van de feestdagen!

Nieuw!

4   Samen‘n Heerlijke tijd

Feestdagen
   wij zijn 

Klaar voor de

Lekker 
    Voorproeven!

 1.99  Coop luxe feeststol 
 met amandelspijs ,  doos 750 gram 

 50% KORTING  3.99 

geldig van maandag 10 t/m zondag 16 december 2018: week 50geldig van maandag 10 

December     W
ij

houden

    van

Zaterdag 22 december van 11-18 uurZaterdag 22 december

ProevenKom Neem een voorproefj e 
op ons speciale Kerstassortiment!
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Foarwei 23, 9294KC Oudwoude (Aldwâld)  |  Telefoon Snackpunt: 0511 - 705245  |  Telefoon Restaurant: 0511 - 705255  |  info@deiterij.nl

www.deiterij.nl

Buffet-Restaurant, Eetcafé, Café en Snackpunt

Er is een 
kinderspeelhoek 
aanwezig

Prijs vanaf 12 jaar:
€ 24,95 p.p.

Kinderen 5 t/m 11 jaar:
€ 10,00 p.p.

Reserveer tijdig
0511 - 705255
OF info@deiterij.nl
Zaal beide kerstdagen
open vanaf 16.00 uur

Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam tijdig te reserveren!
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www.deiterij.nl

Buffet-Restaurant, Eetcafé, Café en Snackpunt

kinderspeelhoek 

Prijs vanaf 12 jaar:

Kinderen 5 t/m 11 jaar:

Zaal beide kerstdagen
open vanaf 16.00 uur

Buffet-Restaurant, Eetcafé, Café en Snackpunt

ONBEPERKT
ETEN MET
DE KERST

Voorgerechten

• Heldere Runderbouillon, rijkelijk gevuld met groenten en gestoofd rundvlees

• Tomaten crème soep uit de biologische keuken ook voor de vegetariër.

• Onze welbekende Mosterdsoep, bereid met ambachtelijk gerookt spek. 

Natuurlijk mag hierbij stokbrood en de kruidenboter niet ontbreken.

• Carpaccio

• Achterham met honing-mosterdsaus

Hoofdgerechten

• Biefstukreepjes naturel of in een heerlijke stroganoffsaus

• Varkenshaas in wilde champignonsaus

• Malse kipsaté

• Friese gehaktballetjes in saus

• Spareribs uit eigen oven

• Houthakkers steak

• Diverse rollades

• Kabeljauw in lichte boter-citroensaus

• Stamppot boerenkool

Bijgerechten
• Gemende salade met gerookte kip, 

selderij, walnoten, appel en een heerlijke dressing

• Stoofpeertjes

• Vleessalade / huzarensalade

• 2 warme groenten

• Patat / gebakken aardappelen

• Sauzen

Voor de kleintjes
• Kipdrumsticks

• Frikandellen / kroketten / kipnuggets

Nagerechten
• IJsbuffet, vers fruit, vruchten en slagroom
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De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

Rabobank:
Waarmee 
kunnen 
wij u 
helpen?

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Voor al de
werkzaamheden 
in en om uw huis
* Nieuwbouw * Verbouw  
* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang + Tjap Tjoy 

+ 1/4 Kip + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

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

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

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

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl
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 Deze regelt en verzorgt de complete  
uitvaart in overleg met de  
nabestaanden voor leden.  

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 
 

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

 

Vernieuwde website:
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Natuurlijke bron

Naar aanleiding van het verhaal in de november editie heb ik weer veel 
informatie mogen ontvangen, waarbij ook reacties op de grote trap, die 
in Duitsland zit. Voor een regionale rubriek uiteraard buiten het gebied, 
maar ik weet nu waar ik moet zijn. Ook kwamen er ringmeldingen en, 
wat toch heel mooi was, de melding van ijsvogels 

Een in de Falomster Leyen onder De 
Westereen en een trekkend exemplaar 
in de Trekvaart onder Westergeest. De 
heer Hoekstra die de vogel zag, kwam 
ook met een foto van een dode vogel 
bij zijn woning. Dit was een waterral, 
een redelijk zeldzame vogelsoort, die 
zich vaker laat horen dan zien. Het 
geluid lijkt wel op het geschreeuw van 
een varken.

De cetti’s zanger is een nieuwe soort 
op mijn lijstje vogels in Nederland 
en het mooie is, dat ik hem ook nog 
in het Friese gedeelte van het Lau-
wersmeer mocht horen. De cetti’s 
zanger leeft verborgen. Hij laat zich 
herkennen aan een zeer kenmerken-
de en explosief voorgedragen zang. 
De laatste jaren neemt het aantal in 
ons land toe, doordat de winters niet 
meer zo streng zijn. De soort is met 
een opmars bezig richting noorden. 

Vorig jaar werd er een zingend exem-
plaar waargenomen in de rietvelden 
en bosjes bij Earnewâld en nu dus in 
het Lauwersmeergebied. Gelukkig 
toch eens positief vogelnieuws. Een 
andere soort die ik toch iets vaker 
zie is de klapekster. Afgelopen winter 
was hij regelmatig te bewonderen in 
het schitterende gebied van de Hout-
wielen. Het veld in gaan was vaak niet 
nodig, vanaf het fietspad was hij regel-
matig boven in een boom te zien en 
wie wat meer geluk had, kon ook nog 
een prachtig rood gekleurde goud-
vink ontdekken. Ik had onlangs ook 
weer dat laatste geluk. Twee prachtige 
mannetjes goudvink in het goede ge-
zelschap van een vrouwtje. Ik vind dat 
een schitterend beeld en vraag mij dan 
ook af, of de soort in ons gebied zeld-
zaam is of dat we hem te vaak over het 
hoofd zien. Als ik ze zo boven in zo’n 
kale boom zie, kan ik mij dat eigenlijk 
niet voorstellen. En toch denk ik dat 
er meer zijn. Wellicht moet ik beter 
opletten.

De faunapassage tussen de Houtwiel 
en de Valomster Leyen maakt mij al-
tijd nieuwsgierig. Wat brengt het de 
dieren? Komen er inderdaad meer 
diersoorten naar De Westereen of 

wellicht toch ook andersom? Wat zijn 
de vervolgstappen of zijn die er niet? 
Vragen uiteraard voldoende. Som-
mige antwoorden zullen nog lang op 
zich laten wachten, maar dankzij een 
uitstekende bron is het toch mooi om 
vast te kunnen stellen, dat naast de ot-
ter inmiddels ook met zekerheid vast 
gesteld is, dat de ringslang deze kant 
uitkomt. Een verheugende ontwikke-
ling in mijn visie, omdat ik altijd blij 
word van nieuwe soorten.

Ik wens iedereen een mooi 2019 met 
leuke, maar ook veel gewone waarne-
mingen en positief nieuws uit en over 
de natuur.

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

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het ge-

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

Krijgen we deze winter ook weer fraaie beelden, zoals het ijs dat in het riet de vorm van een olifant lijkt te hebben. De natuur vormt haar eigen kunst. 
Dagelijks anders, maar altijd mooi. (Foto: Bettie Zijlstra).

Elkander Dantumadiel vierde een week lang feest
Een week lang vierde Elkander regio Dantumadiel feest op maar liefst 
drie locaties. Deze feestweek startte op dinsdag met de opening van de 
nieuwe locatie voor bewoners van De Hale. Zij krijgen een mooie woon-
gelegenheid tot hun beschikking in woonzorgcentrum Talma Hoeve. 

Op woensdag vond in het Talma 
Hûs de opening van maar liefst vier 
afdelingen plaats. De openingshan-
delingen werden verricht door be-
woners, medewerkers, vrijwilligers en 

bestuursleden. Diezelfde dag werd het 
25-jarig bestaan van de UVV Veen-
wouden (Unie van Vereniging Vrij-
willigers) gevierd, maar werd er ook 
afscheid van het bestuur genomen. 

Omdat de UVV heeft besloten de 
coördinatie over te dragen aan vrij-
willigers van de Talma Hoeve en het 
Talma Hûs, werden alle betrokkenen 
bedankt in de vorm van een buffet. 

Op donderdag vond het Mini Sym-
posium Brugchelenkamp plaats. Cen-
traal tijdens dit symposium stond 
het toenemen van de kwetsbaarheid 

naarmate men ouder wordt. Er waren 
diverse sprekers aanwezig die thema’s 
behandelden als notariële aktes, le-
vensbekwaamheid en de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO). 
Daarna had Elkander voor alle mede-
werkers een personeelsfeest georgani-
seerd. Dankzij een uitstekend buffet 
met muzikale omlijsting genoten 180 
belangstellenden van de middag en 

avond samen zijn. 
De feestweek werd op vrijdag afge-
sloten met een gezellige middag in 
De Westereen, onder het genot van 
een hapje en drankje. Terugblikkend 
was het een drukke maar inspirerende 
week!

Soms duikt er zo’n prachtige oude foto op. Wij 
kregen deze foto, die zeer waarschijnlijk uit deze 
regio is. Wie weet wanneer deze foto gemaakt 
is en herkent de mensen op de foto? Reacties 
graag naar De Westereender, Tsjerkestrjitte 38, 
9271 AN  mail: jefanka@planet.nl
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DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

 0511 422500      defakmanwygersmits

 leem- en kalkstuc
 schilderwerk, restauratie, decoratie

 HR++ beglazing
 meerjarig planmatig onderhoud

vloer in kalkkleur Terran
badkamer in natuurlijke 
kalkstuc kleur Cuaba
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“Lapkekeapman” Jan Venema: 
markt verdwijnt uit straatbeeld
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Pieter Jan Heidstra

LEEUWARDEN – De tijd dat mensen stoffen kochten om hun eigen kleding 
en die van hun kinderen zelf te maken, verdwijnt langzaam maar zeker. 
De naaimachines raken op de vliering onder een laagje stof. Veel jonge-
ren beheersen dit creatieve ambacht niet meer. 

De tijd dat mensen naar de markt gin-
gen om onder andere hun “lapkes” stof 
per meter of nog minder te kopen, is 
ook voorbij. Leeuwarder Jan Venema, 
geboren en getogen in De Westereen, is 
zich hiervan terdege bewust. Ooit was 
Venema de jongste marktkoopman, 
maar inmiddels is hij bij Carmen Stof-
fen de laatste der “Mohikanen”, die ook 
in snel tempo afbouwt. De wekelijkse 
markt in Leeuwarden is voor Venema, 
die ook bekendheid geniet vanwege 
zijn uitspraken op radio Fryslân bij 
oud-Dokkumer René Koster, verleden 
tijd geworden. 

‘Je moet realistisch zijn. De tijd dat 
mensen massaal stoffen kochten ligt al-
lang achter ons. Ik zie die tijd ook niet 
terugkomen. Ik zeg niet dat het vroeger 
allemaal beter was. Als mens moet je 
met de tijd meegaan, stilstand is achter-
uitgang. Maar vroeger had je nog bij-
voorbeeld de huishoudschool waar de 
meisjes het naaien leerden, toen was er 
ook de noodzaak om dit te leren. Men-
sen hadden niets, ze hadden geen geld 
om kleren te kopen. Het herstelwerk, 
maar ook het zelf kleding naaien was 
vaak een bittere noodzaak, je kon hier-
mee veel geld besparen. Ieder dubbeltje 
moest omgedraaid worden. Vanaf het 
moment dat mensen een huis gingen 
kopen veranderde er enorm veel. 

Zowel de man als de vrouw moesten en 
gingen aan het werk, er kwam geld om 
kleding te kopen. Ik vond het vroeger 
een mooie tijd, maar ik blijf daar niet 
in hangen. De maatschappij verandert, 
dat zie je op de hele markt. Mensen 
hebben geen tijd en zin meer. Vanuit 
De Westereen ging men jaren geleden 
op vrijdag met de trein naar de markt. 
Inkopen doen, niet alleen stoffen, maar 
de hele markt werd bezocht. Ga nu 
maar eens op het station staan, je ziet 
dat niet meer. Ik ben bang dat de markt 

ook langzaam maar zeker verdwijnt. Ik 
heb tijden gekend dat er bijna tien jaar 
wachttijd bestond voor je een vast plek-
je had, nu kun je bijna overal terecht. 
Zijn ze blij dat je komt.’

Jan Venema voelt zich goed. Hij straalt, 
een brede lach siert zijn gezicht. Toch 
heeft hij ook zijn portie verdriet mee-
gemaakt. ‘Het leven heeft mij gevormd. 
Ik heb levenservaring en besef dat het 
leven niet altijd even gemakkelijk is. 
Toen mijn vrouw Tjitske, na een ziekte 
die ruim dertien jaar in beslag nam 
overleed, heb ik ook een zware periode 
gekend. Dankzij mijn kinderen ben ik 
uiteindelijk uit dat moeras gekomen. 
Een zware periode, maar je leert ervan.’ 

Inmiddels is Jan Venema weer een ge-
lukkig, maar ook realistische man. ‘Van 
de stoffenverkoop kun je niet meer 
leven. Ik ben nu 66 jaar, voel mij nog 
gezond en fit, maar ben mij er ook 
terdege van bewust, dat een dag op de 
Leeuwarder markt mij sloopt. Ik kom 
moe thuis, kan veel minder tegen de 
kou. Bovendien heb ik het wel gehad, 
de motivatie verdwijnt. Signalen van 
het ouder worden van mijn lichaam en 
geest, hoewel ik mij nog jong voel. Ik 
houd twee korte markten, onder andere 
Emmeloord aan, maar ga geen hele dag 
meer op de markt staan. Incidentele 
uitzonderingen daargelaten,’ aldus de 
man die als 23-jarige jongen ooit de 
jongste marktkoopman was.

Als “lapkekeapman” zette Jan Venema 
eigenlijk niet alleen een familietraditie 
voort, maar ook is hij nog een laatste le-
vend stukje dorpshistorie. De Wester-
eenders stonden ooit bekend vanwege 
hun handel langs de deuren en vooral 
stoffen. ‘Ik heb eigenlijk altijd belang-
stelling gehad voor stoffen, had een 
liefde voor mooie stoffen. Ik was denk 
ik toch een iets andere jongen dan de 

meesten van mijn leeftijdgenoten in De 
Westereen. ‘Ik weet nog dat ik tegen 
mijn vader zei, dat ik niet meer naar 
school wou. Ik verwachtte een donder-
speech, maar hij zei laconiek: “Wil je 
niet meer? Dat is goed.” Hij pakte zijn 
fiets en vertrok. Een half uur later kwam 
hij terug. “Je kunt maandag bij Kroon 
Worst beginnen”, waren zijn woorden. 
Het was een tijd van aanpakken, maar 
het was ook de tijd van de flowerpower. 
Ik sliep op De Dam in Amsterdam, 
maar ook op het strand. Ik was 15 toen 
ik op de Rijnvaart werkte. Ik hield van 
soulmuziek, ging naar Groningen en 
naar Amsterdam om naar deze muziek 
te luisteren. Ik kocht mijn kleding, ook 
soul natuurlijk, in Amsterdam. Ik was 
geen meeloper, eerder het tegenoverge-
stelde. Ik was een avonturier en dat heb 
ik uiteindelijk ook op de markt gevon-
den. Het vrije leven, het zelf baas zijn 
en verantwoordelijk voor mijn leven. Ik 
wou in mijn jeugd op de grote vaart, het 
is anders gelopen, maar ik heb er geen 
spijt van.’

Dat Jan Venema uiteindelijk op de 
markt terecht kwam, daarvoor ligt 
de basis bij zijn zwager Piet Jongsma. 
‘Dit was in de begin jaren tachtig. Er 
was een crisis, er was weinig of geen 
werk. Ik had geen opleiding, alleen de 
lagere school. Piet Jongsma was zo’n 
Westereender die met handel langs de 
deur ging. Hij had inmiddels zijn vaste 
kring opgebouwd. Ik ben zes weken bij 
hem in de leer geweest en daarna ging 
ik mijn eigen gang. Het was prachtig 
werk, ik kon goed praten, maar genoot 
ook van de contacten. Het wederzijdse 
vertrouwen was snel gewekt. Binnen 
een korte periode had ik mijn eigen 
klanten. Toch was het financieel voor 
velen een moeilijke tijd. Ik heb ook wel 
dingen geruild voor lappen stof. Je hielp 
elkaar op die manier. Ik weet nog dat ik 
ooit stof ruilde voor een mooie ketting 
met daaraan een beeld van een paard. 
Toen ik het geheel schoon maakte, 
bleek de ketting niets waard, maar het 
paard wel. Ik verkocht het aan Piet, die 
daardoor een armband met meerdere 
beeldjes compleet maakte. Ook ruilde 
ik in Witmarsum een regelateur in voor 
stoffen.’

‘Met mijn vader Jilt “Sido” handelde 
ik ook wel in paarden. Als handelaars 
waren wij totaal verschillend, bij hem 
kon de koop van een paard om f 2,50 
over gaan. Hij was daarin heel princi-
pieel. Ik wou echter kopen. Ik weet nog 
dat we bijna een hele dag op stap waren 
geweest. We troffen een boer, ik vroeg 
wat dat paard moest kosten. Mijn vader 
stond even verderop. 

De boer noemde een bedrag, ik zei 
verkocht. Mijn vader verklaarde mij na 
de koop voor gek. Ik kon er niets aan 
winnen. Was veel te duur. Maar ik wou 
gewoon handel doen. Twee dagen later 
verkocht ik het paard met 1000 gulden 
winst. Een toevalstreffer, maar wel leuk. 
We kochten een pony die voor een wa-
gen stond. Het leek een prachtig beest, 
maar hij viel bijna om zonder steun. We 
waren er ingetuind. Toen we in Roden 
in de manege waren hadden we hem 
mee. Ik liet hem rondjes lopen, dan 
was hij echt mooi. Er waren mensen 

die zeiden waarom ik dat deed. Voor 
de show, was mijn antwoord. Maar de 
pony maakte indruk en we verkochten 
hem weer, ook dat hoort bij de handel.’

‘Ik merkte toen ik als venter bij de 
streek was, dat er steeds minder vrou-
wen thuis waren. Inmiddels had ik een 
schare vaste klanten, maar was mij er 
terdege van bewust dat het leven ver-
anderde. Mijn klanten hadden werk 
gevonden, ik ben toen op de markt 
begonnen. Eerst in het noorden van de 
provincie Groningen en later op steeds 
meer markten. Ik sloot mij aan bij 
Carmen Stoffen. Omdat je elkaar niet 
mocht beconcurreren kon ik eerst niet 
in Leeuwarden en Drachten terecht en 
kwam ik in Heerenveen en nog wat an-
dere markten. Ik heb ook op de Vlooi-
enmarkt in De Westereen gestaan. 
Dat was voor mij geen succes, ik had 
het wat anders verwacht, het werd een 
kleine teleurstelling,’ aldus Jan Venema.

“Ik ben een open boek”, eigenlijk een 
van de eerste zinnen in het gesprek. 
Tijdens het gesprek bleek Jan Venema 
inderdaad een open boek, maar dan 
een prachtig leesboek. Geen roman, 
maar een waargebeurd verhaal van 
een leven met vallen en opstaan. Een 
leven dat getekend is, getekend door 
de tijd, de strijd, maar vooral ook een 
leven waarin optimisme als positief 
element de rode draad vormt. Een 
boek, dat eigenlijk niet in zo’n korte 
tijd beschreven kan worden. ‘Ik geniet 
van het leven, koester wat ik heb en 
heb gehad. Natuurlijk mijn kinderen 
en kleinkinderen, maar ook Tjitske, ik 
denk nog vaak aan haar. Mooie her-
inneringen, maar ook ben ik heel blij 
met mijn tweede vrouw Johanna. Zij 
laat mij ruimte wat betreft Tjitske. 
Ik ben wellicht een dorpsjongen met 
een grote mond, maar een klein hart. 
Ik ben tevreden, niet materialistisch. 
We hebben een kleine woning in de 
stad en een boot waar veel werk inzit. 
Prachtig,’ besluit Jan Venema, terwijl 
een lach zijn gezicht een aangename 
en blije aanblik geeft.
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

Nu online bestellen! 
Multimate.nl/Zwaagwesteinde 

Een goed voorbereide klus in huis is sneller klaar, dat is bekend. Uitzoeken van je 
spullen doe je het liefst op de plek van de klus, op je gemak. Met een kop koffi e 
op de bank, al je spullen selecteren en afrekenen. En dan het makkelijkste, als je 
wil komen worden de artikelen bij je thuis bezorgd. 

Gratis bezorgd vanaf € 100,- Alles wordt thuisbezorgd, van gipsplaat tot schroef! Van tuin-
paal tot schutting! Ieder formaat, ieder product. Bestellingen worden binnen 2 dagen bij je 
afgeleverd. Hiervoor wordt een bezorgafspraak gemaakt, zodat je altijd precies weet wanneer 
je de bestelling kunt verwachten.

Afhalen kan ook. Op werkdagen voor 12.00 uur besteld, dezelfde dag na 16.00 uur af te 
halen. Na 12.00 uur besteld, volgende dag na 16.00 uur af te halen.

Afhalen of thuis bezorgd, aan jou de keuze!

Multimate Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271 HM De Westereen - Tel. 0511 - 44 47 47
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl

Wij wensen u  
hele gezellige  
Kerstdagen en  
een gelukkig  

nieuwjaar toe.

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

Tel. Thuiszorg 088 512 6577  |  Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

 www.elkander.frl

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt. 

Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

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

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden
• Dagcentra in Damwâld, Broeksterwâld, 

De Westereen en Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen
• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen
• Kleinschalig Wonen De Hale in Damwâld
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Jubileum- en vrijwilligersavond HTR Zwaagwesteinde
In november organiseerde HTR Zwaagwesteinde in het kader van haar 
25-jarig jubileum een bijzondere jubileum- en vrijwilligersavond in de 
Ferbiningsstjerke. ‘25 jaar HTR is niet niks en we zijn dan ook ontzettend 
dankbaar dat we deze mijlpaal samen mogen vieren. Hier hebben jullie 
allemaal je steentje aan bijgedragen, want zonder jullie als vrijwilligers 
was dit nooit mogelijk geweest’, aldus voorzitter Kamminga.

‘Wat is er de afgelopen jaren wat inge-
zameld, ingepakt en getransporteerd 
naar Roemenië. Niet alleen kleding, 
maar ook voedsel, hulpmiddelen, 
bedden, schoolmeubilair, machineon-
derdelen, een brandweerauto etc. Je 
kan het bijna zo gek niet bedenken 
of het is wel een keer meegegaan op 
transport. Vanuit de kerken werd het 
zendingswerk gestimuleerd en wer-
den bijbeltjes verstrekt. Er werd ech-
ter niet alleen ingezameld, maar ook 
gebreid om zo ook warme kleding aan 
de mensen in Roemenië beschikbaar 
te stellen, want de winters kunnen er 
koud zijn. Heel veel breisters hebben 
zich ingezet en zetten zich nog in. 
Veel bedrijven hebben ons de afgelo-
pen jaren op diverse wijzen gespon-
sord. (financieel, transportmiddelen, 
dieselolie en goederen).’
In het begin ging het transport met 

een busje. Door de jaren heen werden 
de transportmiddelen steeds groter en 
zijn uitgegroeid tot heuse grote trans-
portwagens.
Wat zijn er een acties gevoerd om het 
benodigde geld voor de transporten 
bij elkaar te krijgen. Denk maar aan 
de koekacties, het staan op markten, 
verkoop goederen. De bijdrage van de 
kerken en de schoolacties. Een bijzon-
der evenement hierbij was de Haring-
party (familie Gjaltema en Bosma). 
Jarenlang was dit een begrip in De 
Westereen. Wat steeds nodig was, was 
een onderdak om de goederen te kun-
nen inpakken en tijdelijk te kunnen 
opslaan. Dank daarbij aan de familie 
Visser, die vanaf het begin dit steeds 
mogelijk heeft gemaakt, maar ook Ka-
penga waar we de ingepakte goederen 
mogen opslaan.’

‘De reizen naar Roemenië gaven altijd 
weer de nodige spanningen en zorg 
over hoe de reis zou gaan verlopen. De 
chauffeurs moesten het samen zien te 
rooien met het beschikbare materiaal 
en waren geheel op elkaar aangewe-
zen. Door de jaren heen werd er veel 
ervaring opgebouwd en werden de 
wegen steeds beter. Een rustpunt op 
deze reizen was altijd het verblijf bij 
de familie Kosky, Bundi en Liliana. 
Een bijzonder gebeuren was ook de 
bouw van een houten woning in Lasci 
voor Dan. 
In de kontakten met Roemenië heeft 
Liana een grote rol gespeeld. Con-
tactpersonen voor HTR in Roeme-
nië waren de afgelopen jaren Nico en 
pastor Paul. Zij zorgen voor de nodige 
adressen van mensen die hulp nodig 
hadden.’

‘Als we zo terug kijken is er door de 
jaren toch wel het een en ander ver-
anderd. Moest er in het verleden het 
benodigde geld voor de jaarlijkse reis 
worden verzameld door vele acties, nu 
kunnen we dat merendeels halen uit 
de opbrengsten van kleding, die niet 

geschikt zijn als hulpgoederen. Het 
staan op markten zal echter voorlopig 
wel blijven. 

HTR staat of valt door inzet van 
vrijwilligers. Wat we constateren is 
echter dat steeds minder mensen be-
reid zijn dit mooie werk te doen. Dit 
is zeker een zorg voor de toekomst. 
Onze doelstelling: Steun te verlenen 
aan mensen uit Roemenië, die het 
daar moeilijk hebben daar doen we 
het met zijn allen voor. Als je dan de 
blijde gezichten ziet dan geeft je dat 
weer een kick om je te blijven inzetten 
voor HTR. HTR een begrip in De 
Westereen en daarbuiten. Vele men-
sen weten ons dan ook te vinden met 
het brengen van kleding en andere 
goederen en dragen HTR een warm 
hart toe.’ 

‘Deze namiddag en avond staan in het 
teken van met elkaar in gesprek zijn 
en het genieten van een Roemeense 
maaitijd. De mooie herinneringen, als 
we weer de beelden zien van de reizen. 
Onze gedachten gaan ook uit naar de 
vrijwilligers die er niet meer bij kun-

nen zijn, door ouderdom, ziekte of 
overlijden. Hun inzet zullen we zeker 
blijven koesteren. Ik zou zeggen laat 
het allemaal over je heen komen en 
geniet samen van deze namiddag en 
avond,’ besloot de voorzitter de ope-
ning.

Een kleine 40 (oud)vrijwilligers heb-
ben genoten van een heerlijke Roe-
meense maaltijd, waarbij je je echt 
even in Roemenië waande. Fotoboe-
ken en filmbeelden waren aanwezig, 
die samen een goed beeld gaven over 
de afgelopen 25 jaar. Ook de avond 
werd goed bezocht, waarbij een kleine 
50 vrijwilligers en belangstellenden 
aanwezig waren. Er werd weer een 
film vertoond over de reis van het af-
gelopen jaar, en oude herinneringen 
opgehaald. Verder werd er afscheid 
genomen van Hein van Althuis, 
Keimpe Venema en Sake de Bruin, 
die zich als chauffeurs jaren hebben 
ingezet voor het transport naar Roe-
menië. Na afloop was het nog gezel-
lig napraten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Beauty Princess Netherlands Marlies de Hoop
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s Roy Froma

TWIJZELERHEIDE – De 15-jarige Marlies de Hoop uit Twijzelerheide trok 
begin dit jaar de stoute schoenen aan en stuurde een foto naar de orga-
nisatie van de Beauty Queen Netherlands & Beauty Princess Netherlands 
verkiezingen. 

‘Gewoon voor de leuk. Ik had niet ver-
wacht dat ik uiteindelijk de finale zou 
bereiken en ook nog de titel mee naar 
huis zou nemen. Ik vond het gewoon 
een uitdaging en al uniek dat ik via de 
casting in de finale kwam. Ik had to-
taal geen ervaring op het gebied van 
modellopen. Het idee dat we als deel-
nemers ons moesten inzetten voor de 
stichting “Make A Wish”, sprak mij 
ook enorm aan. Deze stichting zet 
zich in voor kinderen van 3-18 jaar 
die ernstig ziek zijn, mijn leeftijds-
genoten dus. Niet iedereen heeft het 
geluk om gezond kind te zijn.’

‘Vanaf mijn jeugd ben ik al gefasci-
neerd door alles wat met fashion heeft 
uit te staan. Ik was altijd aan het ”tut-
ten”. Bezig met make-up en kleding, 
mooie kleding dragen vond en vind ik 
nog steeds erg leuk. Ik ben dol op al-
les wat met mode en beauty te maken 
heeft en volg dan ook op het inter-
net en tv, veel vlogs en programma’s 
hierover,’ verklaart een nog steeds 
stralende Marlies de Hoop, die sinds 
kort weer samen met haar ouders en 
zus in Twijzelerheide woont. Weer 
terug in de oude regio wat haar uit-
stekend bevalt. ‘Als kind had ik altijd 

de droom om mee te doen aan miss-
verkiezingen, ik denk dat veel meisjes 
deze droom hebben. Vorig jaar heb ik 
een fotoshoot van mijn ouders cadeau 
gekregen voor mijn verjaardag.  Toen 
mijn moeder vroeg waar ik deze fo-
to’s voor wilde gebruiken had ik nog 
geen idee. Nu, ongeveer een jaar na 
mijn verjaardag, kwam ik op face-
book deze missverkiezing tegen. Ik 
twijfelde heel erg of ik mee zou gaan 
doen. Ik beschik namelijk niet over 
de ideale, gewenste maten, waardoor 
je op voorhand vaak kansloos bent. Ik 
ben echter ook niet bereid om zover te 
gaan. De lengte komt vanzelf, nog één 
centimeter maar ik wil wel gezond en 
verantwoord blijven eten. Mijn ge-
zondheid staat voor mij duidelijk op 
de eerste plaats, temeer omdat ik het 
gewoon doe omdat ik het leuk, nee 
zeg maar prachtig vind. Ik wil ervan 
genieten.’

Na de casting op 21 oktober, waar 
Marlies werd geselecteerd voor de fi-
nale op 25 november in de Postwagen 
in Tolbert om de titel “Beauty Prin-
cess” in de categorie 12 tot 15-jarigen, 
was er een klein feestje. De finale werd 
uiteraard een gespannen dag, waar-
bij ze op de catwalk moest verschij-
nen in drie outfits: vrije tijd, sport en 
gala. ‘Gala sprak mij natuurlijk het 
meeste aan, maar dat was slechts een 
van de drie onderdelen. Het lopen en 
bewegen op de catwalk ging mij vrij 
gemakkelijk af, ik heb ook jaren op to-
neel gezeten, dus was het podium wel 
gewend. Omdat ik ook aan stijldansen 
doe, waarbij houding en beweging ook 
van groot belang zijn, voelde ik mij 
daarover toch vrij zeker. Eerlijk gezegd 
voelde ik mij als een vis in het water op 
het podium. Ik had alle schroom afge-
worpen en besefte dat een zelfbewuste 
houding in mijn voordeel kon werken. 
Doordat ik andere meiden eerst had 
zien lopen en zag dat de meesten in 
hun presentatie hetzelfde deden, heb 
ik ook de overweging gemaakt om het 
allemaal toch iets anders te doen. Het 
gaat vaak om details.’

‘Nogmaals, ik had nooit verwacht 
dat ik zou winnen. Als je wint is dat 
prachtig, maar dat had ik de anderen 
ook gegund. Nee, kwaad was ik zeker 
niet geweest als ik niet als eerste was 
geëindigd. Ik kan mij echter wel voor-
stellen dat anderen teleurgesteld wa-
ren. Dat moet ook kunnen, ik was het 
waarschijnlijk zelf ook even geweest, 
als ik niet had gewonnen. Dat je wint 
is echt super. Ik heb intens van de hele 
dag genoten. Je moet het over je la-
ten heen komen, het is een moment 
dat je misschien nooit weer overkomt. 
‘s Avonds mocht ik tijdens de finale 
van de “Beauty Queen Netherlands” 
nog een ereronde lopen. Als je mij nu 
achteraf vraagt, wat ik er van vond, 
hoor je alleen maar superlatieven, zo 
heb ik het nu eenmaal ervaren. Wat ik 
nu verder ga doen op dit gebied? Dat 

weet ik echt nog niet, dit smaakt naar 
meer omdat het mijn wens is, maar ik 
moet het rustig overzien. Of er kansen 
komen, ik zou het niet weten. Ik wil 
wel doorgaan, maar niet ten koste van 
mijn gezondheid. In de prijzen vallen 
is prachtig, maar de prijs die je er zelf 
voor betaald moet niet te hoog zijn, 
mag niet ten koste gaan van jezelf. 
In ieder geval ben ik nu uitgenodigd 
om in de jury te zitten voor de cas-
ting van volgend jaar en mag ik in de 
finale letterlijk de kroon overdragen 
aan mijn opvolgster. Met de nadruk 
op letterlijk, want deze kroon nemen 
ze mij nooit weer af,’ besluit een jonge, 
zelfbewuste Marlies de Hoop, terwijl 
ze tot slot de beelden laat zien van de 
finale. Beelden, die een spontane meid 
tonen die geniet van het moment dat 
ze op de catwalk loopt.
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Historisch muziektheaterspektakel in hartje Kollum

Salomon, het Kollumer Oproer
Tekst: Johannes van Kammen

KOLLUM – UNIEK! Inderdaad uniek 
met hoofdletters en een uitroep-
teken. Uniek is zeker het historisch 
muziektheaterspektakel “Salomon, 
het Kollumer Oproer” dat in juli in 
hartje Kollum opgevoerd zal worden. 
Uniek in meerdere opzichten, omdat 
het Kollumer Oproer historie is die 
de regio wellicht heeft gevormd. 

Prachtig is daarbij dat centraal in het 
decor van deze openluchtvoorstelling 
de Maartenskerk staat, waar destijds 
168 opstandelingen werden opge-
sloten. Het Kollumer Oproer kende 
destijds zeker twee slachtoffers, Jan 
Binnes uit Oudwoude en Salomon 
Levy uit Zwaagwesteinde, die bei-
den zonder proces werden onthoofd. 
Uniek is ook dat de hoofdrol wordt 
vertolkt door Syb van der Ploeg, die 
nog het bloed van Salomon in zijn 
aderen heeft. ‘Schitterend, ik ben 
hier echt heel blij mee. Dit wordt een 
enorm spektakel, waarin mijn Wâldse 
Salomonsbloed vol adrenaline zal zit-
ten,’ aldus Syb van der Ploeg breeduit 
en spontaan lachend.

Het Kollumer Oproer, wie heeft er 
eigenlijk in deze regio niet van ge-
hoord, het verhaal van de opstand 
van de Oranjegezinde Friezen tegen 
de Franse overheersers, waarbij vele 
doden en gewonden zijn gevallen 
onder de bevolking. Tijdens de voor-
presentatie in de Maartenskerk, waar 
alle “sterren” aanwezig waren, sprak 
oranjekenner en burgemeester Bearn 
Bilker van een uniek moment in de 
geschiedenis. Een moment, dat zeker 
van historisch belang is om nooit uit 
de geschiedenis te verdwijnen. Bilker 
liep even door de geschiedenis en uit 
zijn woorden sprak niet alleen het 
historisch belang, maar ook de be-
trokkenheid van de lokale bevolking, 

die de overheersing meer dan zat was. 
Steeds weer nieuwe orders moeten 
opvolgen, dat was uiteindelijk teveel 
van het goede of wellicht verkeerde. 
Toen Abele Reitzes, de eerste gear-
resteerde Oranjeklant in de kelder 
van het Rechthuis in Kollum werd 
opgesloten, zorgde dat voor veel on-
rust. Onder leiding van Jan Binnes en 
Salomon Levy werd hij uiteindelijk 
bevrijd, hetgeen tot heftige reacties 
leidde van de patriotten onder leiding 
van Keuning.

Salomon Levy kwam in het laatst van 
1700 naar deze regio en wordt alge-
meen gezien als de stamvader van de 
huidige Westereender. 

Hij kwam oorspronkelijk vanuit 
Duitsland en vond op de heide een 
veilige plek, waar hij zich vestigde in 
een plaggenhut. Het is 1797. De Fran-
sen zijn in het land en heulen met de 
patriotten. De prins van Oranje heeft 
moeten vluchten en Oranjegezinden 
zijn hun leven niet zeker. Soldaten 
heeft Frankrijk nodig, het wil met 

een groot leger naar Rusland om zo 
de heerschappij van Napoleon te ver-
groten, soldaten die Frankrijk ook uit 
deze regio wil ronselen. Al snel maak-
te Levy onderdeel uit van het verzet. 
Hij raakte bevriend met boer Jan Bin-
nes en ziet hoe de jonge Abele Reit-
zes wordt gearresteerd als die “Oranje 
Boven” zingt als hij zich moet aan-
melden voor het Franse leger. Ze zien 
hem in Kollum aan voor Salomon 
Levy, een Joodse man die ooit voor 

het Duitse antisemitisme is gevlucht. 
Een man, die ook al de harten van 
het vrouwvolk in de regio harder laat 
kloppen. Het verzet begint te groeien 
en Levy merkt, dat hij vooraan in de 
strijd tegen de heerschappij wil gaan.  
Daar waar hij eerder in Duitsland is 
vastgelopen en gevlucht, beseft hij in 
1797 hoe wezenlijk gemeenschapszin 
is, hoe glorieus idealen kunnen zijn en 
hoe je niet en zelfs nooit moet wijken 
voor een meedogenloze macht. Deze 
idealen heeft hij met de dood moeten 
bekopen.

De cast van “Salomon, Het Kollumer 
Oproer”, een grandioos en multime-
diaal spektakel vol muziek van nu en 
vol verhalen van toen, is zonder meer 
indrukwekkend, met namen als Syb 
van der Ploeg die de rol van Salomon 
speelt. De uitvoering staat onder regie 
van Steven de Jong, bekend van o.a. 
de films: de Hel van 63, de Fûke en de 
Kameleon. Zijn rechterhand is Atsje 
Lettinga uit Buitenpost. 

Het script is geschreven door musical 
award winner Dick van den Heuvel, 
die ook het script van Annie M.G. 
Schmidt schreef. De Friese trouba-
dour bij uitstek, Piter Wilkens, speelt 
de rol van Jan Binnes. Oud-Kollumer 
Thijs Meester is Keuning, de leider 
van de patriotten. Djoeke, de dochter 
van Jan Binnes, wordt vertolkt door 
Carla de Bruine uit Kollum, terwijl 
haar vriend Abele Reitzes uit Burum 
wordt gespeeld door Johannes Ryp-
ma. De muziek wordt verzorgd door 
De Kast.

Uitvoeringen: 4, 5, 6, 7, 8 juli 2019.

De deelnemers brengen alvast een toast uit op 
een succes (Foto: Jelke Jongsma).

Syb van der Ploeg voelt het Salomonsbloed door zijn aderen.  (foto: Marcel van Kammen).



18  |  de Westereender  

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

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

podologie

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

Knieschool

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

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

U kunt bij ons terecht voor 
sportblessures,  diverse trainings-/
sportprogramma’s en sport advies
 
Voor meer informatie en openingstijden 
kunt u ons altijd bellen op 0511-447337 
of ga naar onze website 
www.devesteynde.nl 

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

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

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

Merry Christmas

CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | De Westereen| www.cadeauvoordeel.nl
Openingstijden: Ma t/m Vrij: 9:30 tot 17:30 | Zaterdag: 9:30 tot 17:00

De mooiste kerstartikelen
& kunstkerstbomen!

Kom langs en
pak dat voordeel!
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Dana Philippo:

“Ik ben de mensen bij vv Zwaagwesteinde 
nog altijd heel erg dankbaar”
Ze was vorig jaar op zestien jarige leeftijd de jongste doelpuntenmaker 
in de eredivisie. Dana Philippo (17) uit De Westereen is nog maar een 
broekie, maar speelt nu al menig tegenstander van de mat. “Ze noemen 
me bij SC Heerenveen altijd gekscherend ‘de smurf’ omdat ik de jongste 
ben”, lacht ze. Maar deze smurf loopt absoluut geen blauwtje in het veld.

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

In het sfeervolle café van SC Heeren-
veen neemt Dana plaats aan een hoge 
tafel met uitzicht over het heilige 
veld in het Abe Lenstrastadion. Ze 
voelt zich zichtbaar helemaal thuis. 
“Ik loop sinds kort stage voor mijn 
CIOS-opleiding bij SC Heerenveen, 
dus ik mag tegenwoordig overal ko-
men”, legt ze uit. “Vanuit mijn stage 
probeer ik allerlei andere doelgroepen 
bij het voetballen te betrekken. Denk 
aan gehandicapte mensen of ouderen. 
Dat vind ik echt fantastisch.”

Pompeblêden-shirt
Het plezier spat er af, wanneer de mid-
denvelder vertelt over haar grootste 
passie. Als ukkie begint ze in de F’jes 
van vv Zwaagwesteinde. Al snel blijkt 
ze talent te hebben. “Mijn trainers 
Pieter Santema en Theo Elzinga heb-
ben me daarin uitstekend begeleid”, 
vertelt ze trots. “Zo ben ik uiteindelijk 
bij Broeksterwoude gekomen. Ik was 
toen net veertien en kwam in de C’s. 
Net als bij Zwaagwesteinde voetbalde 
ik in een jongensteam. Daar stonden 
ze bij Broeksterwoude eerst wel even 
van te kijken. Een meisje in hun team. 
Maar toen ik in mijn eerste wedstrijd 
meteen scoorde, keek er niemand 
meer gek van op.”

Al snel valt haar behendigheid, in-
zicht en uitstekende balgevoel ook op 
bij de scouts van SC Heerenveen. Op 
zestienjarige leeftijd mag ze officieel 
het pompeblêden-shirt aantrekken. 
“Het idee was dat ik in het belofte-
team zou beginnen”, vertelt ze. “Maar 
al tijdens het trainingsweekend mocht 
ik bij het eerste elftal invallen. Met de 
start van het nieuwe seizoen vorig jaar 

ben ik gelijk bij de wedstrijdselectie 
gekomen.”

Eerste doelpunt
Dana weet nog exact haar eerste doel-
punt in het blauw-wit van Heeren-
veen. “Dat was in de uitwedstrijd te-
gen Ajax”, knikt ze. “We stonden met 
2-0 achter toen ik uit een voorzet de 
2-1 binnentikte. Daar hadden we dus 
eigenlijk niets aan. Er werd ook niet 
fanatiek gejuicht of zo”, lacht ze. Bij-
zonder is haar eerste eredivisietreffer 
wel. “Nota bene tegen Ajax”, grijnst 
ze. “De club waar mijn opa altijd te 
vinden was.”
Dana vertelt over haar scores tot nu 
toe. “Ik heb er nog maar een paar in-
liggen, er moeten nog wel wat bij”, 
zegt ze bescheiden. “Mijn moeder 
houdt de stand bij. Ze is m’n grootste 
fan en brengt me indien nodig overal 
naar toe. Zonder haar was dit allemaal 
nooit gelukt.”

Opvallend bescheiden
Ze is opvallend bescheiden, zeker 
wanneer het over haar kwaliteiten in 
het veld gaat. “Ik moet nog behoorlijk 
groeien”, benadrukt ze. “Maar mijn 
kwaliteit is positiespel; tikkie takkie. 
Een passje geven, de bal houden. Dat 
vind ik leuk”. “Mijn grootste uitda-
ging ligt bij mijn duelkracht. En ik wil 
graag nog belangrijker worden voor 
het team. Daar wil ik echt aan werken. 
Onze trainer Roeland ten Berge helpt 
mij hier goed in.”

“Mijn kwaliteit is positiespel; 
tikkie takkie”

Iedere werkdag wordt er getraind op 

sportpark Udiros. “Op maandag trai-
nen we ‘s ochtends en ‘s middags. Op 
dinsdag soms ook twee keer per dag. En 
de rest van de week één keer. Dat is best 
pittig. Zeker in combinatie met school, 
een baan of stage”, geeft ze toe. Vandaar 
dat Dana dit jaar koos voor de praktijk-
route van het CIOS. “Ik kan zelf mijn 
lesrooster bepalen, waardoor ik school 
en sport uitstekend op elkaar kan af-
stemmen. Dat werkt als een trein.”

Dromen van Barcelona
Een diploma halen staat net zo hoog 
op de wensenlijst als haar voetbalcar-
rière. “Zeker bij damesvoetbal is het 
nog altijd lastig om als prof van je 
sport te kunnen leven”, weet ze. “Er 
is maar een enkeling die dat lukt. En 
vaak moet je daarvoor naar een club 
in het buitenland.” Mocht dat ooit een 
optie zijn, dan heeft Dana een toren-
hoge favoriet. “Barcelona”, glundert 
ze. “Daar had ik vroeger al een shirtje 
van. Hoe gaaf zou het zijn om in de 
toekomst datzelfde shirt voor het eg-
gie te mogen aantrekken.”
Sinds dit seizoen maakt Dana deel 
uit van Oranje onder de 19. Trots laat 
ze een foto zien van de kleedkamer 
waar haar Oranje-tenue klaarligt op 
de bank. “Dit was tijdens de wed-
strijd tegen Albanië, waarin ik mijn 
debuut maakte. Ik weet nog exact het 
moment dat het Wilhelmus werd ge-
speeld. Dat was echt kippenvel. Het 
is zo gek om dan ineens het volkslied 
te zingen voor je eigen land. Dat mo-
ment zal ik niet snel vergeten.”

Tijd genoeg
Scoren voor Oranje deed ze nog niet. 
Maar er is nog tijd genoeg. “Ik heb nu 
vier wedstrijden meegedaan en hope-
lijk volgen er nog veel meer. Mocht 
ik ooit van mijn hobby mijn werk 
kunnen maken, dan is dat geweldig. 
En dan te bedenken dat dit allemaal 
begon in mijn eigen dorp. Ik ben de 
mensen bij vv Zwaagwesteinde nog 
altijd heel erg dankbaar.”
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DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Natuurontwikkeling bij Gytsjerk
In 2017 is, in samenwerking met It Fryske Gea -als noodmaatregel- een buis onder de 

Westerdyk bij Gytsjerk aangelegd en zijn er rasters geplaatst. Hierdoor kan de otter veilig de 

weg passeren. In 2019 wordt, in het kader van de gebiedsontwikkeling De Centrale As, een 

faunapassage in de vorm van een brug aangelegd. Hierdoor kunnen zowel dieren die op het 

land als in het water leven, zich verplaatsen tussen De Grutte Wielen en de Bouwepet. De 

belangrijkste soorten waarvoor deze passage wordt aangelegd zijn de noordse woelmuis, 

de otter en de meervleermuis. Daarnaast is de passage geschikt voor recreatie doordat 

schaatsers en kanoërs hier ook gebruik van kunnen maken.

SPECIALITEITEN
Bij Cateringservice Jan de Vries kunnen wij u ondersteunen op veel verschil-

lende gebieden. Van het leveren van snackwagens, het verzorgen van catering 
tot aan de verhuur van tenten, toiletwagens e.d.

Snackwagens
Wij beschikken over 5 moderne snackwagens. 
Welke wij gemakkelijk en snel kunnen inzetten 

tijdens diverse evenementen.

Catering
Catering in alle facetten, van dorpsfeest tot 
mega evenement, van verjaardagsfeestje tot 

bruiloft, wij staan voor kwaliteit.

Verhuur
Ook voor het huren van o.a toiletwagens,  

kassawagens, stoelen en tafels en nog veel  
meer bent u bij ons aan het juiste adres.

Evenementen
Voor zowel kleine als grote, 1 of meerdaagse 

evenementen waar ook in Nederland bent u bij 
ons aan het juiste adres.

De String 3
9287 MA Twijzelerheide
06 – 558 38 502  
B.G.G. 06 - 382 17 250
info@jdv-catering.nl

Het adres voor al uw reparatie
en onderhoud van uw fiets.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag  

van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Ook voor 

al uw 

schaatsen  

slijpen

DC2016_A3poster.indd   1 30-11-16   10:48

Sporthal ‘De Boppeslach’
Damwoude

29 december 2018

Sporthal ‘De Boppeslach’
Damwoude

29 december 2018
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Pijn in hart bij uitgever

“Zwaagwesteinde, it ferline libbet troch” stopt
DE WESTEREEN – Het laatste nummer van het magazine “Zwaagwesteinde, 
it ferline libbet troch” is net van de drukpersen gerold. Niet alleen het 
laatste nummer van dit jaar, maar het definitieve laatste nummer van 
een magazine, dat de historie van het dorp De Westereen in alle facetten 
beschreef. 

Van de gewone burgergezinnen tot 
mensen en gebeurtenissen die Zwaag-
westeinde in het verleden zoveel kleur 
gaven. ‘Met pijn in het hart hebben 
wij moeten besluiten om de uitgave 
van ons “kindje” te stoppen. Echt met 
pijn in het hart en ik weet zeker, dat 
er meer mensen zijn die het bijzonder 
spijtig zullen vinden dat dit ons laatste 
nummer is,’ aldus Johannes van Kam-
men in zijn laatste voorwoord.

Met het magazine verliest De Wes-
tereen een belangrijke bron, die de 
rijke historie van het dorp beschreef 
om te bewaren voor de toekomst. 
Om het verleden door te geven aan 
de kinderen van de Westereenders, de 
kinderen van nu. ‘Het zal een traan-
tje wegpinken zijn, maar we hebben 
in de afgelopen 48 edities een mooi 
stuk geschiedenis van De Westereen 
voor de toekomst kunnen bewaren. 
Bijzonder trots ben ik erop, dat we alle 
Westereenders die in de oorlog zijn 
omgekomen hebben mogen belichten, 
net als trouwens de huisartsen. Maar 

met evenveel trots ook de verhalen van 
en over de gewone mensen. Zij heb-
ben Zwaagwesteinde gemaakt tot dat 
wat het nu is.’ “Opdat wij nooit zullen 
vergeten”, een historische spreuk, die 
voor Zwaagwesteinde bevestigd werd 
aan de hand van foto’s en documen-
ten. Het vaak veel te korte leven van 
Westereenders, die hun leven moesten 
geven in de oorlog. Zij blijven be-
waard in het magazine.

In de nieuwste en dus laatste editie 
een ode aan een drietal mensen, die 
niet alleen hun dorp in ere hielden, 
maar er tevens voor gezorgd hebben 
dat een deel van die geschiedenis niet 
verloren is gegaan: Geert van der Bei, 
Jan Bergsma en natuurlijk Johannes 
van Kammen, die er steeds in slaagde 
een boeiend magazine te laten ver-
schijnen. In het laatste nummer ook 
het tweede verhaal van de actie voor 
Borneroord. ‘Ik vond dat ik dit be-
slist mee moest nemen. Het toont de 
kracht van een aantal gewone men-
sen, die ergens in durfden te geloven, 

maar dit toonde ook de kracht van een 
dorp als De Westereen. Velen zullen 
het niet beseffen, maar dit was werke-
lijk een hoogtepunt in de geschiede-
nis van ons dorp,’ aldus Johannes van 
Kammen. Ook is er aandacht voor het 
spoor, het schildersbedrijf van Auke 
en Geert Elzinga en hulpsluiswachter 
Marie Elzinga.

‘Helaas, we hadden graag verder ge-
wild, maar het einde is er. Niet een 
gemakkelijke keuze, maar wel over-
wogen. Het kon en kan niet meer. De 
animo van mensen om ons mooie ma-
gazine te kopen liep gestaag achteruit. 
Wat rest blijft voor mij de herinne-
ring aan de mooie gespreken, meestal 
met koffie, de vaste contacten, maar 
gelukkig ook 48 nummer boordevol 
geschiedenis over De Westereen. Het 
was de moeite waard. Ik ben blij, dat 
ik met medewerking van velen, dit 
heb mogen en kunnen doen,’ besluit 
Johannes van Kammen. Zolang er 
nog afleveringen zijn, is het mogelijk 
om uw serie compleet te maken.

Het nieuwe nummer is te koop bij 
Primera in het Winkelcentrum en Je-
fanka, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De 
Westereen. 06 42952908. jefanka@
planet.nl

Sake Store Dantumadeel Cup 2018
DAMWÂLD – De loting voor het inmiddels bijna traditionele Sake Store 
Dantumadeel Cup zaalvoetbaltoernooi heeft weer voor prachtige poule 
indelingen gezorgd. Regerend kampioen Broekster Boys is uiteraard 
huizenhoog favoriet voor de vijfde toernooizege op rij, maar gemakkelijk 
zullen de Boys het zeker niet krijgen op 29 december in sporthal De Bop-
peslach in Damwâld. 

De concurrentie ligt op de loer om 
eventuele misstappen af te straffen. 
De editie van de Sake Store Dantu-
madeel Cup 2018 kent zes teams uit 
de gemeente Dantumadiel: VCR, vv 
Zwaagwesteinde, VIOD, SC Veen-
wouden, De Wâlden en Broekster 
Boys. Daarnaast twee gastverenigin-
gen: VC Trynwâlden en vv Dokkum.
De loting voor het toernooi vond 
plaats in de kantine van de Broekster 
Wâlden, door sponsor Ties Baarsma 
van de Friese modeketen Sake Store. 
Een minpuntje was zeker, dat er helaas 
niet van alle deelnemers een vertegen-
woordiger was. Een kleine smet op 
het geheel. Baarsma: ‘Wij sponsoren 
nu alweer voor de vijfde keer het toer-
nooi. We hebben nog een verbintenis 
tot en met het volgende toernooi. Ik 
vind het een prachtig evenement. Ik 
heb zelf ook gevoetbald, dus voetbal 
ligt mij dicht aan het hart. De Dan-
tumadeel Cup is een prachtig evene-
ment, dat mensen verbindt. Het is een 
toernooi waarbij altijd veel mensen op 
de tribunes zitten, die in een enthou-
siaste sfeer hun club aanmoedigen. 
Vaak zit sporthal de Boppeslach vol 
en uiteraard is het ook een stukje pr 
voor Sake Store.’
‘Ik ben van mening, dat we weer een 
mooi toernooi kunnen verwachten,’ 
aldus Sije Heidstra, voorzitter van 
de organisatie achter het toernooi. 
‘Broekster Boys heeft het toernooi de 
laatste jaren gewonnen, maar ik denk 
dat er dit jaar nog meer concurren-

tie is. Het zal wellicht voorlopig het 
laatste toernooi in sporthal De Bop-
peslach zijn. Zoals het nu lijkt wordt 
de sporthal volgend jaar gesloopt. Er 
zal een nieuwe sporthal komen, maar 
het is vrijwel zeker dat we volgend jaar 
moeten uitwijken naar Dokkum of 
wellicht Kollum. Het blijft dus toch in 
de DDFK gemeenten. Het alternatief 
is om het een jaar uit te stellen, maar 
dat willen we eigenlijk niet. We heb-
ben dit jaar twee gastteams, dit mede 
doordat vv Zwaagwesteinde zondag is 
opgeheven. Als commissie vinden wij 
dat uiteraard jammer, maar we zijn er 
ook weer mee ingenomen dat Tryn-
wâlden de vacante plek wil innemen. 
Vv Dokkum heeft vorig jaar ook reeds 
deelgenomen.’
29 december zal de Boppeslach on-
getwijfeld weer tot de nok gevuld zijn 
als de wedstrijden om 14.00 uur van 
start gaan. Eerst komen de teams van 
poule A aan bod, dit zijn Trynwâlden, 
VCR, vv Zwaagwesteinde en VIOD. 
Trynwâlden-VCR is de eerste con-
frontatie. In poule B staan vv Dok-
kum, SC Veenwouden, De Wâlden 
en Broekster Boys tegenover elkaar, te 
beginnen met vv Dokkum-SC Veen-
wouden en daarna de ‘broederstrijd’, 
de huizenhoge favoriet en titelverde-
diger Broekster Boys tegen De Wâl-
den. Of het verschil, dat er op het veld 
zeker is, ook in de zaal merkbaar zal 
zijn? Op 29 december komt daar een 
antwoord op. Om 17.40 uur word de 
finale gespeeld.

Broodfondsgroep Lauwersland van start
Rotary Club Lauwersland heeft in samenwerking met De BroodFonds 
Makers  twee informatieavonden georganiseerd voor ondernemers in 
de regio Kollum-Buitenpost. De broodfondsen zijn de laatste tijd veel 
in de publiciteit. Hoe het werkt is op die avonden uitgelegd. Dit heeft 
geleid tot de oprichting van een nieuwe groep: Broodfondsgroep Lau-
wersland. Rotaryclub Lauwersland is trots dat nu ook in deze regio een 
Broodfondsgroep komt! 

Op beide bijeenkomsten kwamen 
rond de vijftig ondernemers, die 
zeer geïnteresseerd waren. De ge-
meente Kollumerland heeft deze 
avonden mede mogelijk gemaakt. 
Het Broodfonds werkt volgens het 
schenkkring principe. Dat bete-
kent dat iedere deelnemer van een 
broodfondsgroep een eigen brood-
fondsrekening opent. Op deze re-
kening wordt de maandelijkse inleg 

gestort. Wanneer iemands inkomen 
wegvalt door ziekte of arbeidsonge-
schiktheid, krijgt hij van de andere 
deelnemers maandelijks een bedrag 
geschonken. Het vormen van een 
vangnet voor degene die pech heeft is 
in feite de basis van alle verzekeringen. 
Door schaalvergrotingen is verzekeren 
echter veel afstandelijker en geforma-
liseerd geworden, waardoor dat gevoel 
is verdwenen.

Bij het broodfonds ga je terug naar die 
basis en vorm je een vereniging. Dat 
betekent dat je elkaar moet kennen. 
De grootte van een groep is gemaxi-
meerd op vijftig personen. Je bent ook 
verplicht om minimaal één keer per 
jaar op de bijeenkomst te verschijnen, 
die in de omgeving van Kollum en 
Buitenpost wordt georganiseerd.

In de tweede bijeenkomst zijn spel-
regels vastgesteld en is het bestuur 
gevormd. Hiermee is de basis gelegd 
voor de broodfondsgroep Lauwers-
land. In januari is de officiële oprich-
tingsvergadering gepland, zodat op 
1 februari 2019 de verzekering bij 
Broodfondsgroep Lauwersland van 
start kan gaan. 
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kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ELLENSBOTEN.NL 
officieel HONDA dealer 
www.ellensboten.nl voor vis 

boottrailers 
en buitenboordmotoren
 onderhoud alle merken
 buitenboordmotoren 

Hellingstraat 1, Veenwouden 
0511-444734 / 06-22304114 

en consoleboten, 
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
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De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!
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DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel willen we u maan-
delijks op de hoogte houden van het 
wel en wee van Doarpsbelang De 
Westereen. Waar houdt het bestuur 
zich mee bezig, wat speelt er in ons 
mooie dorp, kortom alles wat maar 
interessant is om als bewoner van 
de Westereen te weten, kan de revue 
passeren. De ene maand is de andere 
niet, en gebeurt er minder dan de 
maand ervoor en zal het artikel dus 
korter of langer zijn dan een maand 
geleden. 

De tekst in dit artikel van de maand 
oktober heeft nogal wat stof doen 
opwaaien. Om uw geheugen nog 
even op te frissen: hierin uitte de 
auteur van deze column ongezouten 
kritiek op de samenwerking met de 
Gemeente Dantumadiel. Dit, en een 
aantal dringend te bespreken onder-
werpen hebben geleid dat Doarpsbe-
lang direct overleg heeft gehad met 
wethouder Wielstra. Een overleg wat 
als zeer constructief is ervaren zowel 
door Doarpsbelang als de Gemeente. 
Afgesproken is dat er op het gebied 
van communicatie eerst overleg 
plaats zal vinden voor het via de me-
dia naar buiten wordt gebracht. 

Dit overleg leverde ook nog directe 

resultaten op. Allereerst de medede-
ling dat de Ferlinge Stasjonsstrjitte 
volgend jaar drastisch zal worden 
aangepakt, waarbij de aanbevelingen 
genoemd in de Verkeersplan 2011/12 
zullen worden meegenomen. Bij deze 
plannen zullen buurt, middenstand 
en Doarpsbelang worden ingescha-
keld. Zodra de plannen zijn uitge-
werkt zullen deze groepen bij het 
overleg worden betrokken. Ook op 
het gebied van verdere verkeersmaat-
regelen is er de komende tijd wel 
iets te verwachten. Binnen DDFK 
verband wordt er intensief overleg 
gevoerd hoe het nu verder moet op 
verkeersgebied buiten de Centrale 
As. Waar zijn problemen ontstaan, 

wat moet nog worden verbeterd??? 
Hier wordt serieus over nagedacht. 
Dan heel erg goed nieuws. Zwembad 
De Frosk is met ingang van 1 decem-
ber weer eigendom van de Gemeente. 
Nu kunnen er eindelijk maatregelen 
worden genomen om de bestaande 
overlast aan te pakken. En nu ver-
der. Doarpsbelang zal hier nauw bij 
worden betrokken. Medio december 
vindt er dan ook overleg plaats tus-
sen wethouder Wiersma en een het 
bestuur van Doarpsbelang. Hier zal 
het traject worden besproken wat 
de komende maanden gevolgd gaat 
worden. Het is de bedoeling dat het 
hele dorp bij de ontwikkeling van het 
gebied rondom De Frosk zal wor-

den betrokken. Dus bewoners van de 
Westereen: denk vast na hoe u hier 
over denkt. Ideeën, suggesties, plan-
nen, alles is welkom. Eén opmerking 
vooraf: wat geweest is, is geweest. Dit 
zwembad, in deze vorm, komt niet 
meer terug. Opmerkingen in de so-
ciale media, “opknappe en wer iepen” 
zijn niet aan de orde.  Dat er in het 
verleden ongelukkige beslissingen 
zijn genomen is jammer, maar niet 
meer terug te draaien. Als dorp moe-
ten we nu de Gemeente een pluim 
geven dat ze de regie weer in han-
den nemen. Heeft ongetwijfeld geld 
gekost waar uiteindelijk de inwoners 
van Dantumadiel voor opdraaien. 
Het zei zo. Jammer maar helaas. Ver-
lies nemen en vooruit kijken en de 
geschiedenis achter ons laten.

Lichtjesavond. Op kerstavond, 24 
december worden er bij het oor-
logsmonument voor elke gevallende 
weer een lichtje ontstoken. Dit om 
aandacht te vragen voor wat er in het 
verleden heeft plaatsgevonden. Met 
medewerking van de muziek van 
Westersweagen zal er om 17.00 uur 

een korte plechtigheid plaats vinden. 
Hierbij herdenken wij onze dorps-
genoten die in de oorlog slachtoffer 
waren.

Inzameling kerstbomen. Zaterdag 
5 januari kunnen in De Westereen 
de kersbomen weer worden ingele-
verd. Locatie parkeerterrein Markt. 
(zwembad, kermis). We willen de 
kinderen graag stimuleren om de 
kerstbomen op een duurzame manier 
in te leveren. Voor elke ingeleverde 
boom krijgt men 1 lootje en 1 waar-
debon van 0,50 euro. De loten heb-
ben nummers: deze moet je bewaren. 
In de loterij wordt per dorp een geld-
prijs verloot van 25 euro. De winnen-
de loten worden bekendgemaakt op 
16 januari, waarna de uitreiking op 23 
januari op het gemeentehuis zal zijn.

Open Poppodium. 19 januari is er 
weer het Open Poppodium is It Bad-
hûs in De Wstereen. Met optredens 
van artiesten uit de regio. Toegang is 
gratis, aanvang 19.30 uur. Opgave om 
mee te doen kan nog tot 1 januari via 
mail albertdoarpsbelang@gmail.com.

Een vredig kerstfeest

Een paar weken voor Kerstmis is er in 
het dierenbos een gezin gearriveerd, 
dat gevlucht is uit Syrië vanwege een 
wrede oorlog, waarbij onschuldige 
burgers bijna dagelijks worden ver-
moord. 

Na een lange zwerftocht, hebben zij 
eindelijk toestemming gekregen om 
in het bos te mogen wonen. Zij krij-
gen een eenvoudige hut toegewezen, 
ver weg van de andere dieren. 

Vooraf was er veel tegenstand, om de 
vluchtelingen toe te laten. 
De meeste dieren waren bang, dat de 
rust in het bos zou worden verstoord. 
De onbekenden uit het vreemde land, 
gaven hen veel onrust. Er waren zelfs 
dieren die van mening waren, dat ze 
hier niet thuis hoorden en weg moes-
ten. De leiding had besloten de men-
sen toch toestemming te geven, om in 
het dierenbos een nieuw leven op te 
bouwen. Het Syrische gezin bestaat 
uit een vader, moeder en twee jongens, 
in de leeftijd van Binkie & Bonkie. 

Vanaf het moment dat deze familie in 
het bos woont, worden zij onvriende-
lijk behandeld, bijna niemand groet 
hen of maakt een praatje. Als zij het 
gezin tegenkomen, gaan de meeste 
dieren hen uit de weg. Op school 
speelt niemand met de kinderen, in de 

klas worden zij vaak uitgelachen. Zij 
zijn vreemd gekleed en praten een raar 
taaltje. Het gezin voelt zich niet wel-
kom en sluit zich steeds meer af. De 
kinderen spelen niet in het dierenbos 
en verbergen zich meestal in de hut. 
Als ze andere dieren tegenkomen, kij-
ken ze weg of buigen hun hoofd. Bang 
om op een lelijke manier behandeld te 
worden. En helaas, er zijn zelfs dieren 
die de Syriërs uitschelden en roepen, 
dat ze op moeten rotten. Als er op 
een keer iets gestolen is op de school 
krijgen de vluchtelingen, zonder enige 
onderzoek, de schuld.

Aan tafel wordt bij de familie Muis 
regelmatig gesproken over de vluchte-
lingen. Binkie & Bonkie hebben veel 
vragen en begrijpen niet, waarom er 
zoveel onrust is over de gevluchte fa-
milie. Papa Muis vertelt op een avond 
waar de Syrische familie vandaan 
komt, hoe zij in hun land leefden en 
waarom zij gevlucht zijn:

*

Het gezin woonde in een klein dorp op 
het platteland van Syrië. De twee jon-
gens, Akil en Anwer, gingen niet naar 
school. Militaire rebellen in hun streek 
hadden dit verboden. Zij liepen op blote 
voeten en droegen versleten kleren. Da-
gelijks moesten zij een kudde geiten hoe-

den. De twee jongens voelden zich nooit 
veilig. Bang, dat zij zouden worden ont-
voerd en gedwongen mee te vechten in de 
burgeroorlog, die al jaren in hun land 
aan de gang was. 

Door de oorlog was er een voedselschaars-
te. De moeder van het gezin wist nooit of 
zij de andere dag nog iets eten hadden. 
Zij zouden nooit leren lezen en schrijven. 
Het land werd met de dag onveiliger. In 
hun dorp werden op een dag zomaar 
tien kinderen vermoord door de rebel-
len. Niemand was zijn of haar leven 
nog zeker. Na lang nadenken, besloot de 
vader met zijn gezin te vluchten. Tegen 
betaling van veel geld, staken zij in een 
gammele boot met een aantal vrienden 
de Middellandse Zee over. Na een le-
vensgevaarlijke tocht op zee, landden 
zij op de kust van Italië. De schrik en de 
honger waren op hun gezichten te lezen. 
Op hun barre zeetocht, was de boot bijna 
twee keer omgeslagen door het slechte 
weer. Italiaanse militairen stonden hen 
op te wachten. Even leek het of zij weer 
in een vijandig gebied waren beland. Zij 
werden door gewapende politie naar een 
opvangkamp vervoerd, waar ze in ten-
ten werden ondergebracht. Alles wat zij 
nog aan bezittingen hadden, zat in twee 
grote vuilniszakken. In het tentenkamp 
waren de voorzieningen slecht. Het was 
er vies en vochtig. Telkens werden zij 
overgeplaatst naar een ander opvang-

kamp. Na lange tijd gezworven te heb 
ben door Europa, verblijvend in diverse 
vluchtelingenkampen, kregen zij einde-
lijk toestemming om op een vaste plek te 
gaan wonen. In dit geval in een oude hut 
in het dierenbos.

*

Binkie & Bonkie zijn muisstil, als 
papa klaar is met zijn verhaal over de 
vluchtelingen. Mama heeft tranen in 
haar ogen, staat op van tafel en loopt 
naar de keuken. De jongens gaan stil-
letjes naar hun kamer. De kersttijd 
is altijd een feestelijke tijd, maar die 
sfeer is voor hen even helemaal weg.
In bed praten de jongens na over het 
hartverscheurende verhaal van de 
Syrische familie. Zij kennen Akil en 
Anwer van school, maar hebben nooit 
met hen gesproken of gespeeld. Bon-
kie heeft één keer na schooltijd met 
een paar jongens een potje gevoet-
bald, waarbij de twee Syrische jongens 
mochten meedoen. Praten met hen 
was er door het taalprobleem niet bij. 
Binkie gaat plotseling rechtop in bed 
zitten en zegt tegen zijn broer: ‘Het 
verhaal over de Syrische familie doet 
mij ineens denken aan het Kerstver-
haal. Jozef en Maria moesten met hun 
pasgeboren zoon ook vluchten, om 
aan de dood te ontsnappen. ‘Ja,’ zegt 
Bonkie met een zucht. ‘Waarom be-

handelen wij de Syrische familie in 
ons dierenbos zo slecht? We zouden 
juist extra lief en goed voor hen moe-
ten zijn!’

De volgende ochtend zijn Binkie & 
Bonkie vroeg wakker. Ze hebben al-
lebei gedroomd over Akil en Anwer. 
In hun droom werd er in het dieren-
bos op kerstavond een feestmaaltijd 
georganiseerd, om de Syrische familie 
te laten blijken, dat zij welkom waren. 
Dat zij geen vluchtelingen meer wa-
ren, maar medebewoners. 

‘Wij gaan een kerstdiner organiseren 
voor alle bewoners van het dierenbos,’ 
zegt Binkie.  ‘Ja, dat gaan wij doen!’ 
roept Bonkie. ‘We vragen iedereen om 
wat lekkers te maken en het zou ook 
heel leuk zijn, als onze Syrische mede-
bewoners ons kennis laten maken met 
gerechten uit hun land. En zo gebeur-
de het ook. Niet iedereen was direct 
enthousiast, een enkeling aarzelde of 
bleef weg, maar de overgrote meerder-
heid genoot van het blije samenzijn. 
Het werd een vredig Kerstfeest voor 
iedereen!

Willem M.R. Leijten
Een nieuw verhaal van Binkie & Bon-
kie (2018)
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Natuurmens en kunstenaar Sierd van der Hoek

Eldorado Centrale As bolstenen voorbij
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – Als jonge senioren plotseling Oost-Indisch doof worden 
is er vaak iets aan de hand. Niet dat een arts ingeschakeld moet worden, 
maar wel gaat de hartslag meestal over de kop. Amateurarcheoloog en 
vooral bolsteenzoeker Sierd van der Hoek uit De Westereen is daar een 
voorbeeld van. 

Zijn hart bonste in zijn keel, het grind 
spatte onder zijn klompen vandaag, 
tijdens de aanleg van de Centrale 
As. De graafmachines legden stenen 
bloot. Stenen waar Van der Hoek niet 
bij kon, maar zo graag bij wou zijn. De 
borden ‘verboden toegang’ en ‘melden 
bij de uitvoerder’ werkten als de be-
kende rode lap. Van der Hoek wist dat 
het niet mocht, maar toch probeerde 
hij via allerlei wegen op zoek te gaan 
naar stenen. Een normaal zeer rustige 
man voelde zich tussen twee vuren, 
waarbij beide kanten soms terrein 
wonnen. ‘Het was voor mij een eldo-
rado, waar ik toch goed van heb kun-

nen proeven.’

Er zijn mensen, die je bijna alleen 
maar ziet met het hoofd naar bene-
den. Sierd van der Hoek uit De Wes-
tereen is daar een van. Als hij op de 
stoppelvelden van de mais geconcen-
treerd zoekend loopt, lijkt de wereld 
verder niet te bestaan. Tenminste de 
wereld van de mens van deze tijd niet, 
want Van der Hoek is immers op zoek 
naar stenen en gebruiksvoorwerpen. 
Hij hoort dan niets, ziet niemand, is 
bijna een met het landschap. Ogen-
schijnlijk statig en onbewogen, maar 
met een harder kloppend hart als hij 

zich plotseling bukt. De mais heeft 
de grond omgewoeld, de regen heeft 
de modder weggespoeld en een heel 
klein puntje van iets van steen is zicht-
baar. Met bijna trillende handen veegt 
Van der Hoek de rest van de modder 
weg. Is het …..? Nee, maar even later 
is het wel raak, een geslepen steentje 
dat als mes werd gebruikt. Een paar 
keer vond Van der Hoek schitterende 
pijlpuntjes alsmede ooit een vuistbijl. 
Vondsten, waar iedere amateurar-
cheoloog van droomt dat die ooit rea-
liteit worden.

Sierd van der Hoek: ‘Van professie 
ben ik een bolsteenzoeker, de stenen 
die vanuit de Scandinavische landen 
in de ijstijd naar hier zijn gekomen. 
Dat boeit mij nog steeds enorm. Ik 
vind dat gewoon heel indrukwekkend. 
Als ik een steen vind moet ik hem al-
tijd bewonderen en hem in gedachten 

terugbrengen naar de plaats waar hij 
vandaan komt. De meeste bolstenen 
komen uit Zweden, maar daar heb je 
nog verschillende gebieden en soorten 
onder. Daarnaast komen er uiteraard 
ook stenen uit andere landen, zoals 
Denemarken, Noorwegen en Fin-
land. Ik heb vroeger veel geleerd van 
mensen als Hendrik Heidstra uit De 
Westereen en Jan Veenstra uit Zwa-
gerbosch.  Een echte grootheid op het 
gebied van bolstenen in de regio was 
meester Bos uit Noardburgum. Ik kan 
mij nog herinneren dat als er ergens 
een afgraving was, hij de kinderen een 
vrije middag met een opdracht gaf: 
zoek zoveel mogelijk stenen.’

Sierd van der Hoek, velen zullen hem 
kennen op zijn fiets door de regio of 
wandelend met de fiets aan de hand. 
Wellicht in de fietstassen weer een 
aantal keien. Ook kan men de fiets 

vaak tegen een boom of hek zien 
staan, als hij het veld in is en soms 
sleurend en zwaar tillend naar zijn 
fiets loopt. Zwaar werk, zo zwaar dat 
hij er zelfs langdurige rugproblemen 
door opliep. Ondertussen is hij wat 
voorzichtiger geworden. Het kan ook, 
want de graafwerkzaamheden rond-
om de Centrale As zijn grotendeels 
afgerond. ‘Jammer,’ verklaart Van der 
Hoek. ‘Het waren voor ons prachtige 
tijden, er zijn heel veel machtig, mooie 
bolstenen naar boven gebracht. Ik heb 
geprobeerd een steentje mee te pik-
ken, maar het was niet altijd makke-
lijk. Ik ben een paar keer weggestuurd, 
maar dan lig je ‘s nachts te woelen en 
dan toch de volgende keer maar weer 
proberen. Zo weinig mogelijk probe-
ren op te vallen en soms had je geluk. 
Och, ook dat heeft zijn charme,’ be-
sluit de stenenzoeker, die zich binnen-
kort ook weer wijdt aan het schilderen 
op het witte doek..

Autobedrijf G. van der Ploeg  
nu Autoservice Kamperman
FEANWÂLDEN – Aan de Ambachtstrjitte 6 in Feanwâlden bij autobedrijf 
G. van der Ploeg is de afgelopen maanden veel meer veranderd dan de 
vaste klanten eigenlijk beseffen. Wat standaard is gebleven, is de uitste-
kende kwaliteit en service. 

Wim Kamperman, bijna tien jaar vaste 
monteur bij Gerk van der Ploeg, heeft 
het bedrijf van zijn baas overgenomen. 
Vanaf 1 januari gaat het bedrijf verder 
onder de naam Autoservice Kamper-
man, een naam die volledig de lading 
dekt. ‘Wij zijn heel sterk in reparaties, 
daar leggen we de nadruk op. Repa-
raties van alle merken,’ aldus Wim 
Kamperman.

Met Wim Kamperman heeft Gerk 
van der Ploeg een opvolger, die al bij-
na twintig jaar betrokken is bij het be-
drijf. ‘Ik was zo’n knaapje van een jaar 
of 15, toen verrichtte ik in deze garage 
al hand-en-spandiensten. Ik genoot 
daarvan, net zoals ik nu van het werk 
kan genieten. Ik heb een paar jaar op 
de vrachtwagen gereden, het rijden 
vond ik machtig, maar je had geen 
vrijheid. Vrijheid vond ik hier wel in 
de garage, vrijheid en uitdaging. 

Met vrijheid bedoel ik vooral de af-
wisseling die je tegenkomt, soms was 
het alleen een andere band verwisse-
len en bij de volgende auto sta je voor 
dilemma’s. Zoek je naar oplossingen, 
die goed en betaalbaar zijn. Je rijdt een 

stukje, je sleutelt en je hebt overleg 
met de mensen. Prachtige aspecten 
die mij enorm aanspreken. Ik heb hier 
de laatste negen jaar gewerkt en weet 
wat er omgaat. Ik ben er klaar voor,’ 
aldus Wim Kamperman, die Gerk van 
der Ploeg en Martijn Holwerda aan 
zijn zijde weet, terwijl ook Krol nog 
hand-en-spandiensten verricht.

‘We leggen in dit bedrijf al jaren de 
nadruk op reparaties van alle merken 
en modellen auto’s. Dat is onze spe-
cialiteit, daar zijn we gewoon goed 
in. Ik ben van mening, dat je daarbij 
eerlijk en transparant moet zijn. Wij 
willen een auto goed, veilig en ver-
trouwd repareren. Onze klanten in de 
ogen kunnen kijken, omdat we deze 
drie aspecten beheersen en hoog in 
het vaandel hebben. Men kan daarbij 
denken aan een kleine reparatie, maar 
ook grotere en ingewikkelde repara-
ties. Ook kan men bij ons terecht voor 
APK-autokeuringen, onderhoud, 
winterbanden montage en verkoop, 
wij bieden ook opslag. Een probleem 
met de airco? Daar draaien wij onze 
hand ook niet voor om. Omdat wij 
contact met klanten belangrijk vin-

den staat overleg bovendien centraal. 
Door het gesprek over de auto aan te 
gaan, ontdekken we bovendien vaak in 
een vroeg stadium mankementen, die 
later veel geld kunnen kosten.’

Wim Kamperman is bovendien 
aangesloten bij de BOVAG en Au-
tocrew, dat valt onder Bosch. Twee 
extra zekerheden. Dat servicebedrijf 
Kamperman ook ingericht is op re-

paratie en onderhoud van campers, is 
waarschijnlijk wat minder algemeen 
bekend. ‘We hebben ook altijd enige 
occasions in voorraad, maar daar ligt 
niet onze prioriteit. Wat we wel veel 
doen is bemiddelen voor onze klanten, 
die elders een auto zien. Wij onder-
handelen dan vaak en keuren de auto, 
zodat dit ook voor onze klanten veilig 
is. Eigenlijk is het heel handig om ge-
woon eens een kijkje te nemen als u 

ook veiligheid, goed en vertrouwd uw 
autoreparaties wilt laten uitvoeren en 
dat bovendien voor een acceptabele 
prijs.’

Autoservice Kamperman, 
Ambachtstrjitte 6, 9269 PT Feanwâl-
den. 
0511-473640 
www.autoservicekamperman  
info@autoservicekamperman.frl

Autobedrijf Kamperman in Feanwâlden. (Foto: Bettie Zijlstra)
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Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

 

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

                www.wijngaardensteigerbouw.nl 
 

Dr. Plesmanstraat 40  Telefoon: +31 (0)6 411 948 38 
9254 CR  HURDEGARYP  Email: info@wijngaardensteigerbouw.nl 
 

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Treast    troostgeschenken  

- troost kerstkaarten 
- zakje met licht 

- wenslichtjes
 - gedichtenbundel Jan van der Meer 

Nieuw! 
Willow Tree 

Skoallestrjitte 16 | De Westereen 
www.treast.nl





 


0511-471885 • info@lotusplaza.nl • lotusplaza.nlStationswei 1 • 9269 PG Feanwâlden

Wok Restaurant

Kerstdiner 2018

Geniet tijdens de gezelligste dag van het jaar 
met familie en vrienden van een kerstdiner bij Lotus Plaza. 
Het arrangement heeft een tijdsduur van 2,5 uur.

 

 

Prijzen

Volwassenen  € 38,00
Kinderen 0-2 jaar Gratis
Kinderen 3-12 jaar  € 2,00 per
     leeftijdsjaar

 

Tijdstippen

16:00 – 18:30  19:00 – 21:30
16:15 – 18:45  19:15 – 21:45
16:30 – 19:00  19:30 – 22:00
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Vernieuwde website en Facebook  
pagina De Westereender
DE WESTEREEN – U heeft hem momenteel in de hand, onze unieke Wes-
tereender. Uniek, omdat we voor het eerst in de geschiedenis van De 
Westereender een krant uitgeven van maar liefst 56 pagina’s. 

Om u nog meer service te bieden, is 
er vanaf vandaag een nieuwe website 
ontwikkeld door WakkerMedia. Ook 
zijn we op voortaan te vinden op Face-
book. Tijden veranderen. De Wester-
eender gaat uiteraard mee, maar blijft 
de gezellige krant vol positief nieuws. 

De Westereender is uniek in de regio 
om zijn inhoud. Maandelijks lezen 
meer dan 50.000-100.000 mensen 
onze krant. Steeds vaker wordt er ook 
online gezocht naar nieuws. “Onze 
website was verouderd, aan verande-
ring toe”, vertelt uitgever Pieter Jan 
Heidstra van Heidstra Media. “Vanaf 
het moment dat wij De Westereen-
der uitgeven was het besef, dat we 
mee moeten gaan in de tijd. Wij zijn 
echter niet direct van de snelle veran-
deringen, we willen alles goed doen. 
Daarom hebben we ons eerst volledig 
gericht op de krant. Een krant, die 
met steeds meer enthousiasme bij de 
lezers wordt ontvangen. We vonden 
het nu tijd om onze lezers en ook ad-
verteerders nog meer te bieden.”

www.westereender.nl
Voortaan is al het nieuws ook te vin-
den op www.westereender.nl. Bij de 
keuze voor een vernieuwde website 
speelt ook de gedachte mee om oud-
inwoners van deze regio de verhalen 
te blijven bieden. “We willen laten 
zien dat onze regio leeft. Het is toch 

heel mooi dat je niet alleen in Neder-
land, maar ook in het buitenland nog 
de verhalen en ontwikkelingen uit 
je eigen regio kunt lezen. Misschien 
maakt het iets los, waar ook onze re-
dactie in de toekomst nog iets mee 
kan”, aldus Pieter Jan.

Social media
Wie op Facebook zoekt naar ‘De 
Westereender’ kan het social media-
kanaal niet missen. “Het is zeker mo-
gelijk dat we in de toekomst nog meer 
gaan delen op social media, maar eerst 
gaan we ons richten op Facebook”, 
knikt Pieter Jan. “We willen vooral de 
jeugd meer betrekken bij onze krant, 
maar ook in het algemeen bij de regio. 
We hebben voor onze Facebookpagi-
na dan ook een jongere beheerder ge-
vonden, die interactief bezig zal zijn. 
Het is niet onze intentie om daarbij 
negatieve kritieken te leveren op de 
maatschappij, maar om op een open 
en positieve wijze zaken aandacht te 
geven, die leven in het grote versprei-
dingsgebied.”

Eer en uitdaging
Douwe Hoogeveen van WakkerMe-
dia, een van de bedrijven uit het be-
drijvencomplex De Fogelsang in De 
Westereen, heeft voor De Westereen-
der het nieuwe concept ontwikkeld 
wat betreft de website en zal dit, uiter-
aard samen met Heidstra Media, ook 

gaan beheren. “Ik ben het met Pieter 
Jan eens dat er een nieuwe actievere 
site moet komen. Wij gaan de mensen 
veel meer prikkelen om hier ook een 
kijkje te nemen. 
Een website is niet alleen belangrijk 
voor de lezers, maar ook voor onze 
adverteerders. We willen de adverteer-
ders de ruimte geven om ook mee te 
doen in het veranderende plaatje. Per-
soonlijk vind ik dat De Westereender 
zich inmiddels uitstekend heeft ont-
wikkeld. Dat wij daar als bedrijf op 
deze wijze een bijdrage aan mogen 
leveren vinden we een eer en enorme 
uitdaging.”

WakkerMedia
WakkerMedia is sinds 2016 gevestigd 
in De Westereen. Douwe Hoogeveen: 
“Het contact met de klant begint al-
tijd met een goed gesprek. We moeten 
weten wat we aan elkaar hebben en 
ik wil ook duidelijk maken wat onze 
klanten van ons mogen verwachten. 
WakkerMedia werkt nauw samen met 
diverse professionals uit de multime-
diasector, die elk een unieke en eigen 
kijk op functionaliteit, vormgeving en 
inhoud hebben. Hierdoor zorgen we 
gezamenlijk voor het beste eindresul-
taat voor u als klant. Niet alleen als 
uitvoerende partij, maar ook als mee-

denkende en adviserende partij, zoals 
blijkt uit de samenwerking tussen De 
Westereender en WakkerMedia.” 

Kennis uit eigen regio
Ook Pieter Jan Heidstra is blij met de 
samenwerking: “We willen met De 
Westereender de kracht en veelzijdig-
heid van de regio tonen. Daarom zoe-
ken wij oplossingen ook in de eigen 
regio, zoals nu bij WakkerMedia.”

VANDAAG Gastouderbureau De Wâlden
DE WESTEREEN - VANDAAG Gastouderbureau De Wâlden begeleidt zowel 
gastouders als ouders die een gastouder zoeken. Een gastouder zorgt in hui-
selijke setting of bij u thuis voor uw kind op de met u afgesproken tijden. 

De gastouders van VANDAAG staan 
voor: kleinschaligheid, een rijke leef-
omgeving zowel binnen als buiten 
en duurzaamheid. Aspecten die Eli-
sabeth van der Meulen-Soepboer 
volledig onderschrijft en die bij alle 
medewerkers vanzelfsprekend zijn. 
Gastouderbureau De Wâlden bestaat 
volgend jaar vijf jaar en beschikt over 
65 gastouders, die 420 kinderen op-
vangen en een veilig en vertrouwd 
thuis bieden.

‘De Wâlden is een gastouderbureau, 
dat steeds op zoek is naar nieuwe 
gastouders die voldoen aan de wette-
lijke eisen, maar daarnaast ook moe-
ten passen in het profiel dat wij voor 
ogen hebben. Onderschat niet wat 
van een gastouder wettelijk al wordt 
gevraagd. Ik ben van mening dat dit 
een uitstekende zaak is, want mensen 
vertrouwen hun kostbaarste bezit aan 
andere mensen toe. Je mag dan ook 
niets aan het toeval overlaten. Wij 
vragen daarnaast vooral veiligheid, 
geborgenheid en leefruimte voor de 
kinderen. Ze moeten kunnen spelen, 
ook buiten, dat kleren dan vies kun-
nen worden heeft niet onze hoogste 
prioriteit. Kinderen moeten zich op 
hun gemak, dus vertrouwd voelen bij 
onze gastouders. We hebben gast-
ouders met maximaal zes kinderen. 
Ook vragen wij van onze gastouders 

flexibiliteit. De huidige maatschappij 
vraagt dit ook en vooral voor ouders 
die een onregelmatig beroep hebben 
zoals in de zorg, hebben veel belang 
bij een flexibele insteek.’ 

Elisabeth Soepboer: ‘Wij zijn ook bij-
zonder ingenomen met het feit, dat 
er een Verklaring van Goedgedrag 
verplicht is, die steeds opgewaardeerd 
wordt. Elk moment kunnen we daarin 
inzage krijgen. Een extra waarborg 
voor veiligheid, die ontzettend be-
langrijk is. Het idee dat je kind tijdens 
je afwezigheid in vertrouwde handen 
is, moet overheersen.’  Lachend ver-
volgt ze: ‘Nu moeten mensen niet 
denken dat we onze gastouders op 
de nek zitten. Integendeel we bieden 
hen ook cursussen en ondersteuning 
aan. Wij voelen het ook als een uiterst 
belangrijke taak om alles goed in orde 
te hebben. We houden bijeenkomsten 
met ouders en gastouders, maar ook 
alleen voor gastouders. Soms infor-
matie, soms gewoon ontspanning om 
een eerlijk en open contact te houden.’ 

Op het kantoor van VANDAAG 
Gastouderbureau De Wâlden kunnen 
mensen niet alleen een goed gesprek 
voeren, informatie krijgen, maar bij-
voorbeeld ook een “zwerfboek” voor 
kinderen dat na gebruik niet terug 
gebracht hoeft te worden, maar een 

zwervend bestaan leidt, zodat nog 
meer kinderen er van kunnen genie-
ten. Ontwikkeling stimuleren is een 
bijkomend aspect.

VANDAAG biedt kinderopvang die 
past bij het kind van vandaag. Dit is 
een generatie die opgroeit in een snel 
veranderende samenleving. Flexibi-
liteit, creativiteit en balans met na-
tuur en leefomgeving worden steeds 
belangrijker. De opvang van vandaag 
sluit hierop aan met: kleinschaligheid 

en persoonlijke aandacht. Er staan al-
tijd vaste leidsters voor kleine groepen. 
Activiteiten op de opvang zijn anders 
dan op school of thuis en geven kin-
deren een eigen uitdaging mee. Ze 
worden gestimuleerd om “out of the 
box” te denken, bijvoorbeeld over welk 
materiaal ze nodig hebben voor het 
maken van iets. Voor de een is dat klei, 
voor een ander verf of stof en weer 
een ander kiest juist papier. Voor al-
les geldt: opvang is vrije tijd, meedoen 
mag.

Bent u op zoek naar een gastouder bij 
u in de buurt? Bent u gastouder en 
wilt u zich aanmelden of wilt u juist 
gastouder worden? Dan kunt u voor 
meer informatie contact opnemen met 
Elisabeth van der Meulen - Soepboer 
door een mail te sturen naar elisabeth.
soepboer@kindvandaag.nl .

Foto: Bettie Zijlstra
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De KaarsenDraagster

detail “De Trap naar Zolder” harsolieverf en tempera op linnen 100 * 130 cm. ©Paul Christiaan Bos - www.pcbos.nl
 
De Kaarsen Draagster is de enige in dit schilderij - waarvan zij maar een detail is - , die zich NIET uitsluitend met zichzelf bezighoudt. Zij is de enige die voor alle anderen het licht verspreidt. Let 
op de toewijding, en, zou ik daarnaast haast ook zeggen: de vastbeslotenheid, waarmee zij dat doet. Want het is een grote, moeilijke, o zo belangrijke taak, dat verspreiden van licht; en zij is zich daar 
terdege van bewust. Nooit of te nimmer had ik kunnen bedenken, al die decennia terug toen het schilderij onder mijn handen ontstond, dat dit detail van zo voorspellende draagwijdte zou blijken. 
Want als er een tijd is, waarin het belangeloos draaglijker maken van andermans eenzaamheid - en dus angst - door onze oprechte, menselijke, aandacht en respect van het allergrootste levensbelang 
is: dan is het nu. Vandaag. Dat is mijn overtuiging.

Diepe bewondering en liefde voor mens en natuur

Paul Christiaan 
Bos, spreekt taal 

‘Goudûle’
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Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Paul 
Christiaan Bos

MÛNEIN - Paul Christiaan Bos uit 
Mûnein, sommige kunstkenners 
noemen hem wel de ‘Rembrandt 
van de 21ste eeuw’ woont, leeft, 
maar vooral werkt in een landelijke 
omgeving. Een gedreven kunste-
naar, een creatief mens, die zich 
ook zo in alle geledingen toont. 
Een ogenschijnlijk kwetsbaar mens, 
maar niets is minder waar. 

Hij is en blijft zichzelf. Paul Chris-
tiaan Bos leeft niet als een kunste-
naar, niet in dienst van de kunst, 
maar is een kunstenaar met hart 
en ziel. Kunst is zijn diepste wezen, 
creëren tot in detail. De laatste jaren 
heeft hij zich vooral toegelegd op 
de kerkuil, een naam die hij abso-
luut niet van toepassing vindt. Ge-
decideerd klinkt het, dat de Friese 
naam Goudûle wat dus staat voor 
‘Gouduil’, zijn duidelijke voorkeur 
heeft. De Goudûle vormde de laat-
ste zes jaar zijn baken in een wereld, 
die na een zwaar auto ongeluk breu-
ken vertoonde. ‘Ik had nog wel zin 
in het leven, dat was het niet, maar 
de kracht ontbrak. Door de uilen 
vond ik zoveel kracht, dat ik besef 
dat ik niet dood kan gaan omdat 
er nog zoveel te ontdekken valt. Ik 
praat de taal van de uilen.’

Vanuit het Noord-Hollandse streek 
Paul Christiaan Bos na een lange 
fietstocht, op zoek naar een eigen 
plekje, uiteindelijk in Mûnein neer. 
Hier woont hij inmiddels al een half 
mensenleven, vanaf 1976. ‘Ik ben 
door bijna geheel Nederland ge-
fietst om een plekje te vinden waar 
we ons thuis konden voelen, waar 
ik energie kreeg en rust vond. Dat 
het deze provincie werd, is dus geen 
toeval. 

In Fryslân voelde ik gastvrijheid, 
ik voelde de warmte en ik heb nog 
geen moment spijt gehad van onze 
keuze. Ik denk er niet aan om terug 
te gaan.’ In Mûnein is een prach-

tig eigen plekje gecreëerd, waar de 
kunstenaar in Paul Christiaan Bos 
tot volledige wasdom komt, maar 
waar hij ook inspiratie en rust vindt. 
Rondom zijn woning is het een el-
dorado voor dieren, waar kippen en 
konijnen vrij rondlopen, maar ook 
tientallen huismussen in hun ele-
ment zijn en zich het voer voor de 
kippen eigen maken. In de nacht 
klinkt soms het geluid van een uil, 
meestal de Goudûle maar soms ook 
een Ransuil.’

Wie het geluk heeft om “een Paul 
Christiaan Bos” in zijn kamer te 
hebben, is een geluksvogel van de 
eerste klas. Gelukkig bestaat er 
ook de mogelijkheid om van zijn 
indrukwekkende werk te genieten 
door een van zijn twee boeken “De 
Uilen Tuin” of “Het Uilen Dagboek” 
aan te schaffen. Een sieraad voor de 
boekenplank, maar ook boeken om 
niet alleen te genieten van de prach-
tige, zeer verfijnde schilderijen, 
maar ook bewondering te hebben 
voor het precieze in de kunst. 

Het gaat wellicht te ver om hem te 
vergelijken met Rembrandt, maar 
indrukwekkend is zijn werk zeker. 
Paul Christiaan Bos: ‘Ik vergelijk 
mezelf nooit met deze meester, voor 
wie ik grote bewondering heb.’ In 
zijn werk past hij vijfhonderd jaar 
oude technieken toe, om zo de in-
tensiviteit van een landschap, een 
persoon of een dier zo diepgaand 
mogelijk te kunnen weergeven. Het 
is voor Bos niet zozeer de detail-
lering, maar vooral de kleur en het 
licht waar het om gaat. Om die te 
bereiken moet hij in lagen werken. 

Om de verf tot leven te brengen en 
licht te laten uitstralen, komt tus-
sen elke laag een zogenaamde ‘wit-
hoging’ van zijn speciale tempera. 
Deze wordt gemaakt van zeldzame 
balsems en de eieren van zijn kip-
pen, die daarvoor een bijzonder di-
eet volgen.

Het werk van Paul Christiaan Bos 
is over de hele wereld verkocht. De 
laatste jaren heeft hij zich vooral ge-
richt op de Gouduil. ‘Ik zocht iets 
waar ik jaren mee bezig kon zijn. 
Het werd uiteindelijk de Gouduil 
en dat was achteraf een bijzonder 
gelukkig toeval. Ik raakte betrokken 
bij een ernstig verkeersongeval, de 
uilen hebben mijn leven weer in-
houd gegeven. Het werd voor mij 
een zwaar gevecht, dat ik gelukkig 
grotendeels heb kunnen overwin-
nen. Pas vijf jaar na het ongeval heb 
ik weer olieverf schilderijen kun-
nen maken. Ik ben nog boos op de 
veroorzaker, maar laat mij daar niet 
meer door leiden. Ik heb iets wat 
velen niet hebben: de uilen. Zij heb-
ben ervoor gezorgd dat ik uiteinde-

lijk de kracht vond om te leven, ik 
had wel zin in het leven, wou er niet 
uitstappen, maar mij ontbeerde de 
kracht. Ik moet er niet aan denken 
dat ik hier weg moest gaan, daar 
heb ik trouwens ook geen tijd voor. 
Ik kan gewoon niet doodgaan, doe 
net of bestaat dit niet.’

‘Ik kan niet anders leven dan ik nu 
doe. Ik kan niet anders schilderen 
dan ik nu doe. Het is niet een kwes-
tie van willen, ik ben nu een keer zo. 
Maar geloof mij, ik ben er tevreden 
mee. Ik leef voor mijn kunst, mijn 
uilen, mijn bestaan met mijn vrouw 
hier in Mûnein. Ik heb ook moei-
lijke tijden gehad en creëren in op-
dracht lukte mij niet. Soms  wou ik 
dat dat anders was geweest, maar ik 
kan niet anders, het moet zoals het 
in mij zit. Ik kan alleen dingen doen 
waar ik honderd procent in geloof. 

Uren, dagen of nachtenlang kan ik 
in mijn schuilhutjes naar ‘mijn’ uilen 
kijken. Onbeweeglijk, zonder ook 
maar een vin te verroeren. Inmid-
dels heb ik ze allemaal een naam 

gegeven. Ik voel mij onderdeel van 
hen, maar ben mij er terdege van 
bewust dat ik een indringer in hun 
wereld ben en het laatste wat ik wil 
is hen onrustig maken. Het is hun 
wereld, de uilenwereld waarvan ik 
graag een tipje van de prachtige 
sluier wil oplichten. Ik besef ook dat 
het mij nooit zal lukken. Het gaat 
mij om het observeren, en ja, soms 
lig ik in het verkeerde schuiltentje, 
dat is dan pech hebben, maar ik ga 
niet naar een ander tentje. Dan ver-
stoor ik hen en dat mag nooit mijn 
intentie zijn, dan ben ik egoïstisch.’

‘Ik praat inmiddels een beetje hun 
taal, de gebarentaal. Ik heb ge-
merkt dat dit werkt, niet alleen bij 
de Goudûle, maar ook bij een soort 
als de Oehoe, waar ik contact mee 
heb gehad met de gebarentaal. Nee, 
geen gesprekken uiteraard, maar 
door bepaalde gebaren kan ik hen 
duidelijk maken dat het goed is, 
dat ik geen kwaad in de zin heb. 
Dat is ook zo, dat komt natuurlijk 
omdat ik enorm gefascineerd ben 
door uilen in de breedste zin van 
het woord. Het is voor mij een vorm 
van leven geworden.’ Plotseling 
volgt er onverwachts een hapering. 
Paul Christiaan is leeg, op, de gevol-
gen nog steeds van het ongeval. Te 
lange inspanning, maximaal een uur 
is de grens, ook wat betreft zijn werk 
achter de ezel. Zijn beide nieuwste 
boeken, een kinderboek en deel drie 
in de Uilenserie, zo mag het onder-
tussen wel genoemd worden, zullen 
volgend jaar verschijnen. Ondertus-
sen is hij ook weer gestart met ander 
werk, waarbij de uil even uit beeld 
verdwijnt.

Werk van Paul Christiaan Bos 
is ook te bewonderen bij galerie 
Noordvleugel in Veenklooster waar 
in november de expositie ‘Een reis 
door het jaar met “De Vier Seizoe-
nen Rond” van start ging.

De verf van Paul Christiaan Bos

Pigmenten
‘Ik werk het meest met natuurlijke ombers. Die zijn het product van natuurlijke verwering en worden in de grond ge-
vonden. Je kunt ze zelfs hier vinden, in ons eigen Friesland: als piepkleine knolletjes in de grond kom je ze hier tegen, 
soms maar een halve millimeter groot. Je moet heel scherp kijken om ze te kunnen vinden. Na wassing, droging en 
fijnmaling kun je verf van de knolletjes maken. De kleuren blijven honderden jaren lang goed. Mijn grote voorliefde 
gaat echter uit naar de ombers en okers die in Italië vaak nog met de hand worden opgegraven. Op de hele wereld 
bestaat maar één leverancier die deze pigmenten kan leveren: de firma Kremer Pigmente uit Duitsland. Ik werk al 
mijn hele leven met ze samen.

Hoe gaat dat verf maken eigenlijk?
Je hebt een “wrijfplaat” en een “loper”, beide meestal van glas, maar soms ook van extra hard marmer. Elke kleur heeft 
zijn eigen wrijfplaat en loper. Midden op de plaat strooi je eerst de hoeveelheid pigment die je nodig denkt te hebben. 
Dan voeg je “bindmiddel” toe, vaak lijnolie, maar het kan ook iets anders zijn, zoals bijvoorbeeld de tempera (van 
speciaal ei, balsems en olie) die ik tussen de lagen in verwerk om licht in de verf te krijgen. Om te beginnen vermeng 
je pigment en bindmiddel grof met elkaar, bijvoorbeeld met een groot, sterk paletmes. Daarna volgt het aanwrijven 
met de loper, zwaar lichamelijk werk dat veel kunde en ervaring vergt om tot het juiste resultaat te komen. Maar alle 
moeite is meer dan dubbel en dwars beloond wanneer je op deze manier ten slotte precies die verf krijgt die je wilt 
hebben: qua dikte, vloeibaarheid en kleurkracht exact wat je in het hoofd had. De zuiverheid van een zelf aangewre-
ven verf laat doorgaans ook elke tubeverf ver achter zich.



30  |  de Westereender  

24-12 11:00- 17:30
25-12 gesloten
26-12 gesloten
27-12 11:00- 17:30
28-12 11:00- 20:30
29-12 10:30- 17:00
30-12 gesloten
31-12 9:00- 17:00

31 December
geopend van
9:00- 17:00

Ook op bestelling! 
Bij de kraam kunt 

u een bestellijst 
invullen dan staan 

de oliebollen  
oudejaarsdag  
voor u klaar!

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK
WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

Turfschip 7 - Heerenveen 
Tel. 0513-785347

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden 
Tel. 058-2896800

GRATIS 
PLINTEN,

 ONDERVLOER ENZ.

VAN 39,00 VOOR

6 MM VAN 16,00 VOOR
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Eerste DigiTaalhuisPlus geopend
In november opende wethouder Gerben Wiersma van Gemeente Dantu-
madiel het eerste DigiTaalhuisPlus in de regio in de bibliotheek van De 
Westereen. 

Onder toeziend oog van kinderen, ou-
ders en leerkrachten van basisscholen 
‘t Pompeblêd en De Boustien onthul-
de de wethouder met Paulien Schreu-
der, directeur Bibliotheken Noord 
Fryslân, de experimenteerruimte. “De 
bibliotheek gaat verder dan boeken-
uitleen”, aldus wethouder Wiersma. 
“De bibliotheek richt zich ook op ta-
lentontwikkeling van kinderen, net als 
de gemeente. Wij willen graag dat de 
kinderen van onze gemeente zoveel 
mogelijk passen in de arbeidsmarkt 
waar ze over 15 jaar in terechtkomen.”

In de aanloop naar de opening van het 
DigiTaalhuisPlus werkten leerlingen 
van De Boustien en ’t Pompeblêd aan 
het project Foar Elkoar. Samen met 
klasgenoten gingen ze de afgelopen 
tijd aan de slag met een ‘probleem’ in 
hun directe omgeving en presenteer-
den vrijdag de oplossingen waarmee 
ze De Westereen wat mooier, beter 
of leuker maken. Een aantal kinde-
ren had bijvoorbeeld een zwembad 
voor De Westereen gemaakt, maar 
dan met minder water, zodat het niet 
zoveel kostte. Voor het uitwerken van 
hun ideeën maakten de leerlingen o.a. 

gebruik van technologie in de vorm 
van een 3D-printer en een lasercutter. 
Foar Elkoar stimuleert kinderen hun 
21e-eeuwse vaardigheden te ontwik-
kelen waarbij samenwerking, creativi-
teit en assertiviteit centraal staan. 

Om deze technologie en manier van 
werken voor alle inwoners van De 
Westereen toegankelijk te maken, is 
in de bibliotheek een experimenteer-
ruimte voor digitale geletterdheid ge-
opend. In dit zogenoemde DigiTaal-
huisPlus kan gewerkt worden met een 
3D-printer, een lasercutter, computers 
om te programmeren en nog veel 
meer. Vrijdag verzamelden de kinde-
ren zich om de makerkar waar zij zelf 
gingen experimenteren met een 3D-

printer. Ook werd er druk gepro-
grammeerd bij de workshop Coder-
dojo. Ouders keken belangstellend 
over de schouders van hun kinderen 
mee of gingen zelf aan de slag.

Gemeente Dantumadiel vindt het 
belangrijk digitale geletterdheid van 
kinderen te stimuleren en heeft de 
aanzet gegeven tot samenwerking 
tussen Kennislab Noordoost Frys-
lân, de scholen, de kinderopvang 
en de bibliotheek. In de experi-
menteerruimte van het DigiTaal-
huisPlus gaan al deze partners ge-
zamenlijk aan de slag met nieuwe 
technologieën en gaan ze met el-
kaar oplossingen en ideeën beden-
ken voor hun omgeving. 

Nije dichtbondel Harm Woelinga:  
“De stilte ropt”

Nei in “dichterlike” stilte fan acht jier hat Harm Woelinga út Feanwâl-
den syn tredde dichtbondel útbrocht. Yn de “De stilte ropt” beskriuwt 
hy hoe’t hy it libben oppakt nei’t de dea “de doar mei in klap efter him 
tichtlutsen hat”. Mar it skeinde blêd op de omslachfoto is noch grien 
genôch en lit de stilte fan de blauwe loft oer him hinne komme… 

Direkte oanlieding foar it útbringen 
fan dizze bondel is it ferstjerren  fan 
harren dochter Kristine (11 jier), yn 
2004 oan leukemy. Sa’n tragysk foarfal 
lit djippe spoaren nei, mar men siket 
“de leafde om nije paden yn te slaan”. 
Mei it útkommen fan dizze nije dicht-
bondel “De stilte ropt” krije syn ear-
dere bondels “De lêste tút”(2009) en 
“Taastber fier fuort”(2010) in ferfolch. 
De dea heart by it libben fan aldendei, 
mar hoe geane jo der mei om? 

Yn it earste skift “Nei de oare kant” 
stiet de konfrontaasje mei de dea sin-
traal, mar lokkich hat yn it twadde 
skift “de maitiid hat in terraske fûn”. 
Sjoch nei de natuer, hoe’t alles wer op-
grienet. Harm Woelinga hat yn dizze 
bondel ek sa frij west om inkelde oa-
remans teksten en gedichten nei eigen 
hân te setten, bygelyks in bewurking 
fan “Ween niet”, dat foarlêzen waard 
by de útfeart fan de twa Belgyske fam-
kes Julie en Mélissa (saak Dutroux).  
Dat de natuer in in wichtige boarne 
fan ynspiraasje is, sjocht men net al-
linnich oan de omslachfoto; yn it Bût-
efjild fielt Harm Woelinga, dat “De 
stilte ropt”.

Hy sjocht werom op syn eigen ber-
netiid, mar hat ek each foar immen 
“mei eagen fol fragen”. It gehiel 
wurdt ôfwiksele mei wat luchtiger 
teksten, mei hjir en dêr in kwink-
slach. Under it skift “De wite do” 
binne in tal gedichten ûnderbrocht 
dy’t alles te krijen ha mei de Kryst-
tiid en Ald en Nij. 

“De stilte ropt” is wer yn eigen be-
hear útjûn en te keap foar €9,50 
(54 gedichten). De skjinne winst is 
bestimd foar Kika (Stichting Kin-
deren Kankervrij). It boekje is te 
keap op syn thúsadres of te bestel-
len fia h.woelinga@planet.nl

Mocht dit artikel foar jo reden wêze 
om my te hifkjen foar in ynterview 
of om mear ynformaasje te krijen, 
dan kinne jo kontakt mei my op-
nimme:

Harm Woelinga
Idsingha 7
9269 VJ Feanwâlden
Tel: 0511-474053
Of: 06-42187408
e-mai: h.woelinga@planet.nl

Kerstpaketten
Het kerstpakket is in opmars. Het 
gaat hier om een cadeautje dat de 
werkgever aan zijn werknemers 
schenkt tijdens de eindejaarsperiode. 
Vaak betreft het hier een mand, het-
zij met etenswaren, al of niet met een 
bepaald thema, hetzij reuk-en zeep-
waren. Het kan ook een feestje zijn of 
een dagje uit. Vooral in Nederland en 
Engeland is het een traditie. In En-
geland heet het “Christmas hamper”. 
Het ontstaan ervan ligt in de 19de 
eeuw. IJskasten bestonden nog niet 
en het voedsel kon niet lang bewaard 
worden. Bij de boeren kregen meiden 
en knechten, alsook mensen die aan 
de deur kwamen warme chocolade-
melk of brood. Op de tweede kerstdag 
mocht het personeel naar zijn familie 
en zij kregen dan een mand mee met 
daarin lekkere dingen om gezellig 
feest te kunnen vieren thuis. Deze tra-
ditie is door de jaren heen geëvolueerd 
en werd het geschenkenpakket van de 
werkgever aan zijn werknemers.

Stichting Begraafplaatsen 
Dantumadiel zoekt  
vrijwilligers
Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel (SBD) is voor haar begraafplaats in De 
Westereen aan de Lange Reed op zoek naar vrijwilligers om niet alleen de be-
graafplaats nog mooier te maken, maar ook om de dienstverlening te vergroten. 
Dit vrijwilligerswerk kan bestaan uit hoveniers- en schoonmaakwerkzaamhe-
den, klein onderhoud aan de begraafplaatsen en/of baarhokjes, maar ook het 
fotograferen van grafmonumenten of administratieve taken. Voelt u zich be-
trokken bij deze prachtige begraafplaats of wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met Jouke Dantuma, info@sbd.frl of 06-23949836.

ROYAL

open huis

Christmas
“Open huis” 
bij Royal 
Werkbedrijf
Voor iedereen die graag aan het werk 
wil in een mooie omgeving met een 
fijne sfeer is er plek bij Royal Werk-
bedrijf. Onze slogan luidt dan ook “ 
Iedereen is Welkom”. 

Op onze dagbestedingslocatie is van 
alles te doen. Om hier meer bekend-
heid aan te geven organiseert Royal 
Werkbedrijf een open huis middag. 
Op donderdagmiddag 13 december 
a.s. opent Royal Werkbedrijf haar 
deuren voor u! U bent van harte wel-
kom om een kijkje te nemen bij ons 
in kerstsfeer gehulde bedrijf. Royal 
Werkbedrijf laat u deze middag o.a. 
zien wat zei allemaal in huis heeft aan 
(dagbesteding) activiteiten, maar er is 
meer. 

Er is een koopjes markt met leuke 
(kerst) artikelen en vele andere ‘bij-
zondere’ zaken. De moeite zeker 
waard om even een kijkje te nemen. 
Daarnaast staat de koffie en choco-
melk klaar in onze gratis koek en zo-
pie. 

Deze middag presenteert Royal 
Werkbedrijf tevens haar bouwplannen 
tot het realiseren van ‘zorg’apparte-
menten, waar zei onlangs een vergun-
ning voor verkregen hebben.

13 december a.s.
13.00  – 17.00 uur
Woudweg 17, Noardbugum
U bent van harte welkom.
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De Westereender
wenst u fijne 

feestdagen een een 
gelukkig nieuwjaar

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

 

 
DE OPLOSSING 

TIJDENS UW  
BADKAMER  

VERBOUWING!! 

info@bestratingsbedrijfvisser.nl  | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

Gastouderbureau de Wâlden

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

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

www.multistyle.nl

Rijksstraatweg 86, 9254 DK  Hurdegaryp

Tel.: 0511 - 47 69 25

Bescherm uw Vloer!

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

HERFST EN WINTER!HERFST EN WINTER!

10% korting
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Prijzenregen bij Heslinga Smulpaleis
DE WESTEREEN – Heslinga’s Smulpaleis in De Westereen, Burgum en Dam-
wâld was zeer succesvol tijdens de bakkers vakwedstrijden in Drachten. 
Piet Heslinga sleepte zelfs de hoogste prijs in de wacht wat betreft het 
roggebrood. 

‘We hebben er niet speciaal naar toe-
gewerkt. We nemen onze producten 
mee, zoals ze ook in de winkel liggen. 
Dat vinden wij een eerlijke beoorde-
ling. De kwaliteit van de winkel,’ aldus 
Heslinga. Dat die kwaliteit hoog is, 
bewezen de vele prijzen die Smulpa-
radijs Heslinga in de wacht sleepte. ‘Ik 
doe het niet alleen. We doen het als 
team,’ aldus Piet Heslinga, die op 1 ja-
nuari een stapje terug doet. Na 55 jaar 
bakker te zijn geweest, aan zoon Marc 
de uitdaging om vader Piet minimaal 
te evenaren. 
w
‘Natuurlijk is het mooi dat je prijzen 
wint. Dat is een erkenning van een 
vakjury. Anderzijds hebben wij ook 
onze eigen vakjury, voor wie wij nog 
met veel meer plezier werken. Dat zijn 
de mensen, onze vaste klanten in De 
Westereen, Damwâld en Burgum, die 
onze producten weten te waarderen. 
We investeren steeds in onze kwaliteit 
en ja, kwaliteit heeft ook zijn prijs,’ 
verklaart de man, die op 13-jarige 
leeftijd naar de dagschool voor bakker 
en kok ging om zich te bekwamen in 
het vak. Samen met zijn Anneke be-
gon hij een bakkerswinkeltje. Anneke 
stond niet direct te juichen, zij had een 
uitstekende baan als analist, maar ter-
wijl Piet bij bakker Wouda bleef wer-
ken, stond zij toch in de winkel. Op 
1 augustus 1978 vertrokken ze naar 
Damwoude, waar ze aan de Voorweg 
de bakkerszaak van Riemersma had-
den overgenomen.

Het bleek het begin van het succes in 
de regio, want op de Schoolstraat 13 
in Burgum werd op 19 mei 1983 een 
tweede winkel met thee en een koffie-
hoek overgenomen. In 1993 verhuist 
de winkel naar de Schoolstraat 35. In 
1996 openen ze een filiaal in de Vers-
markt in Dokkum, die noodgedwon-
gen moest stoppen omdat de Vers-
markt in 2000 ophield te bestaan. Op 
28 april 1997 kopen Piet en Anneke 
een winkelunit in het Winkelcentrum 
in Damwâld. Op 1 oktober 2001 ver-

huist de broodbakkerij naar het pand 
van Planting in het Winkelcentrum 
van De Westereen. ‘We hebben steeds 
een bewuste keuze gemaakt, mede 
gelet op de toekomst van ons bedrijf. 
Onze zoon Marc heeft al lange tijd 
aangegeven, dat hij het bedrijf graag 
wou overnemen en hij krijgt daarbij 
de steun van zijn zus, die achter de 
schermen al jarenlang actief is.’

Bakker Heslinga is een zeer moderne 
eigen bakker, die steeds voor kwaliteit 

gaat,  beschikt over uitstekende ovens, 
gebruikt de beste basis ingrediënten 
en heeft  klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel. ‘Dagverse kwaliteit 
waarin we geen concessies doen. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat Marc 
op dezelfde voet doorgaat. Maar nog-
maals, het is niet alleen de verdienste 
van de bakker, maar van het complete 
team.’ Helemaal afscheid zal Piet 
waarschijnlijk nooit kunnen nemen, 
maar dat hij en Anneke stappen terug 
doen is zeker. ‘Ik heb boven ook nog 

ovens. Ik wil daar begin volgend jaar 
dingen bakken, waar ik nu te weinig 
aan toe kom. Lekker voor mijzelf be-
zig zijn. Het vak zal me altijd blijven 
boeien, ook al wordt het meer thuis-
bakken,’ besluit Heslinga.

Damwâld, Winkelcentrum, Conra-
distraat 20. Burgum, Schoolstraat 5. 
De Westereen, Winkelcentrum

Verzekeringen Karel de Bruin naar Stellema Verzekeringen 
DE WESTEREEN/KOLLUM – Stellema in Kollum heeft de Afdeling Verzeke-
ringen van Karel de Bruin uit De Westereen overgenomen. ‘We hebben 
in goed overleg en volledig vertrouwen in elkaar alle zaken besproken. 
Doordat Aukje Bouma, die jarenlang bij De Bruin heeft gewerkt op ons 
kantoor een vacante positie innam, wisten we veel van de werkwijze. 

Karel de Bruin wou zijn klantenkring 
beslist goed uit handen geven, dat was 
zijn eis. Wij kunnen deze eis inwil-
ligen, mede natuurlijk omdat Aukje 
voor velen het vaste aanspreekpunt 
blijft. Vanuit ons kantoor bedient zij 
op de oude, vertrouwde voet de vaste 
klantenschare in De Westereen en 
omgeving,’ aldus Klaas Jan Stellema, 
van Stellema Verzekeringen uit Kol-
lum

Wat betreft enthousiasme, klantvrien-
delijkheid, service en klantgericht 
werken is er eigenlijk niets veranderd. 
Dit was de doelstelling van Karel de 
Bruin en dit is ook de doelstelling van 
Stellema. 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 dit 
gedeelte van ons bedrijf, waardoor 
er voor de klanten eigenlijk weinig 
veranderd. We weten dat het een uit-
stekend kantoor is met een wijze van 
werken die ons aanspreekt en ook 
onze werkwijze was,’ aldus Karel de 
Bruin, die helaas door gezondheids-
problemen genoodzaakt was om te 
stoppen. 

‘Ons kantoor bestaat sinds 1972 
en adviseert in vrijwel alle verzeke-
rings- en bankproducten, die worden 
aangeboden via de verschillende ver-
zekeraars en de Regio Bank. Onaf-
hankelijkheid, integriteit, ons werk 
goed doen, zijn de basiselementen 
geweest (en dit zijn ze nog steeds), 
om te komen tot ons huidige mooie 
bedrijf. We hebben de intentie om te 
groeien. Het bedrijfspand is er groot 
genoeg voor. Het is niet beslist zo dat 
we willen groeien, maar we moeten ei-
genlijk wel. Er wordt steeds meer ge-
vraagd, vooral specialistische kennis. 
Neem bijvoorbeeld een hypotheek, 
die neemt al gauw zo’n 15-20 uur in 
totaal in beslag. Dus moet je over vol-
doende deskundige mensen beschik-
ken. Wij hebben nu op alle terreinen 
een dubbele bezetting, zodat de zaken 
goed afgewikkeld kunnen worden. 
Bovendien kunnen we als personeel 
elkaar ondersteunen. Onze enthousi-
aste medewerkers zijn goed geschoold 
en staan altijd klaar om persoonlijk 
te adviseren en te helpen om tot een 
evenwichtig verzekeringspakket te 
komen. Bij schade of een andere cala-
miteit kunnen mensen erop rekenen, 
dat we hen terzijde staan met een 
goede afwikkeling,’ vervolgt Klaas Jan 
Stellema.

‘In onze rol als adviseur voor zowel 
particulier als zakenman willen wij 
doelen helder krijgen. Deze doelen 
zijn voor iedereen anders, maar zou-
den kunnen bestaan uit: Het ontwik-
kelen van een strategie voor het beha-
len van de doelen; Minimaliseren van 
risico’s en helpen deze te begrijpen; 

Herpositioneren van een schadepak-
ket; Een vermogensplan opzetten dat 
past; Het volgen en reageren op de 
wijzigingen die ontstaan en het on-
derhoud van de financiële strategie. 
Onze klantenkring is heel divers. Wij 
adviseren en begeleiden veel kleine en 

middelgrote bedrijven maar ook lage-
re overheden. Daarnaast adviseren wij 
particulieren en ondernemers bij hun 
financiële vraagstukken.’

De overdracht van de verzekeringen van De Bruin naar Stellema. (Foto: Bettie Zijlstra).

Piet Heslinga met de vele prijzen 
(Foto: Bettie Zijlstra)
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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 tus-

sen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook 

diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstrai-

ning (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 psycholo-

gie 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

HOEKBANK NORDIC CORNER

KOOISTRA PRESENTEERT:

Afmeting 299 x 210 cm 
(diverse maten mogelijk) 
Keuze uit:
- 6 verschillende poten
- 4 zithoogten
- 3 zitcomforts
- 2 rughoogtes
- 2 rugcomforts
- Stof en leer

Met elektrische 
verstelling 
van € 2029.-  

€1599.-

2E KERSTDAG ZIJN 
WIJ GEOPEND VAN 
13.00 - 17.00 UUR!

van € 1499.-  €1189.-

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

Bela Bela Permanente make-up 
Zwannie van der Wal 

MC de Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70
9101DC Dokkum, 1e etage

T. 06 51293615
Email info@belabela.nl 
www.belabela.nl

Dé houthandel van  Noardeast-Fryslân.

Houten gevelbekleding Deuren HoutbewerkingHouthandel Barkmeijer
Houthandel Barkmeijer is dé groothandel
voor hout, plaatmateriaal, deuren en 
isolatie voor de professionele verwerker.
Naast de handel in deze producten,
bewerken wij veel hout in onze 
machinale afdeling.

Houthandel 

J. Barkmeijer & Zn. B.V. 

Riddersmaweg 2

9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25

F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl

I www.barkmeijerbv.nl

Bela Bela
Permanente make-up 
Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de  Sionsberg
bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up 
ooit. Organisch Synthetische  pigmenten van Swiss Color
garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ 
techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in 
uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er
minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat. 

De ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een
glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzer-
oxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, 

uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw 
huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn
plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch 
pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt 
ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke,
powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner
op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden
behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten
komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen. 

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen,
zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken
over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenk-
brauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door 
het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen
wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets
meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook
maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal.
Lijkt dit u ook heerlijk  en wilt u meer weten over wat ik
voor u kan  doen, neem een kijkje op de website of bel
of mail vrijblijvend. 
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De ganzen in de regio
Voor veel vogelliefhebbers is het momenteel een prachtige tijd met de 
vele ganzen in de regio. Voor veel insiders boeiend, welke soorten we 
hier en aan onze kust tegen kunnen komen. Om de geïnteresseerde leken 
op pad te helpen, is onze (natuur)fotograaf Marcel van Kammen er op 
uitgetrokken om een aantal ganzen op foto vast te leggen. 

Om het overzichtelijk te houden zijn 
de rietganzen buiten beschouwing 
gelaten. Over het algemeen zijn het 
soorten die hij op de gevoelige plaat 
heeft vastgelegd, die we volop tegen 
kunnen komen, met uitzondering 
van de roodhalsgans en de inmiddels 
zeer zeldzame dwerggans.

De meest algemene en hier in ieder 
seizoen van het jaar te bewonderen 
is zeker de grauwe gans, die tot voor 
zo’n 45 jaar geleden en zeldzame 
broedvogel was. Saillant detail: ooit 
werd hij uitgezet om te voorkomen 
dat de soort uit Nederland zou ver-
dwijnen. De grauwe is een grote 
grijze gans. Hals en kop iets lichter 
dan het lichaam. In vlucht vallen de 
lichtgrijze voorvleugels op. Ook de 
ondervleugels vormen een goed ken-
merk. Deze zijn tweekleurig: donker 

met een lichtgrijze voorkant. Bij gan-
zen zijn de kleur van poten en snavel 
belangrijk: bij de grauwe gans zijn 
snavel en poten oranje. Luid en na-
saal, het typische ganzengeluid. Lijkt 
op dat van boerengans.

Een andere zeer opvallende soort en 
inmiddels ook al een  jaar soort die 
het hele jaar aanwezig is, is de brand-
gans, een gans met een onmisken-
baar uiterlijk. De brandgans is pas 
sinds 1984 broedvogel in Nederland.  
Hij is zwart, wit en grijs, met een wit 
gezicht en trekt vrijwel dagelijks over. 
Het geluid is een kenmerkend kort 
gegak, lijkt op het keffen van een 
hond.

De kolgans is een van de meest al-
gemene van de overwinterende gan-
zen in Nederland. De typische witte 

snavelbasis en de dwarse zwarte “ve-
gen” over de buik maken de volwas-
sen kolgans makkelijk herkenbaar. 
De witte bles rond de snavelbasis is 
opvallend. Verder hebben kolganzen 
een roze snavel en oranje poten. Vol-
wassen vogels hebben zwarte dwars-
strepen op de buik. 

De grote Canadese gans is een gans 
uit Noord-Amerika en Canada. In 
Nederland is de soort regelmatig te-
rug te vinden; het gaat meestal om 
ooit ontsnapte volière- en parkvo-
gels. Vanaf de jaren 1975 is de grote 
Canadese gans als broedvogel in 
Nederland te vinden. In de trekvaart 
bij Oudwoude is de soort regelma-
tig te bewonderen. Hij lijkt in eerste 
instantie op de brandgans, maar de 
nekkleur is duidelijk verschillend. 
Het is een grote bruingrijze gans met 
zwarte hals en kop. Het meest opval-
lend is de witte vlek in de hals. 

De rotgans dankt zijn naam aan het 
kenmerkend geluid “rot rot” dat de 
vogels maken. In de winter komen 
rotganzen massaal onze kant uit, om 
in het Waddengebied en de Zeeuwse 
Delta te overwinteren. Nederland is 
voor de rotgans een zeer belangrijk 
land. Het merendeel van de wereld-
populatie overwintert hier of tankt 
bij, om vervolgens de oversteek naar 
Engeland te maken. Kop en hals 
zwart met uitzondering van een witte 
vlek in de hals en effen donkergrijze 
bovendelen. Naast de “gewone” zijn 
er nog twee soorten rotganzen: de 
zwarte rotgans en de witbuikrotgans 
die, met kennis, te herkennen zijn.

Een soort die soms tussen brand- 
en/of rotganzen verblijft is de rood-
halsgans. Een sierlijke tekening in ‘t 
verenkleed, een rode wang, hals en 
borst en een gedrongen postuur. On-
danks zijn opvallende uiterlijk is hij 
toch moeilijk te vinden in een grote 
groep. 

De kleinste van verschillende grijs-
bruin gekleurde ganzensoorten is de 
dwerggans. 
De soort is ernstig bedreigd en de 
populatie is klein. De dwergganzen 
die in Nederland overwinteren zijn 
voor het merendeel afkomstig van 
een herintroductieproject in Zwe-
den, uitgevoerd tussen 1981 en 1991. 
Hij lijkt veel op de kolgans, maar een 
zeer belangrijk kenmerk is de gele 
ring bij zijn iris. In het Fries nemen 
we hem dan ook “Gieleachje”.

Foto’s Marcel van Kammen



36  |  de Westereender  



DECEMBER 2018 |  de Westereender |  37

Houtbouw De Vries naar prachtige zichtlocatie
TWIJZEL – De overstap van houtbouw De Vries uit Kollumerzwaag naar 
Twijzel is niet alleen voor het bedrijf een enorme stap vooruit, maar ook 
de nog steeds groeiende schare klanten zal hiervan optimaal kunnen 
profiteren. 

Niet alleen het showgedeelte, waar 
momenteel enorm hard aan wordt 
gewerkt is verdubbeld, maar ook de 
werkplaats. Door de meer dan ver-
dubbeling en de nieuwe machines in 
de bedrijfshal kan houtbouw De Vries 
nog sneller leveren. ‘Maar niets gaat 
ten koste van de kwaliteit. We hebben 
een uitstekende naam opgebouwd. 
We staan bekend om onze service en 
advies en dat blijft hoog in het vaandel 
staan.’

‘Wij ontwerpen, maken en bouwen, 
samen met de ideeën van onze klan-
ten, hun wensen in hout. Houtbouw is 
de praktische oplossing met veel com-
fort. Er zijn verschillende argumenten 
om voor hout te kiezen. De uitstraling 
is er een van. Hout is een mooi, na-
tuurlijk materiaal en een plezier om 

naar te kijken. Wij leveren originele 
oplossingen voor hobby, werk en wo-
nen. Betaalbaar, betrouwbaar en snel. 
Voor elke plek, voor elk gebruik. Wat 
dat betreft is er bij ons niets veranderd. 
Wel kunnen wij in het voorjaar een 
nog beter overzicht geven van wat wij 
kunnen bieden. We zullen circa tien 
showmodellen bouwen.’

‘Wij verzorgen een houten schuur of 
stal van tekening tot bouw, inclusief 
de aanvraag van vergunningen. Veel 
van onze klanten kiezen voor een 
landelijke stijl, waarbij de constructie 
en de kenmerkende tekening van het 
hout in beeld blijven. Zware gebinten 
en traditionele pen- en gatverbindin-
gen geven een authentieke uitstraling. 
Een uitstraling, die past bij een lande-
lijke woonstijl. Wij selecteren het bes-

te hout en maken hier grote en kleine 
objecten van. Van afdak tot gebouw. 
Exclusieve ambachtelijke houtbouw, 
die het woonplezier compleet maakt 
en de sfeer van het landleven ademt. 
Dat gaan we hier ook in Twijzel doen. 
We kunnen nu echter veel beter uit de 
voeten. Door de grote loods kunnen 
we bovendien sneller werken, zonder 
dat dit ten koste gaat van onze kwali-
teit en service.’

‘Toen ik jaren geleden begon met wer-
ken in deze branche maakten we veel 
traditionele garages. Tegenwoordig 
heb je steeds meer het landelijk leven, 
waarin ook bestrating een enorme be-

langrijke rol speelt. Bovendien geven 
mensen graag de totale klus aan een 
vakman, zodat die alles regelt. In dat 
kader past onze samenwerking met 
bestratingsbedrijf Boorsma en Van der 
Sluis uit De Westereen perfect. Het 
buitenleven is bijzonder belangrijk 
geworden, voor velen is het inmid-
dels duidelijk een verlengstuk van hun 
woning. Mensen willen meer buiten 
zijn en onder andere hun tuinhuisjes 
moeten hen die mogelijkheid bieden. 
Alle faciliteiten moeten aanwezig zijn 
en de bestrating is daarbij een belang-
rijk facet geworden. Boorsma en Van 

der Sluis bieden hiervoor uitstekende 
mogelijkheden en zijn gekwalificeerd 
op elk terrein, zowel voor de tuin als 
wat betreft de bestrating. Door onze 
samenwerking komen mensen nooit 
voor verrassingen te staan. Wij bieden 
wat we zeggen en kunnen alles in een 
hand houden, vanaf de tekening tot de 
afvoer van overbodig zand. Als wij zijn 
geweest staat er een compleet verzorgd 
en kwalitatief hoogwaardig product.’

Houtbouw de Vries, Optwizel 88, 
Twijzel. Tel.: 0511-820380 – 06 
13140 141.

Houtbouw De Vries van Kollumerzwaag naar Twijzel. (Foto’s: Bettie Zijlstra)

Fietsservice Jan Bauke Luinstra in Buitenpost
BUITENPOST – Jan Bauke Luinstra is een paar maanden geleden aan de 
Kelvinstraat 3 in Buitenpost van start gegaan met zijn fietsservice. Een 
zeer ervaren vakman in het regionale fietsenwereldje, die naast zijn zeer 
grote kennis over de ‘gewone’ fiets, heel veel specialistische kennis heeft 
van e-bikes. 

Daarbij heeft hij de kennis van en is 
hij uitstekend in staat om alle merken 
te repareren. Het gedegen advies en 
vooral ook kwaliteit leveren staat hoog 
in het vaandel van Jan Bauke, die zijn 
echtgenote Louise betrokken heeft bij 
het bedrijf. Zij richt zich vooral op de 
administratie.

‘Ik ben in 1997 in Kollumerpomp be-
gonnen, maakte in 2002 de overstap 
naar Kollum, waar ik op twee verschil-
lende plaatsen mijn vakmanschap ver-
der heb geprofessionaliseerd. Na ruim 
15 jaar samenwerking vond ik het tijd 
om mij verder te ontwikkelen, ik denk 
een goede zaak, vooral omdat je ziet 
dat de markt aan veranderingen on-
derhevig is. 

Je ziet steeds meer dat de e-bikes via 
internet verkocht worden en dat er 
minder ruimte overblijft voor de ge-
wone fietsenhandelaar. Ik wil mij dan 
ook niet binden aan een dealer, maar 
gewoon mijn eigen gang kunnen 
gaan. Het is natuurlijk absoluut niet 
zo dat ik geen nieuwe fietsen verkoop, 
dat kan bij mij ook, maar ik richt mij 
vooral op reparatie en tweedehands. 
Daar ligt mijn hart, vooral bij repara-

tie van e-bikes. Ik volg wat dat betreft 
mijn hart en kan dus ook alle merken 
repareren, van Gazelle en Batavus, tot 
Stella en Amslot om maar een paar 
merken te noemen,’ aldus Jan Bauke 
Luinstra.

Een fietsservice met ervaring in een 
prachtig pand aan de Kelvinstraat. 
Een pand waar Jan Bauke Luinstra 
uit de voeten kan, ruimte heeft om 
de soms lastige reparaties uit te voe-
ren. ‘Och, het zal wellicht even zoe-
ken zijn, maar ik ben er van overtuigd 
dat mensen en oud klanten mij zeker 
weten te vinden. Ik leg de nadruk op 
mijn vakmanschap in combinatie met 
eerlijkheid en kwaliteit. 

Ik ga mensen absoluut niets opdrin-
gen, ik vertel hun wat ze willen weten 
en wat de eventuele voor- en nadelen 
zijn. Wat het beste past, maar ook wat 
niet past. Ik heb liever dat ze zonder 
fiets vertrekken, dan met een fiets die 
niet aan hun verwachtingen voldoet. 
Ik beschik inmiddels over een ruim 
assortiment gebruikte fietsen, maar 
zet ze in de winterperiode niet bui-
ten. Ook gebruikte fietsen verdienen 
een goede behandeling en onderhoud. 

Buitenstaan bevordert momenteel 
echt de kwaliteit niet,’ aldus Luinstra, 
die in het gebied van De Westereen-
der reparatiefietsen ophaalt en weer 
aflevert.

‘Ik ben bewust in het najaar begon-
nen. Het is nu de tijd om een nieuwe 
klantenkring op te bouwen, tijd om 
reparaties uit te voeren, maar ook om 

fietsen een winterbeurt te geven. Zo-
dra het voorjaar dan weer komt, kun-
nen ze er weer vertrouwt op uit. 

Ik kan het niet genoeg benadruk-
ken, aan reparaties besteed ik veel 
aandacht, simpel omdat het gewoon 
goed moet zijn. Mensen moeten vei-
lig de weg op kunnen, met een goed 
onderhouden fiets heb je die garantie 

absoluut bij ons,’ besluit Jan Bauke, die 
van maandag t/m vrijdag open is en 
na overleg zijn er ook ‘s avonds nog 
veel mogelijkheden bij fietsservice 
Luinstra.

Fietsservice Luinstra, Kelvin-
straat 3, Buitenpost. 06-13283361.  
www.fietsserviceluinstrabuitenpost.nl  
info@fietsserviceluinstrabuitenpost.nl

Jan Bauke en Louise voor hun bedrijfspand aan de Kelvinstraat. (Foto: Bettie Zijlstra).Jan Bauke en Louise voor hun bedrijfspand aan de Kelvinstraat. (Foto: Bettie Zijlstra).
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€ 6.250,-

€ 3.950,-

€ 10.950,-

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

BMW 1-SERIE 118D HIGH EXE 5DRS.
BJ: 2008 | 167.160 KM

RENAULT TWINGO 1.2I-16V 
AUTHENTIQUE AIRCO APK 12-2019

BJ: 2010 | 149.279 KM

VOLKSWAGEN CROSSPOLO 1.6I-16V
BJ: 2007 | 160.102 KM

PEUGEOT 208 1.6 VTI 
ALLURE PANORAMADAK

BJ: 2013 | 41.299 KM

SKODA CITIGO 1.0I GREENTECH 
AMBITION AIRCO

BJ: 2012 | 121.596 KM

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 
1.6 TDI HIGHLINE

BJ: 2010 | 155.799 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€ 8.750,-

€ 5.250,-

€ 9.750,-

Uw bank dichtbij.

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

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren
Word ook klant
en ontvang een

cadeaubon van € 25,- 
van Rinse's Resto

Vis & Snacks*

KEUKENS OP MAAT

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

De koffie staat klaar!

Zeer scherpe netto prijzen.

Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.

Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.

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

Geen aanbetaling.
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De geschiedenis van de kerstkaart 
De decembermaand betekend voor de postbezorgers topdrukte.  
Het versturen van de beste wensen voor het nieuwe jaar en ook voor  
de kerstdagen blijft nog steeds een mooie traditie, hoewel er toch 
 langzaam een kentering ontstaat doordat nieuwe media deze traditie 
steeds meer omarmen en mensen hiervan het gemak ervaren, maar  
ook de kostenbesparing.

Het geven van attentie tijdens oud en 
nieuw is al bekend sinds de oudheid. 

De Keltische Germaanse Druïden 
gaven elkaar aan het begin van elk 
jaar een maretak. De romeinen gaven 
elkaar tijdens de nieuwjaarsviering 
symbolische geschenken zoals een 
tak van een favoriete boom of voed-
sel uit je tuin. Het idee erachter was 
om met anderen te delen wat jij in 
overvloed had en dat zou de gever 
het komende jaar geluk brengen. De 
meest bekende geschenken tijdens 
kerst zijn natuurlijk de door de drie 
koningen meegenomen geschenken, 
Mirre, Goud en Wierook. 

De eerste wenskaarten ontstonden 
in de 15e eeuw. Het waren meestal 
liefdesuitingen die aan het papier 
werden toevertrouwd. Vanaf de 17e 
eeuw nam het versturen van wens-
kaarten snel toe, al was het nog wel 
voorbehouden aan de rijken omdat 
zowel de kaarten zelf als het verstu-
ren van de kaarten een kostbare zaak 
was. 

Vanaf 1850 werd het versturen van 
wenskaarten voor meerderen haal-
baar. Met name de wenskaarten pro-
ductie kwam op gang. Samen met de 
introductie van de postzegel werd de 
ansichtkaart bijna voor iedereen be-
taalbaar. In Nederland begon de op-
mars van de wenskaart met de brief-
kaart die in 1871 werd ingevoerd. Al 
snel werden er door anderen plaatjes 
en illustraties opgezet die al snel de 
naam “ansichtkaarten” kregen.

De Engelse tekenaar Horsley maakte 
in 1843 de eerste kerstkaart met de 
pakkende tekst “A Merry Christmas 
and a Happy New Year to You.”. 
De kaart werd gemaakt op verzoek 
van  Sir Henry Cole, die bedacht 
dat een voorbedrukte kerstkaart een 
mooie en snelle manier zou zijn om 
zijn vrienden de beste Nieuwjaars en 
kerstwensen over te brengen. Deze 
kaart toonde een kerstviering van een 

gezin met aan de ene kant armen die 
voedsel kregen en aan de andere kant 
armen die kleren kregen. De moraal 
was dat de kerstdagen ook een mo-
ment was om aan de armen te den-
ken en deze ook te helpen.

In de Verenigde Staten begon de 
drukker Louis Prang omstreeks 
1875 met het massaal produceren 
van kerstkaarten. Deze kaarten wa-
ren zeer in trek bij het Amerikaanse 
publiek en het verzenden van kerst-
kaarten werd een feit. Populair waren 
met namen de kaarten met sneeuw-
scenes, kerstbomen en religieuze af-
drukken. 

In 1850 verschenen voor het eerst 
kaarten met de kerstman. Ook het 
roodborstje is vaak terug te vinden 
op oude kaarten. Het roodborstje 
zou haar rode borst te danken heb-
ben aan de bloedige doornen van de 
kroon van Jezus. Religieuze kaarten 
verschenen voor het eerst in de jaren 
1890. Kaarten met kerstbomen ver-
schenen op kerstkaarten in de late 
1890’s. Kaarten met hoefijzers waren 
ook erg in trek, hoefijzers brachten 
geluk.

De periode tussen de twee wereld-
oorlogen wordt gekenmerkt door 
overvloed en armoede tijdens de 
grote recessie. Dit kwam ook terug in 
de kerstkaarten die gedrukt werden.

Vanaf 1920 worden kerstkaarten 
massaal geproduceerd. De kerstkaar-
ten zijn zo weliswaar voor een breder 
publiek verkrijgbaar, maar dit leidt 
wel tot een afname van de mooie 

designs en kleine kunstwerken zoals 
die in het begin van de kerstkaarten 
te zien waren. Enkelzijdig bedrukte 
kaarten met een simpel ontwerp en 
een korte boodschap werden in en-
veloppes naar familie, vrienden en 
kennissen verstuurd. De tweede we-
reldoorlog had een duidelijke impact 
op de kerstkaarten. 

De kerstman ondersteunde de solda-
ten. In de jaren 50/60 van de vorige 
eeuw had je ook nog de zogenaamde 
‘gek aanstekers’, de afzender was 
meestal niet bekend. Tegenwoordig 
zijn er kerstkaarten in vrijwel alle 
formaten en afbeeldingen steeds 
meer mensen maken ook hun eigen 
kerst en nieuwjaarskaarten.

Met medewerking van 
Het-Vergeet-Mij-Nietje, Feanwâlden



40  |  de Westereender  

Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

Bij Nederlandse gezelligheid hoort leverworst. En Nederlandser dan Kroon kun je het 

niet krijgen, want Kroon leverworst zit al bijna 150 jaar boordevol gezelligheid! Lekker bij 

de borrel en heerlijk op brood of als tussendoortje. Zoek daarom in het koelvak van uw 

supermarkt naar authentieke Kroon leverworst.

www.kroon-vleeswaren.nl info@kroon-vleeswaren.nl facebook.com/kroonleverworst

de gezelligst   sinds 1870de gezelligst   sinds 1870
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AGENDADE-
CEM-
BER

Ik moat help hawwe, sei de boer, helje 
my gau in heal fearntsje jenever. 

Frysk sprekwurd

Ik moet hulp hebben, zei de boer, haal me gauw een kleintje jenever.

12 t/m 15 DECEMBER
HARKEMA – Winterfair. Openlucht-
museum/ Themapark De Spitkeet, De 
Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-
840431, info@despitkeet.nl, www.face-
book.com/spitkeet.
WOENSDAG 12 DECEMBER
DAMWÂLD - Kerstsprokkelmarkt 
Plusboerderij Lyts Botniahiem  van 
16.00-20.00 uur. Doniawei 95a. Entree: 
gratis.
DONDERDAG 13 DECEMBER
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu, 
De Mienskip 09:30, Doe-Ochtend 
Kerststukjes maken met Martje Haal-
stra.
VRIJDAG 14 DECEMBER
ZWAGERBOSCH - Kerstfair van 
17.00 – 21.00 uur n en rond het dorps-
huis de Bosk.  
ZATERDAG 15 DECEMBER 
DE WESTEREEN - Warme Winter 
Kerst knutselmiddag in Doopsgezinde 
gemeente De Westereen. 
MAANDAG 17 DECEMBER
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd. 
Twijzel e.o. Bloemschikken o.l.v. Frouk-
je Wijbenga. Dorpshuis “de Bining”. 
Informatie: G Buikema-Dalstra, 0511-
541952.
DONDERDAG 20 DECEMBER
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd. 
Twijzel e.o. Mevr. Wassenaar met “Kerst 
in Zweden”.  Dorpshuis “de Bining”. 
Informatie: G Buikema-Dalstra, 0511-
541952.

FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu, 
De Mienskip 19:45 uur. Kerstbuffet. 
Alleen voor leden.
VRIJDAG 21 DECEMBER
DE WESTEREEN – Paarden en Po-
nymarkt in manege It Bytling. Aanvang 
16.00 uur.
ZATERDAG 22 DECEMBER
DAMWÂLD – Krystkuier. Aanvang 
tussen 18.00-19.30 De Kruisweg. En-
tree € 3,00.
ZONDAG 23 DECEMBER
DE WESTEREEN - Kerst met jong 
en oud. Voor iedereen. Doopsgezinde 
gemeente De Westereen. 
SIBRANDAHÛS - Benefietconcert 
Piet Kok en ‘friends’ op ‘Jûn foar de 
Krystnacht’ in Kloosterkapel Sibran-
dahûs. Presentatie: Omrop Fryslân-
deejay Willem ‘Wâldpyk’ de Vries. 
Aanvang: 20.30 uur. Kaarten à €10 
zijn verkrijgbaar aan de deur. Er is geen 
voorverkoop. Voor meer informatie zie: 
www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl
MAANDAG 24 DECEMBER
NOARDBURGUM - Kerstkuier vanaf 
19.45 uur. 21.30 uur Kerstnachtdienst in 
de Balstien. 
DINSDAG 25 DECEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Noordbergum Pleinkerk. 10.00 
uur. Kerstviering: “eenieder heeft wat” 
m.m.v. Praise combo en Pebbles.
26 DECEMBER
HARKEMA – Snertkuiertocht. Open-
luchtmuseum/ Themapark De Spitkeet, 
De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-

840431, info@despitkeet.nl, www.face-
book.com/spitkeet. 
ZATERDAG 29 DECEMBER
DE WESTEREEN – Ophalen oud 
papier t.b.v. Protestantse Gemeente De 
Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag ge-
bundeld.
ZONDAG 30 DECEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Noordbergum Pleinkerk. 10.00 
uur. 
Verrassingsdienst m.m.v. Praise com-
bo. 19.30 uur Top 2000 dienst m.m.v. 
Lighthouse.

 IEDERE MAANDAG
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30 
uur; Bibliotheek De Boekehoeke in 
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en 
een gratis kopje koffie. Kom gerust eens 
langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN -  De Buurtkamer. 
Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 
12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs 
aan de Sportloane 2B.
MAANDELIJKS 
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 10.00-12.00 brei- en 
haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
IEDERE WOENSDAG
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30 uur 
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma 
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gra-
tis kopje koffie. Kom gerust eens langs, 
UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG

DE WESTEREEN  - Week vlooi-
enmarkt, markthal ’t Spoor van 10.00-
17.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG 
DE WESTEREEN – Koffie café De 
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mûne-
wei 17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 10.00-12.00 brei- en 
haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in 
de Doopsgezinde kerk De Westereen, 
op de laatste donderdagmiddag van de 
maand van14.00-16.00 uur. Voorstraat 
44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - Expositie beeldend 
kunstenaars Jacomijn Steen en Erna 
Kroezen. Thema “Van Nature”. t/m 28 
december. De tentoonstelling is te zien 
in de centrale hal van het gemeentehuis 
in Buitenpost, Stationsstraat 18. Ope-
ningstijden maandag t/m vrijdag 09.00-
12.00 uur en 13.00-16.30 uur. 
BURGUM - Vaste exposities: Bulthuis 
en Minsken. Observeum museum en 
sterrenwacht, Menno van Coehoorn-
weg 9. Open: dinsdag t/m zondag 13.00 
- 17.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 
22.00 uur. Entree 0 tot 6 jaar gratis. 6 
- 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. 
Zie  www.observeum.nl . 
DAMWÂLD - t/m december. Galerie 
Jan Reinder Adema. Diverse exposities 
van bekende nationale en Friese kun-

stenaars. Haadwei 43. 0511 – 424696. 
www.janreinderadema.nl info@janrein-
deradema.nl
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
FEANWÂLDEN – t/m 6 januari. Iepen 
Doarp, audiovisuele expositie. Van docu-
mentairemakers:  Sjoerd Litjens, Sippy 
Tigchelaar, Hester Heite (audio), Tryntsje 
Nauta, Marieke Kijk in de Vegte(beeld). 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkas-
teel’. Openingstijden: dinsdag t/m zon-
dag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie Lou-
ise de Winter, Papergirls en figuratieve 
schilderijen en Max de Winter sugges-
tief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. 
Alleen open op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open  za-
terdag en zondag 13.00-17.00 uur. En-
tree € 3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dage-
lijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swartewei-
sein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvij-
versburg.

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

Kerstconcert Joy for People
Dit jaar heeft het programma van 
het kerstconcert van Joy for People 
de titel ‘Een wereld van verschil’ ge-
kregen. In deze reeks concerten wil 
Joy for People stilstaan bij de vraag 
in wat voor wereld we eigenlijk 
leven. Zaterdag 22 december zal Joy 
for People om 20.00 het kerstconcert 
verzorgen in De Fontein, Op de Kep-
pel 3 in Dokkum. Entree €7,50 (t/m 
12 jaar € 5,00).

Een wereld waarin het soms lijkt, dat 
wij als mensen niet meer aan elkaar 
denken maar onszelf vooropstellen. 
Hoe gaan wij met onze aarde om? 
Een aarde die ons gegeven is en waar 
wij liefdevol mee om zouden moeten 
gaan. Wat voor rol hebben wij daarin 
en wat heeft de geboorte van ons le-
vend voorbeeld “Jezus” hiermee te ma-
ken? Heeft Jezus ons niet voorgedaan 
hoe wij moeten leven? En waarom 
maken wij er dan zo’n puinhoop van? 
Twijfelt u nooit eens aan het verhaal 
van de kerst? Waar is God als we hem 
nodig hebben? Toch geeft de geboor-
te van Jezus ons hoop. Hoop voor de 
toekomst voor ons en de wereld. Maar 
dat wil niet zeggen dat wij achterover 
kunnen gaan leunen. Wij kunnen 
wel degelijk een verschil maken. Een 
wereld van verschil. Het kindje in de 
kribbe maakt het verschil.

Tijdens de kerstconcerten in 2017 
werd er gecollecteerd voor de Masai-
gemeenschap in Kiserian, Kenia. Zij 
hebben hierdoor een grote moestuin 
aan kunnen leggen, inclusief een wa-
terput en pomp, zonnepanelen en ir-
rigatiesysteem. De opbrengst hiervan 
is prachtig!

Er is dit jaar opnieuw de keuze ge-
maakt om deze gemeenschap op-
nieuw te ondersteunen. De opbrengst 
van de collectes zal worden gebruikt 
voor uitbreiding van het aantal zon-
nepanelen, opslagcapaciteit voor elek-
triciteit en nachtverlichting voor de 
veiligheid.

Op particulier initiatief van Chris 
Jacobse en Harmanna Groothof uit 
Dokkum wordt op deze manier ge-
probeerd de Masai-gemeenschap te 
voorzien in de verbouw van gezond 
voedsel, het vergroten van de eigen-
waarde en meer zelfstandigheid.

Kerstfair Zwagerbosch
Vrijdag 14 december wordt er van 17.00 – 21.00 uur een gezellige kerstfair 
georganiseerd in en rond het dorpshuis de Bosk in Zwagerbosch. Op deze 
fair zijn er van allerhande artikelen te vinden voor een gezellige kerst. Da-
gen vol gezelligheid, familie, vrienden, mooie kleren, je kapsel net even iets 
anders, nagels in de lak, versieringen, lekker tafelen, muziek, kaartjes sturen, 
een speciaal geurtje, cadeautjes geven.... Nog niet klaar voor dat alles en zoek 
je inspiratie of heb je gewoon zin in een gezellig uitje? Dan ben je van harte 
welkom tijdens de kerstfair in Zwagerbosch.

Onder het genot van een hapje en een drankje kun je al het moois bekijken, 
en uiteraard kopen, wat de standhouders zowel buiten als binnen aanbieden. 
U vindt er onder andere kerstartikelen, schoonheidsproducten, kleding, hob-
by, kado artikelen enz. 

Zingend door  
de Westereen
Op dinsdagochtend 25 december is ook dit jaar weer 
de mogelijkheid om kerstochtend in te luiden. Zingend 
gaan we door het dorp om zoveel mogelijk mensen een 
kerstgroet te brengen. We verzamelen om 5.45 uur bij 
De Ferbiningstsjerke (Toerstrjitte 1). We vertrekken 
om 6.00 uur, dus wees op tijd. Bij slechte en onverant-
woorde weersomstandigheden, bijv erge gladheid, gaat 
het niet door. Komt allen, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugd!
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PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

open dag voor jou

Ga naar lauwerscollege.nl voor meer info!

WO 16 JAN  Buitenpost  |  DO 24 JAN  Kollum  |  DI 29 JAN  Grijpskerk 

WWW.WOONLAND.EU

COMFORTABELE 
INDUSTRIEEL VORMGEGEVEN

EETKAMERSTOEL
MARBELLA

149,-

  ALTIJD VERRASSEND IN AANBOD

BANK
LEVERBAAR IN DIVERSE 
OPSTELLINGEN EN KLEUREN. 

p/st

NU DE 6e STOEL 
GRATIS

2e Kerstdag
OPEN

12.00 - 17.00 UUR

GRONINGEN - TWIJZELERHEIDE

✔  Verkoop, nieuw  
en gebruikt

✔ APK keuring
✔  Onderhoud en  

reparatie

Ambachtstrjitte 6
9269 PT Feanwâlden

Telefoon (0511) 473640
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Benefietconcert Piet Kok  
en ‘friends’ op ‘Jûn foar de  
Krystnacht’ in Sibrandahûs
SIBRANDAHÛS – Tijdens de jaarlijkse ‘Jûn foar de Krystnacht’ op zon-
dagavond 23 december in Kloosterkapel Sibrandahûs staat dit jaar Piet 
Kok centraal. De Leeuwarder zanger-gitarist viert dit jaar zijn 50-jarig 
jubileum als artiest. 

Tijdens deze speciale avond zullen 
ook een aantal muzikale vrienden 
van Kok hun opwachting maken, 
waaronder een paar leden van de 
band Briquebec en het duo Monad. 
De opbrengst van het benefietcon-
cert, waarbij alle artiesten wellicht 
ook nog gezamenlijk zullen optre-
den, komt wederom geheel ten goe-
de aan de stichting Make-A-Wish. 
Deze, die instantie laat wensen van 
kinderen met een levensbedreigen-
de ziekte in vervulling gaan. Het 
concert begint om 20.30 uur.

Kloosterkapel Sibrandahûs viert dit 
jaar haar zilveren jubileum, te weten 
het 25ste culturele seizoen. Maar 
er zijn altijd bazen boven bazen, zo 
bewijst Piet Kok die nu al een halve 
eeuw aan de weg timmert. In 1968 
gaf hij zijn eerste echte optredens als 
zanger-gitarist. Tijdens het concert 
in Sibrandahûs doet hij een ruime 
greep uit zijn onmetelijke oeuvre. 
Samen met (slide)gitarist Roelof 
Reineman heeft Piet Kok een aan-
tal sets samengesteld  bestaande uit 
songs van zijn albums ‘One way 
street’ en ‘Rambling Round’ alsme-
de van de cd ‘Solo’. Dit repertoire is 
aangevuld met composities van hun 
muzikale helden. Zo zullen onder 
meer nummers van Bob Dylan, 
Johnny Cash, Buddy Holly en Ferre 
Grignard de revue passeren. Ook 
staat een aantal traditionele folk- en 
bluessongs op het programma pus  
eigen composities. 

Else van der Greft (zang, akoestisch 
gitaar), die furore heeft gemaakt als 

frontvrouw van de Friestalige rock-
band Briquebec, komt samen Jan 
Roorda naar Sibrandahûs. Ook deze 
toetsenist maakt deel uit van deze 
legendarische band, die het begrip 
‘wâldrock’ letterlijk vorm heeft gege-
ven. Met de tekst ‘Bliuw hjir stean’ won 
Else dit jaar de Tjêbbe Hettinga-prijs, 
de tekstprijs van Liet 2018. Als prijs 
ontving zij een reis naar een land met 
een minderheidstaal. Concreet bete-
kent dat voor de zangeres een trip in 
2019 naar Denemarken waar ook zal 
optreden.  ,,Tidens de priisútrikking 
hat Piet my frege om mei te dwaan 
yn Sibrandahûs. No, hiel graach dus!  
It wurdt ús earste konsert as duo. Wy 
hawwe der sin oan.’’ Het repertoire 
van Else en Jan is half Fries- en half 
Engelstalig. 

Een duo van geheel andere snit, dat de 
Jûn foar de Krystnacht zal opluisteren, 
is Monad. Dit tweetal wordt gevormd 
door Martin Pals (gitaar, luit en cit-
tern) en Annelieke Zantinge (zang en 
percussie). Hun muziek varieert van 
akoestische neo-folk tot en met elec-
trische neo-wave. Martin is een erva-
ren gitarist die naast soloartiest ook te 
bewonderen was in acts als Cosmic U 
en Muziekvereniging Ons Genoegen. 

De presentatie van ‘de Jûn’ is traditie-
getrouw weer in handen van Omrop 
Fryslân-deejay Willem ‘Wâldpyk’ de 
Vries.  Aanvang half negen. Kaarten 
à €10 zijn verkrijgbaar aan de deur. 
Er is geen voorverkoop.  Voor meer 
informatie zie:  www.kloosterkapel-
sijbrandahuis.nl

Gezamenlijk kerstjeugddienst  
Kerken Broeksterwâld, Damwâld  
en Driezum-Wâlterswâld
Kerst, het is weer bijna zover! En dat betekent gezellig met de familie 
samenzijn, veel eten, een grote kerstboom en heel veel lichtjes buiten 
aan het huis. En oh ja, ook nog de geboorte van Jezus vieren. Maar wat 
gebeurt er als alle romantiek van de kerst wordt afgeschaafd? Wat blijft 
er dan nog over.

‘KERST: als alle lichten zijn gedoofd’ 
is het thema van een jeugddienst die 
op zondag 16 december wordt ge-
houden in sporthal de Boppeslach in 
Damwâld. Een hele bijzondere dienst, 
want deze wordt gezamenlijk geor-

ganiseerd door kerken uit Broekster-
wâld, Damwâld en Driezum-Wâlters-
wâld. Het is voor het eerst dat er zo 
groot en breed wordt samengewerkt 
door deze kerken aan een dienst. 

Het initiatief komt van de jeugd-
dienstcommissie Younited van de 
PKN Gereformeerd/Hervormde kerk 
te Damwâld. Al ruim tien jaar organi-
seren zij vier keer per jaar een jeugd-
dienst in hun kerk. De laatste drie jaar 
werd er rond kerst een ‘kerstspecial’ 
opgevoerd, waarbij het kerstverhaal 
door middel van toneel, muziek en 
een korte preek wordt opgevoerd. 

Onder het publiek ook vele (jonge) 

kerkgangers uit de omliggende dorpen. 
Zo kwam het idee om de dienst dit jaar 
breder op te zetten en werd er contact 
gezocht met het jeugdwerk van de 
Gereformeerde Kerk Driezum-Wâl-
terswâld, Connected genaamd, en de 
Gereformeerde Kerk Broeksterwâld. 
Resultaat is een interkerkelijke jeugd-
dienst met drie verschillende voorgan-
gers. 

Een bijzondere samenwerking vindt 
Younited-voorzitter Pier Reitsma: 
“Deze samenwerking tussen drie ker-
ken, en dan met name van het jeugd-
werk, is in deze regio uniek. 

Het is ontzettend mooi om te zien dat 
er vol energie en passie gewerkt wordt 
aan het jeugdwerk. De jeugdwerken 

van alle drie kerken is levend en ac-
tief.” De muzikale begeleiding van de 
dienst wordt verzorgd door gospel-
band Sign uit Damwâld. Sprekers van 
de avond zijn Robert Colijn (PKN 
Damwâld), Alfons van Vliet (GK 
Broeksterwâld) en Leo Blees (GK 
Driezum-Wâlterswâld). De dienst 
begint om 19:30 uur. Toegang is gra-
tis, maar er is wel een collecte voor de 
onkosten.

Interkerkelijk Mannenkoor 
Drachten in Damwâld
Vrijdagavond 14 december wordt er in de Chr. Gereformeerde Kerk, 
Haadwei te Damwâld een Advent zangavond georganiseerd met 
als thema: De blijde boodschap. Hieraan werkt het ruim 100 leden 
tellende Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) uit Drachten e.o. 
mee. Het Mannenkoor is op 26 jan. 1960 opgericht onder de naam 
Gode zij d’ eer. De naam is in 2002 gewijzigd in Interkerkelijk Man-
nenkoor Drachten.

Het IMD verleent regelmatig me-
dewerking aan kerkdiensten en or-
ganiseert 4 tot 6 concerten per jaar 
door heel Fryslân, maar ook daar 
buiten, vaak gecombineerd met so-
listen, korpsen en andere muziek/
zang en strijkorkesten. 

Het IMD is regelmatig te beluis-
teren via radio en tv, en ook zijn er 
diverse Cd’s verkrijgbaar waaronder 
een Kerst CD en een cd met vooral 
liederen van Johannes de Heer. Het 

IMD staat sinds januari 2017 onder 
leiding van de bekende koordirigent 
Freddy Veldkamp uit Hardenberg 
en de begeleiding is in vertrouwde 
handen van Wilco Veldkamp. 

Wie Freddy Veldkamp kent, weet 
dat hij een man is die bruist van 
muziek. Hij is een van de weinigen 
die van zijn hobby zijn beroep heeft 
kunnen maken. Dat het een grote 
hobby is kunt u merken wanneer u 
hem bezig ziet. 

Ook verleent het gemengd Sions-
koor uit Damwâld o.l.v. Geert Ve-
nema hun medewerking. Het koor 
wordt begeleid op het orgel door 
Tjitske ten Hoven-Ypma. De medi-
tatie is in handen van Ds. A.A. Egas. 

Naast dit alles is er natuurlijk ook 
nog samenzang welke zal worden 
begeleid op het prachtige van den 
Heuvel orgel door Tjitske ten Ho-
ven. Wij hopen op gezegende avond 
en een volle kerk, iedereen is van 
harte welkom. De aanvang is om 
19.30 uur en de toegang is gratis. 
Wel zal er een collecte worden ge-
houden ter bestrijding van de ge-
maakte onkosten.

Kerstconcert in Kollum 
zaterdagavond 15 december verzorgt het Zeemanskoor Lauwersoog 
samen met Gospelkoor Our Choice een kerstconcert in de Oosterkerk in 
Kollum. Het belooft een mooie avond te worden met een grote variëteit 
aan stijlen en kerstliederen.

Door middel van hun liederen onder 
anderen black gospel, Nederlands- 
en Engelstalig, opwekking, probeert 
Gospelkoor Our Choice zingend en 
spelend het evangelie te brengen. Dit 
is voor alle leden een bewuste keuze 
om te zingen bij dit gospelkoor. 

‘Daarmee komen we ook bij de keuze 
van onze naam, Our Choice, het is 
onze eigen keus zingend het geloof 
te belijden en bij de mensen te bren-

gen, een mooiere keuze bestaat er toch 
niet?’, aldus Our Choice. 

Het Zeemanskoor Lauwersoog is 
ontstaan uit een spontane samenzang 
van de mannelijke bevolking aldaar 
ter ere van het 25-jarig bestaan van de 
afsluiting van de Lauwerszee. (Afge-
sloten op 23 mei 1969). In de loop der 
jaren is het koor uitgegroeid tot een 
bloeiende vereniging met ongeveer 
35 leden. De meeste muziek en tek-

sten zijn gecomponeerd en geschre-
ven door dirigenten, accordeonisten 
en leden. 

Dit is tevens het unieke van dit koor 
en daardoor onderscheidt het zich van 
alle andere shanty- en zeemanskoren 
in de wijde omgeving. Nu zijn wij een 
koor met echte zeelui, werkzaam of 
werkzaam geweest in de visserij, op de 
koopvaardij, bij de kustwacht, in het 
reddingswezen, op de haven, bij de 
marine of in de betonning. Mannen 
met zout doordrenkte stemmen die 
ook uitstekend uit de voeten kunnen 
met kerstliederen.

Kerstkuier Noardburgum 
De gezamenlijke kerken in Noardburgum organiseren samen met brassband 
“Bernlef ”  op 24 december weer een kerstkuier door Noardburgum. De kerst-
kuier begint bij de PKN kerk met het inschrijven. Dit kan tussen 19.45 en 
20.15 uur. De route gaat via Pieter Hylkemastrjitte naar Geref. Kerk Vrijge-
maakt “Immanuel”. Vanaf hier loopt het verder via het Marykepaed naar de 
Baptistenkerk. De route loopt daarna verder via de Zevenhuisterweg naar 
de Hanegraaffweg en dan door naar de Van Beymastraat. Vanaf hier gaat de 
route via de Van Cronenburgweg naar het eindpunt mfc “de Balstien”, waar 
om 21.30 uur de Kerstnachtdienst wordt gehouden. Om er een mooie kuier 
van te maken, willen we de bewoners aan de genoemde straten vragen om 
verlichting bij de weg te plaatsen zoals waxinelichtjes in een pot of een fakkel 
o.i.d. Laten we er samen een mooi lichtfeest van maken.

Interkerkelijk Mannenkoor Drachten. (Eigen foto).
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Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.

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

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

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

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

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

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

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE  |  TEL. 0511 - 44 16 67  |  BAKKERIJ.SCHOTANUS@PLANET.NL

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

TNT POST

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Vrijdag en zaterdag
Chocolade Slagroom Gebakstukje   € 6.95

Kryst Healewizebôle   € 3.95

4 gesorteerde kleine luxe broodjes   € 3.25

6 gesorteerde bolletjes € 1.99

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,99

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,99

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,99

Vrijdag en zaterdag
Chocolade Slagroom Gebakstukje   € 6.95

Kryst Healewizebôle   € 3.95

4 gesorteerde kleine luxe broodjes   € 3.25

6 gesorteerde bolletjes € 1.99

Vrijdag en zaterdag
Chocolade Slagroom Gebakstukje   € 6.95

Kryst Healewizebôle   € 3.95

4 gesorteerde kleine luxe broodjes   € 3.25

6 gesorteerde bolletjes € 1.99

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL
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Warme Winter Kerstknutselmiddag
Met warme chocolademelk, appeltaart, erwtensoep en pannenkoeken. Op zaterdag 15 december is er een kerstknutsel-
middag in de Frissel bij de Doopsgezinde kerk, Foarwei 44 in De Westereen. Er kan van hout een engel of sneeuwpop 
gemaakt worden, er is de mogelijkheid om koekjes te bakken en er kan een kerststukje gemaakt worden of een pin-
dakrans. De kerstknutselmiddag is voor iedereen. Want naast de activiteiten kunt u altijd binnenkomen voor een kofje 
thee of koffie met lekkers. Voor de workshop wordt een bijdrage gevraagd van 5,00 euro. Na afloop wordt er een kop 
erwtensoep of een pannenkoek geserveerd. Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Opgave ahrekker@hotmail.com

Kerstviering voor jong en oud
Kerstviering op zondag 23 december om 15.30 uur in de Doopsgezinde kerk 
De Westereen, Foarwei 44. Deze viering is voor jong en oud. Dus, kinderen 
neem je ouders mee, je pake en beppe en ouders neem je kind(eren) en  klein-
kinderen mee. We verwachten jullie allemaal!

Oudejaarsvesper
Maandag 31 december  is er om 17.00 uur een Oudejaarsvesper, Doopsgezinde 
kerk De Westereen, Foarwei 44. Vesper komt van het Latijnse woord ‘vespera’ 
en betekent ‘avond’ of ‘Avondster’. De vespers zijn de avondgebeden in de chris-
telijke kerk.   Met gebed, zang, gedichten en Schriftlezingen willen we dank 
zeggen voor het afgelopen jaar en ons vertrouwen uitspreken voor het nieuwe 
jaar. Voorafgaande aan de vesper staat, vanaf  16.00 uur, de koffie klaar met een 
oliebol.

“De Vier Seizoenen Rond” 
bij Galerie Noordvleugel 
VEENKLOOSTER - Het einde van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 
Friesland (LF2018) nadert. Niet alleen in Leeuwarden maar in heel 
Friesland bruist het nog altijd. Dus ook in Veenklooster bij Galerie 
Noordvleugel, dat dit bijzondere jaar afsluit met de expositie: “De Vier 
Seizoenen Rond”. 

Van de Winter naar de Lente, door 
naar de Zomer, om te eindigen in 
de Herfst. Zeven kunstenaars laten 
u, in de warme sfeer van Galerie 
Noordvleugel, alle seizoenen bele-
ven. Dit doen zij in hun prachtige 
schilderijen, in hun bronzen beel-
den en foto’s. Zij nemen u mee op 
een reis door de vier seizoenen met 
ieder hun eigen licht, schaduw en 
vorm.

In de galerie zijn voor het eerst 
schilderijen te bewonderen van Meg 
den Hartog en Gerrie Wachtmees-
ter. Meg den Hartog tovert door het 
gebruik van een oude schildertech-
niek in haar schilderijen een wereld 
tevoorschijn die helder en transpa-
rant is, met diepte, met licht en met 
gevoel voor detail. In zijn schilde-
rijen schept Gerrie Wachtmeester 
een verstilde wereld: niets beweegt, 
er is meestal geen mens te zien maar 
waarbij de sfeer van groot belang is. 
Niet nieuw maar altijd weer in staat 
je te verwonderen met zijn prachti-

ge schilderijen is Paul Christiaan Bos. 
Hij stelt extreme eisen aan zijn werk. 
Het is dan niet zozeer de detaillering 
als wel vooral de kleur en het licht 
waar het om gaat. Al zijn schilderijen 
stralen licht uit.

Ook Ahmad Haraji exposeert we-
derom in Galerie Noordvleugel. In 
de schilderijen van Ahmad is het spel 
van licht en schaduw te bewonderen, 
geïnspireerd door de schilderijen van 
oude muren van boomgaarden in zijn 
geboorteland Iran. Patrick van der 
Linde exposeert met nieuwe schilde-
rijen. De schilderijen van Patrick zijn 
te omschrijven als magisch realistisch 
of surrealistisch. 

Hij werkt op een ambachtelijke ma-
nier met veel aandacht voor detail 
zodat de schilderijen na jaren hun 
geheimen nog kunnen prijsgeven. 
Romee Kanis: geen schilderijen, maar 
prachtige bronzen beelden. In haar 
bronzen beelden komen lichamelijk-
heid en innerlijkheid op bijzonder 

elegante wijze samen door de graci-
euze vormen. Met haar sfeervolle en 
verrassende foto’s en teksten is ook 
kunstenaar/natuurfotograaf Annita 
Hoekstra te bewonderen in de galerie: 
het laten voelen en beleven van onver-
wachte ontmoetingen in de natuur. In 
haar teksten legt ze haar emotie van 
dat ene moment vast.

Galerie Noordvleugel is hét podium 
van en voor een diversiteit aan kunste-
naars: schilders, beeldhouwers, foto-
grafen. Deze kunstenaars vinden hier 
erkenning, herkenning en waardering. 

Daarmee is Galerie Noordvleugel 
uitgegroeid tot hét kunsthuis van het 
Noorden en niet voor niets verkozen 
tot een van de beste 9 galerieën van 
Nederland in 2017. Op vrijdag 21 
december 2018 (vanaf 16.00 uur) zal 
Galerie Noordvleugel het jaar 2018 
sfeervol afsluiten door samen terug te 
blikken op een bijzonder mooi 2018 
en te proosten op een bruisend nieuw 
jaar: 2019! Iedereen is van harte wel-
kom.

Galerie Noordvleugel, Kleasterwei 1 
in Veenklooster, www.galerienoord-
vleugel.nl

Kerstgroeten uit de Oekraïne
Trio Garmoniya uit de stad Novovolynsk (Oekraïne) komt al een aantal 
jaren in december naar Nederland voor een serie concerten. Daarbij doet 
het trio zondagmiddag 16 december om 14.00 uur ook MFC het Spectrum 
in Burdaard aan. Garmoniya betekent harmonie, een naam die naadloos 
aansluit op alles wat het trio uit wil stralen. Van de kleding tot de muziek, 
alles staat in het teken van harmonie. Zoya en Inna dragen veel kleding in 
de kleuren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag, met Alexan-
der in het zwart als tegenhanger (Rusland). Het repertoire van het klassiek 
geschoolde trio is ook harmonieus samengesteld. Oekraïense volksliedjes, 
Italiaanse opera en liturgische liederen. Deze keer zullen de Kerstliederen 
natuurlijk niet ontbreken. Dit wilt u niet missen, kijk maar ’s op YouTube: 
Garmoniya (Ukraine) te gast yn Noardewyn Omrop Fryslân. Voor meer 
info en het reserveren van kaarten (€ 10,00) zie www.mfcburdaard.nl 

Kerstsprokkelmarkt bij Plus-
boerderij Lyts Botniahiem
 
Woensdag 12 december organiseert Plusboerderij Lyts Botniahiem in 
Damwâld voor de eerste keer een “smûke” kerstsprokkelfair. Deze zal 
plaatsvinden in en rondom de Plusboerderij en in een verwarmde tent op 
de parkeerplaats tussen 16.00 en 20.00 uur. In de kantine worden doorlo-
pend demonstraties glas-in-lood en tingieten gegeven en in de kas kunt u 
leuke kerstdecoraties kopen, welke zijn gemaakt door de deelnemers van 
Lyts Botniahiem. Er is een overdekt en verwarmd terras, waar u onder 
het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk en een kop snert of 
broodje bratwurst kunt genieten van live-muziek. In de tent staan diverse 
standhouders met kerstartikelen, honing, zelfgemaakte jam, siropen, etc., 
verzorgingsproducten, sieraden, kadoartikelen, etc. Kom allemaal ‘sprok-
kelen’ op deze gezellige markt! Gratis toegang en parkeren.

Kerstzangdienst 
‘Ranking the Stars’

Zondagavond 16 december is er een 
sfeervolle kerstzangdienst ‘Ranking 
the stars’ in Feanwâlden. Deze dienst 
begint om 19:30 uur in de sporthal 
Hoantserid. De toegang is gratis, na 
afloop kunt u nog lekker nagenieten 
onder het genot van een warme beker 
chocolademelk.

Nim it sa’t is speelt 
De Gouden Swipe
Na een zeer mooie zomerperiode, 
komt het winterseizoen er weer aan 
en natuurlijk weer tijd voor een nieuw 
toneel seizoen voor toneelvereniging 
Nim it sa ’t is uit Broeksterwâld/De 
Falom. De karcommissie is samen 
met regisseur en bestuur weer druk 
geweest met de voorbereidingen en 
natuurlijk met het maken van een 
keus van het nieuw te spelen stuk voor 
seizoen 2018/2019. En unaniem is er 
uiteindelijk gekozen voor het prach-
tige stuk De Gouden Swipe naar het 
boek van Abe Brouwer. 

De Gouden Swipe: Douwe Wal-
linga wint in de jaren dertig de meest 
felbegeerde Friese paardenrenprijs, 
de Gouden Swipe. Als hij met zijn 
vriend Wilco thuis de overwinning 
viert, komt zijn zoon Ate de overwin-
ningsroes verstoren met de beschuldi-
ging dat Wilco in ruil voor een lening 
seks met Ates moeder gehad heeft. 
Douwe is woest en er ontstaat een he-
vige ruzie. Na deze ruzie trekt Ate bij 

zijn oom Ids in. Lange tijd praten va-
der en zoon niet met elkaar, totdat…. 
De Gouden Swipe mooi op schema. 
Iedere maandag en donderdagavond 
wordt er druk gerepeteerd in het 
dorpshuis en komen de eerste kippen-
vel momenten soms al boven drijven. 
Maar ook daarnaast wordt er ontzet-
tend hard gewerkt, zo zijn de decor 
bouwers inmiddels ook los. Maar ook 
techniek, kleding, pr enz. zijn druk in 
de weer. Een drukte van belang, maar 
ook erg gezellig en mooi om aan mee 
te werken. 

Nog geen kaarten online gekocht voor 
de voorstellingen op vrijdag 1 en za-
terdag 2 maart od vrijdag 8 of zaterdag 
9 maart? Of liever toch kaarten in het 
dorpshuis kopen? Ook dit kan, op de 
dinsdag en donderdagavond. U kunt 
geen kaarten reserveren, maar alleen 
afhalen op iedere dinsdag en donder-
dagavond tussen 19.00 uur en 20.00 
uur in het dorpshuis De Pipegael, Ds. 
Feitsmawei 1 in Broeksterwâld

MRV Tesselschade bringt OLIVIA
HURDEGARYP - MRV Tesselschade bringt dit jier OLIVIA op é planken 
fan  It Maskelyn’ yn Hurdegaryp. Olivia libbet oan ‘e rânne fan de maatskip-
pij. Sy hannelt yn alles wat in oar fuortsmyt. In trio dat karrière hopet te meit-
sjen yn de misdie, fynt in ûnderdûkadres by Olivia. Sy fertrouwt harren fols-
lein. Wurdt dizze naïve gastfrijheid har fataal? Olivia is skreaun troch  John 
Patrick en bewurke troch Anny Veenstra
Olivia: Freed 18 jannewaris generale; sneon 19 20.00 oere première; freed 25 
20.00 oere; sneon 26, 20.00 oere; snein 27-1 middeis, 14.30 oere; Freed 1-2, 
20.00 oere; sneon 2-2, 20.00 oere.  Sneon 12-1 foarferkeap fan kaarten fanôf 
14.00 oere yn It Maskelyn’. 
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Innovatieve krantendrukkers sinds 1882

Een krant
  is gewoon leuker!

ADRES
Techniekweg 10-12    
8304 AW  Emmeloord

POSTADRES 
Postbus 1029
8300 BA  Emmeloord

T +31 (0) 527 630 200
W hoekstrakrantendruk.nl
E info@hoekstrakrantendruk.nl

IS
O 12647-3

Q
uality Certifi 

ca
ti

eZwettestraat 31, Leeuwarden / 058 - 21 54 157 /  www.frlpost.nl

Partner op gebied van
bezorging en logistiek

FRL is de allround specialist op het gebied van bezorging 
en logistiek: postbezorging, huis-aan-huis verspreiding, 
(fiets)koerierswerk en pakket- en palletdistributie voor de 
zakelijke markt. FRL biedt landelijke dekking, kwalitatief 
hoogwaardige bezorging en hanteert aantrekkelijke tarieven.

Dé trotse verspreidervan De Westereender!

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

Een leuk huis
op het oog?
Wij helpen u graag met
een passende hypotheek
en een scherpe rente
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Logopedie- 
praktijk Inge  
Meijwaard viert 
20 jarig jubileum
De logopediepraktijk Inge Me-
ijwaard viert dit jaar dat zij 20 jaar 
geleden gestart is in de Vesteynde 
in De Westereen. Inmiddels is de 
praktijk uitgegroeid tot 5 vestigin-
gen en 7 logopedisten in de regio 
Noordoost-Friesland. Om dit te 
vieren werd er een kleurwedstrijd 
uitgeschreven onder alle cliëntjes 
van de verschillende vestigingen. 
Uit meer dan 100 inzendingen werd 
Wietske Steentra (6 jaar) uitgeroe-
pen tot gelukkige winnares van de 
kleurwedstrijd. Zij heeft kaartjes 
gewonnen om met haar hele gezin 
naar dierenpark Wildlands te gaan. 

(Eigen foto).

Droge worst van slagerij Riemersma 
bekroond met gouden ster 
Vorige maand vond de Slavakto plaats in Utrecht. Een vakbeurs voor de slagersbran-
che waar producten en vakmanschap altijd centraal staan. Tijdens de Slavakto vonden 
er ook ambachtelijke vakwedstrijden plaats waar Uw zelfslachtende slager Riemersma 
een bijzondere prestatie heeft neergezet. De onafhankelijke vakjury heeft de vier in-
gestuurde producten van slagerij Riemersma alle vier bekroond met goud en zelfs één 
keer goud met ster. De gouden bekroningen waren er voor: gebraden gehakt, rook-
worst en varkensrollade. De goud met ster werd behaald met de Friese turf gerookte 
droge worst. Vader en zoon Hessel en Rinze Riemersma zijn vooral trots op hun 
medewerkers. ‘Dit is een prestatie van ons allemaal waarmee we aantonen dat we als 
zelfslachtende slager en met onze ambachtelijke worstmakerij onze klanten dagelijks 
voorzien van uitstekende kwaliteit.’ 

Basisschoolleerlingen 
uit De Westereen vieren 
gezamenlijk de intocht 
van Sinterklaas
Voor het eerst hebben leerlingen van 
basisschool ‘It Pompebled’ en basis-
school De Boustien de intocht geza-
menlijk gevierd. Vanaf 2015 zijn de 
scholen in de Brede school gehuisvest. 

Beide scholen hechten er waarde aan 
dat er samenwerking plaatsvindt op 
verschillende terreinen. En wat was 
het een bijzonder moment om alle 
leerlingen, ouders en belangstellenden 

bij elkaar te hebben tijdens de intocht.  
De ‘dakhaaspieten’ van Sinterklaas lie-
pen op het dak van de Brede School 
en durfden hier niet van af te komen. 

Na overleg tussen beide directeuren 
werd besloten de brandweer uit De 
Westereen in te schakelen. Met ver-
eende krachten wist het brandweer-
korps de pieten te bevrijden. Hierna 
kon het feest gaan beginnen.

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

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

Het Badhús: bestuurslid gezocht 
Activiteitencentrum het Badhús in De Westereen is een gezellige en toe-
gankelijke organisatie voor ontmoeting en ontspanning. Bij het Badhús 
zijn de bestuursleden, vrijwilligers, stagiairs en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de spil van het geheel. 

Wij zoeken 2 enthousiaste
bestuursleden (onbezoldigd) 

Wat ga je doen als bestuurslid? Als be-
stuurslid ben je op afstand medever-
antwoordelijk voor het besturen van 
het activiteitencentrum (wij zijn een 
stichting). Je adviseert de organisatie 

gevraagd en ongevraagd over verschil-
lende thema’s en denkt met ons mee 
over de koers en de strategie.  

Het bestuur komt één maal per maand 
bijeen voor een bestuurlijk overleg. 
Daarnaast treedt je als bestuurslid op 
als (mede)vertegenwoordiger bij het 

tekenen van samenwerkingscontrac-
ten, bestuurlijke overleggen met de 
gemeente en netwerken. 

Wat krijg je ervoor terug? Betrokken 
zijn bij het Badhús betekent betrok-
ken zijn bij een levendige maatschap-
pelijke organisatie, die een grote bij-
drage wil leveren aan de samenleving. 
Je werkt samen met een bestuur be-
staande uit vijf leden dat op respect-
volle manier met elkaar in overleg 
treedt om samen de organisatie toe-

komstbestendiger te maken. Naast de 
formele overleggen zijn er ook vol-
doende informele gezellige contact-
momenten. 

Is deze unieke functie precies wat jij 
zoekt? Wacht dan niet langer want 
wij zien jouw reactie graag tegemoet. 
Stuur je motivatie met CV uiterlijk 
1 januari 2019 naar info@badhus.
nl. Wanneer je vragen hebt kun je 
contact opnemen met F. Venema 06-
54675120.

Profiel
Wat vragen wij? Voor deze functies 
zoeken wij mensen met een lokaal 
netwerk waar je het Badhús onder de 
aandacht wil brengen. Gevoel voor 
politiek en betrokkenheid tot maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
zijn wenselijk. Maar vooral wees leuk 
en jezelf. En als je iets met cijfertjes 
hebt (penningmeester) of met secreta-
riaat is dat voor ons een hele pré!
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Volop activiteiten in december bij De Kazerne 
Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

DE WESTEREEN – In de zomer van 2017 opende De Kazerne, in de voormali-
ge brandweerkazerne aan de Mûnewei 17 in De Westereen, haar poorten 
voor de dorpsgemeenschap van De Westereen e.o. De Stichting On Fire, 
de organisatie achter De Kazerne is bijzonder tevreden over de gang van 
zaken. 

‘We willen er zijn voor alle lagen uit de 
bevolking, oud en jong, om met elkaar 
de verbinding te zoeken, dit ongeacht 
een christelijke of niet christelijke 
achtergrond. We willen mensen met 
elkaar verbinden, mensen die wellicht 
tussen wal en schip dreigen te vallen,’ 
verklaren Klaas en Jellie vrijwel eens-
gezind. ‘Wij oordelen en veroordelen 
niet. Voor ons is ieder mens gelijk. We 
hebben het recht niet om meer te zijn 
dan een ander,’ aldus het duo, dat dui-
delijk benadrukt dat ze het vanzelf-
sprekend vinden dat ze dit mogen en 
kunnen doen en als opdracht zien van 
hun liefde voor Jezus Christus. In de 
maand december zullen er weer veel 
activiteiten ontplooid worden, waarin 
het mens kunnen en durven zijn, cen-
traal staat.

‘We zijn bijzonder ingenomen dat 
we onze doelstelling, er zijn voor alle 
mensen uit de bevolking in de regio, 
kunnen behalen. Ik denk dat we voor 
veel mensen inmiddels een waarde-
volle plek zijn. Dat al velen de weg 
kennen. Als ik zie hoeveel mensen er 
bijvoorbeeld komen als we een film-
avond organiseren, dan ontroert mij 
dat. We hebben films over onderwer-
pen die mensen raken, zoals kanker, 
mishandeling, alleenstaanden. Films 
met thema’s, waar we na afloop over 

praten. Mensen durven gelukkig voor 
hun mening uit te komen, er wordt 
niet veroordeeld. Veel mensen hebben 
een eigen visie, willen bij voorkeur niet 
in een vast kader gekluisterd worden. 
In de huidige maatschappij vallen veel 
mensen buiten de boot, omdat ze een 
mening opgedrongen krijgen, teleur-
gesteld zijn, ook in kerken. Wij probe-
ren hen de vrijheid te geven, zodat ze 
zich verder kunnen ontwikkelen. Juist 
die druk er af halen, gewoon mens 
kunnen zijn, ongeacht je achtergrond 
of je overtuiging. Het gevoel krijgen 
dat je nog wel ergens bij hoort, dat je 
er wel toe doet, dat er naar je geluis-
terd wordt,’ legt Jellie uit.

‘Wij willen met onze voornamen aan-
gesproken worden. We hebben dit 
project samen met Gerrit en Linda 
opgezet, ook zij hebben deze over-
tuiging. Wij zijn niets meer dan ieder 
ander. We moeten ons, en dat is ook 
mijn geloofsovertuiging, sterk maken 
voor een sociale gemeenschap. Wij 
doen dat op deze manier, met onze 
activiteiten, maar dat wil niet zeggen 
dat we beter zijn dan het Badhûs of 
de Hossebos. Absoluut niet, we zien 
ze ook niet als concurrenten, maar als 
aanvulling voor de gemeenschap. We 
willen een ontmoetingsplek zijn waar 
mensen het plezierig vinden, contac-

ten kunnen leggen, het hoeft niet, 
maar het is uiteraard wel mooi. Men-
sen die op zoek zijn naar een praatje of 
gewoon wat gezelligheid. Dat praatje 
kan bij ons over voetbal zijn, de dui-
ven, een maatschappelijk probleem, 
maar ook het geloof. Vrijheid van het 
individu staat voorop, met op dezelfde 
voorste rij: gezelligheid.’

In het kader van gezelligheid en actief 
elkaar ontmoeten, voor jong en oud, 
staan er in de sfeervolle december-
maand diverse activiteiten op het pro-
gramma. Activiteiten waarbij mensen 
elkaar op een geheel vrijwillige wijze 

kunnen ontmoeten, dus zonder in 
hokjes of kaders geplaatst te worden. 
Dit begint al op vrijdag 14 december 
in het koffiecafé, met centraal daarin 
het kerststukjes en kerstkransen ma-
ken. Een activiteit die gratis is. Klaas: 
‘Bijna al onze activiteiten zijn koste-
loos. Hierdoor heb je niet de belem-
mering dat mensen niet mee kunnen 
doen, omdat ze het niet kunnen beta-
len. We hebben een sterke achterban 
die ons financieel steunt, het geheel 
draagt, met daarnaast veel vrijwil-
ligers, die vanuit hun hart werken. 
Enorm positief zijn en het gevoel van 
liefde voor de medemens niet alleen 
uitdragen, maar ook uitstralen.’

‘18 december zal in het teken staan 
van het familiekerstplein, met on-
der andere livemuziek en optredens 
van het kinderkoor The Sound en 
demonstraties van dansgroep Shine 
Bright, die bijna iedere dinsdag oefent 
in De Kazerne. Er zullen diverse acti-
viteiten zijn, zowel voor jongeren als 
ouderen. Het moet vooral weer gezel-
lig en ongedwongen worden. Ook aan 
de inwendige mens wordt gedacht, zo 
is er hutspot en snert. Vorig jaar waren 
er bijna 300 mensen. Natuurlijk ho-
pen we daar weer op. En voordat men 
anders denkt, ook alleenstaanden zijn 
welkom op deze open ontmoetings-
dag.’ 

‘Een bijzondere avond zal ongetwij-
feld 22 december worden, de avond 
die als titel “A starry night” draagt. 
Een avond speciaal voor jongeren 
vanaf de basisschoolleeftijd tot en met 
zo’n twintig jaar. Tieners die elkaar 

kunnen ontmoeten, in gesprek kun-
nen gaan rondom het kampvuur, maar 
ook kunnen gaan darten of tafelten-
nissen onder het genot van een hapje 
en drinken. Uiteraard ontbreekt ook 
een lekkere snack niet. Het belooft 
een prachtige avond te worden, waar-
bij er een dressingcode is. Een beetje 
gala, meisjes in lange jurk en ook jon-
gens in een pak, hoewel uiteraard een 
spijkerbroek met blouse ook goed is. 
Gewoon netjes gekleed. Wie weet 
wordt er ook nog een prille liefde ge-
boren. We vinden eigenlijk dat dit een 
groep is die te weinig aandacht krijgt. 
Jongeren die zichzelf ontwikkelen, 
zichzelf ontdekken op de weg naar 
het volwassen worden. Hun eigen 
problemen en onzekerheden kennen. 
Hen wacht een weg vol met valkuilen, 
door er onderling over te praten kun-
nen ze elkaar waarschuwen, maar ze 
kunnen ook nieuwe vrienden maken.’

De Kazerne, een aanvulling voor de 
regio van De Westereen? Jazeker, dat 
er begin januari gestart wordt met een 
vrouwenkoor van 45 vrouwen bewijst 
dat duidelijk. Vrouwen die elkaar vin-
den. De Kazerne is een plaats om te 
verbinden, om jezelf te kunnen blijven 
in deze maatschappij. Voor een dorp 
als De Westereen een prachtige ont-
moetingsplaats, waar je kunt zijn wie 
je bent: mens. De Kazerne, een plaats 
waar de gemeenschap elkaar kan ont-
moeten, waar aandacht is voor een an-
der die anders kan zijn.
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Bij inlevering van 
deze bon 

20% korting 
op al uw aankopen 

tijdens 
de Kerstdagen

Het is weerJilderda’s Bloemenboetiek

WWW.JILDERDABLOEMEN.NL

BERGUM
DAMWOUDE
SURHUISTERVEEN
ZWAAGWESTEINDE

Alleen geldig 
in Damwoude:

Ljurkstrjitte 72b
9271 CS De Westereen

Tel. 0511 - 44 30 68

Kom gezellig de Kerstsfeer proeven 

bij Jilderda’s Bloemenboetiek  

De Westereen. Met volop super 

mooie kerstcreaties!!

Bij inlevering van 
deze bon 

20% korting 
op al uw aankopen 

tijdens 
de Kerstdagen

Het is weerJilderda’s Bloemenboetiek

WWW.JILDERDABLOEMEN.NL

BERGUM
DAMWOUDE
SURHUISTERVEEN
ZWAAGWESTEINDE

Alleen geldig 
in Damwoude:
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2 wedstrijdkaarten voor SC Heerenveen-AZ t.w.v.  € 250,-
Heidstra Media
Feddamastrjitte 2, De Westereen 06-1143427

Inventum pannenset  t.w.v. € 99,95
Electro world Talsma 
Tsjerkestrjitte 3, 9271 AK De Westereen, telefoon 0511-444013

Fotoshoot voor 1 persoon t.w.v. € 99,-
Erwin Jonkman Fotografie
Tolwei 52, De Westereen, telefoon 06-28721959

1e kwartaal 2019 gratis meedoen met de loopgroep 

t.w.v. € 43,00 
Sport- & loopadviesburo Veenker

Mefrou Schiffstrjitte 6, Damwoude, telefoon 0511-424317

10 boekjes “it ferline libbet troch” t.w.v. €37,-
Jefanka publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen, telefoon 0511-447474

Waardebon t.w.v. € 15,- 
Dantuma›s slagerij
Noarder Stasjonsstrjitte 41, De Westereen, telefoon 0511-441672

Fruitmand t.w.v. € 15,- 
Boersma Aardappelen, Groente en Fruit
Ljurkstrjitte 74, De Westereen, telefoon 0511-441424

Cadeaubon Gelpolish t.w.v. € 17,50
Tetsje›s Nagelstudio
Suder Stasjonsstrjitte 4, De Westereen, telefoon 06-44406225

Rollade t.w.v. € 15,- 
Riemersma Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, 9271 AM De Westereen, telefoon 0511-441276

Horizontaal
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk 14 krypton (symbool) 16 United Nations (afk.) 
17 boom 19 circa (afk.) 20 soort zeilboot (afk.) 21 lichtbronnen 24 theesalon 27 koker 28 rustbank 
30 deel van een trap 31 bergruimte 32 landbouwwerktuig 34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat 
(afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn 41 keurig 43 paarsrode kleur 44 Engels bier 46 kweken 48 viering 
51 bedoeïenmuziek 52 drank 54 munteenheid van Mongolië 56 dwarsmast 58 pronkkamer 60 voor 
Christus (afk.) 61 rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 
67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 70 en andere (afk.) 71 halmen van gedorst koren 73 tegen 
75 ahorn 76 pop van een buikspreker.

Verticaal
1 Inwikkelen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 kleine kamer van een 
kloosterling 7 Nederlandse Kampioenschappen (afk.) 8 heerser over Peru (historisch) 9 gebakje 
10 Zeeland (afk.) 11 klein schapenjong 15 evenredig deel 17 uniek 18 dierenverblijf 20 geschrift 
22 goud (symbool) 23 en dergelijke (afk.) 25 voegwoord 26 Olympisch Record (afk.) 29 soort vuurwerk 
33 hoorns van een hert 35 grondvlak 37 hemellichaam 38 streep 39 mat 40 bergruimte 42 buitenaards 
wezen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 49 opinieonderzoek 50 voederbak 52 niet koud 53 lekkernij 
55 woldragend dier 57 kolk 58 Zweden (in internetadres) 59 Neon (symbool) 60 tennisterm 
62 betaalwijze 64 maand 68 ego 71 Sudan (in internetadres) 72 ondernemingsraad (afk.) 73 erbij 
horend (Lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).

kerst-
puzzel
Kerstpuzzel
Traditiegetrouw hebben wij voor de komende feestagen 
weer een leuke kerstpuzzel, waarmee u één van de prijzen, 
beschikbaar gesteld door onze adverteerders kunt winnen.

Zo doet u ook mee.
Los de puzzel op door de letters in de balk te schrijven. Daar ontstaat bij juiste 
oplossing een woord dat betrekking heeft op kerst. Dit woord kunt u inzenden op 
een (brief)kaart als oplossing naar: redactie De Westereender, Tsjerkestrjitte 38, 
9271 AN De Westereen. Indien u de oplossing in een enveloppe verstuurt, meldt dan 
even op de linkerbovenkant: oplossing puzzel. Inzenden kan tot 11 januari 2019.

Vermeldt duidelijk uw naam en adres.

Inzenden voor 11 januari 2019 naar:
REDACTIE DE WESTEREENDER,
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen

Oplossing:  ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Naam:  ...........................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................

Postcode:  ..................................................................................................................

Woonplaats:  ..........................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

                                                   
21 42 51 55 46 29 49 15 24 17 11 47 61 3 63
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“DIT GAAN LEKKER!” (Vertaald in NL: “het gaat goed”)
Theo en Jinke de Jong zijn, samen met hun zonen Dooitze en Ruben, in 
december 2011 vanuit Kollumerzwaag naar Zuid-Afrika vertrokken. Zij 
hadden vanuit hun Christelijke geloof een roeping ervaren om kinderen 
en jongeren uit Zuid-Afrika te helpen om, op basis van hun geloof, de 
juiste keuzes te maken en zo een goede toekomst op te bouwen. In dit 
artikel vertellen zij hoe zij de afgelopen zeven jaar hebben ervaren.

Hoe hebben mensen zeven jaar 
geleden tegen jullie emigratie 
aangekeken?

Heel verschillend. Een aantal men-
sen begreep dat wij een persoonlijk 
ervaring hadden gehad en in die 
overtuiging onze roeping gingen 
volgen. Anderen maakten zich op-
recht zorgen, temeer omdat wij 
onze jongens ook mee namen in 
het avontuur. Zuid-Afrika staat niet 
echt bekend als het meest veilige 
land en ook het onbekende bracht 
veel vragen met zich mee. Een aan-
tal mensen was ronduit negatief en 
dacht dat we binnen een jaar weer 
terug zouden zijn. Verder kregen we 
soms een “bemoedigende” reactie 
zoals: “wel knap van jullie dat jullie 
dit doen maar het helpt toch niets.” 

We begrepen de reacties wel. Wij 
hadden een persoonlijke Godserva-
ring, afzonderlijk van elkaar, beleeft 
op 8 Maart 2009 in een kerkdienst 
in Leeuwarden. Daardoor was er bij 
ons geen twijfel. Dat gevoel van ze-
kerheid konden we nooit overbren-
gen op andere mensen. We konden 
er alleen maar enthousiast over ver-
tellen. Dat mensen daar twijfels bij 
hadden was normaal.

Hebben jullie in het begin ook erg 
moeten wennen?

Ja, absoluut. Gelukkig hebben we 
ons zo goed mogelijk voorbereid en 
gesproken met diverse zendelingen, 
waaronder Toby en Aukje Brouwer 
uit Kaapstad, om van hun ervaringen 

te leren. Dit heeft ons erg geholpen 
om goed door het eerste jaar heen 
te komen. Het moeilijkste was dat 
in Zuid-Afrika veel dingen anders 
zijn en dat het erg veel tijd en ener-
gie kost om jezelf hier wegwijs in te 
maken. Het tanken van benzine gaat 
anders, de vertrouwde levensmid-
delen kun je niet meer krijgen, de 
kinderen moeten in één keer school-
uniformen aan en ga zo maar door. 
Niets is hetzelfde. Wat we in Ne-
derland op de automatische piloot 
deden duurde nu soms uren, zoals 
een bankrekening openen of school-
spullen voor de jongens kopen. We 
waren de eerste maanden erg moe 
door alle nieuwe indrukken en het 
wennen aan ons nieuwe leven. Onze 
jongens hadden hier minder last van 
en voelden zich direct als een vis in 
het water. Bij ons werk in Oupad, 
een township van Knysna, voelden 
we ons echter direct thuis bij de lo-
kale bevolking. Dit was erg bemoe-
digend. We kunnen wel zeggen dat 
we ondanks de opstart problemen 
nooit een seconde hebben getwijfeld 
aan deze stap.

Hoe vergaat het jullie nu? 
Het gaat erg goed. We voelen ons 
helemaal thuis in Knysna en in de 
gebieden waar wij werken. Inmid-
dels hebben we naast onze vrienden 
en familie in Nederland ook goede 
vrienden en bekenden in Zuid-Afri-
ka. Dooitze (23) is weer terug naar 
Europa en is nu bezig aan zijn derde 
jaar Theologie aan de universiteit 
van Leuven, België. Ruben (18) 
heeft net zijn eindexamen van de 
High School achter de rug en zal in 
januari beginnen aan een tussenjaar 
in Jeffreys Bay, Zuid-Afrika. 

Wat het werk betreft zijn we, na de 
eerste twee jaar bij Immanuel Minis-
tries te hebben gewerkt, nu al vijf jaar 
op “eigen” benen met de organisatie 

Good News ZA. Wij werken voor-
namelijk in de plattelandsgebieden 
en boswerkersdorpen ten noordwes-
ten van Knysna. De problematiek in 
deze omgeving is groot. De dorpen 
zijn verpauperd. 

Er is weinig werk, veel drank- en 
drugsgebruik, seksueel misbruik, ar-
moede en kinderen zijn al vroeg sek-
sueel actief. Daarom organiseren we 
jeugdavonden, kids evenementen en 
kinder- en jongeren kampen. Verder 
bezoeken we iedere week een aantal 
scholen waar wij een programma 
doen. Alles is erop gericht om de 
kinderen en jongeren te bewegen 
de juiste keuzes te laten maken voor 
hun toekomst. We werken veel sa-
men met andere Zuid-Afrikaanse 
organisaties en mensen. Dit is erg 
fijn want we kunnen het werk nooit 
alleen aan. “Saam is ons beter” zeg-
gen ze hier in het Afrikaans en dat 
is ook zo.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Wij zijn bezig met het bouwen van 
een kinder- en jongerencentrum 
in Karatara, het hoofddorp in ons 
werkgebied. De naam van die cen-
trum zal “Light House” zijn. Het zal 
een plek van hoop moeten zijn en 
een veilige plek voor de kinderen en 
jongeren. Wij geloven dat dit cen-
trum een essentieel middel zal zijn 

om deze prachtige kinderen en jon-
geren te coachen in het bouwen aan 
een goede toekomst. Wij zijn hier 
erg enthousiast over.

Hoe lang denken jullie nog in Zuid-
Afrika te blijven? 

Zolang God nog geen teken geeft 
dat we iets ander moeten doen blij-
ven we hier werken. We zijn bezig 
met lange termijn werk dus we gelo-
ven dat we voorlopig nog niet terug-
keren naar Nederland om ons daar 
weer te vestigen.

Hebben jullie nog een wens voor 
de lezers?

Wij weten dat wij ons geloof niet op 
kunnen dringen maar sinds wij se-
rieus zijn gaan geloven is ons leven 
radicaal en positief veranderd. Zon-
der ons geloof hadden we deze stap 
naar Zuid-Afrika nooit gezet. Die 
zekerheid van het geloof wensen wij 
iedereen toe. 
We wensen iedereen een gezegend 
2019 toe en dat het komend jaar 
voor u/jullie een positief levens ver-
anderende ervaring met zich mee 
mag brengen. 
Meer informatie over het werk van 
Theo en Jinke en hun organisatie 
Good News Za kunt u vinden op 
hun website: www.goodnewsza.com 
of via facebook: Theo de Jong of 
Good News ZA.
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Voor elke plek, voor elk gebruik

Optwizel 88
9286 EG  Twijzel
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141 
e info@houtbouwdevries.nl

houtbouwdevries.nl

Er zijn verschillende argumenten om voor 

hout te kiezen. De uitstraling is er één van. 

Hout is een mooi, natuurlijk materiaal en een 

plezier om naar te kijken. 

Bij Houtbouw de Vries vindt u de vakmensen 

om uw ideeën in hout uit te voeren. 

Wij leveren originele oplossingen voor hobby, 

werk en wonen. Betaalbaar, betrouwbaar en 

snel.  Voor elke plek, voor elk gebruik.

De praktische oplossing met veel comfort

Wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Wyldekamp 5, Twijzelerheide
Tel. 0511-441779 b.g.g. 06-50588620 

Openingstijden: di./do. :  8.30-18.00 uur;   wo./vrij :  8.30-18.00 uur;
zaterdag :  8.30-12.00 uur

Het team van 
kapsalon Tabitha 
wenst u prettige 
feestdagen en een 
gezond nieuwjaar

Uw zelfslachtende slager

Wij wensen u
 prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

9271 AM Tsjerkestrjitte 2, De Westereen Tel. 0511 44 12 76
info@slagerijriemersma.nl         www.slagerijriemersma.nl

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

advertentie A6 liggend.indd   1 27-1-2015   20:16:12
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MEGA VUURWERK!!!!

WIJ GARANDEREN DE LAAGSTE PRIJS!!!

SUPER VOORDEEL

VERKOOPDAGEN28 - 29 - 31 DECEMBERvoorverkoop zie online: mega-vuurwerk.nl

GEMAKKELIJK &
GRATIS PARKEREN!

IN GRONINGEN
EN LEEUWARDEN!

WAT EEN KEUS!

LET OP!
31 DECEMBER VANAF 18.00 UUR

KORTINGEN 
TOT 70%!
OP AL HET VUURWERK

VEEL ARTIKELEN 3 HALEN 1 BETALEN!

LOCATIE 
ULGERSMAWEG 9
GRONINGEN 

LOCATIE 
TROELSTRAWEG 195AVONDSTERWEG 1F(ingang achterzijde Praxis)

LEEUWARDEN Mega VuurwerkLeeuwarden
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TE KOOP

GEEN VERKOOPGEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling


