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De tweedehands brug van Oudwoude
ligt het valdeel (het deel van de brug
waar het verkeer overheen rijdt) in
het opslagdepot in Drachten. “Met
het binnenhalen van dit belangrijke
onderdeel kon de onderzoeksfase
starten”, legt Boele uit. “Hoe gaan
we deze brug inpassen in de sluis in
Oudwoude?”
Haalbaarheidsonderzoek

Een brug plaatsen is helaas geen
kwestie van schroeven aandraaien
en smeerolie spuiten. “Wie it mar
wier”, vindt Boele. “Voordat we aan
de slag kunnen, moeten we eerst een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.
Daarin staan diverse vragen centraal.
Hoe sterk is de brug uit Ritsumasyl?
Hoe sterk is de huidige fundering
in Oudwoude? En met welke weten regelgeving moeten we rekening
houden? Op basis van deze antwoorden maken we een inpassingsplan, waarin we precies beschrijven
hoe we de brug straks op z’n plek
krijgen.”

“Dit moet een landmark
worden voor de circulaire
economie”
De beste ideeën ontstaan achterop een bierviltje, wordt wel eens
geroepen. Zo ook het ambitieuze plan om de brug in de Wâlddyk
bij Oudwoude te vervangen door een tweedehands exemplaar uit
Ritsumasyl. “It heart miskien nuver, mar wêrom soene wy it net besykje?”, vindt projectleider Boele Dijkstra.
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s Jaap de Boer

Waar het woord ‘tweedehands’ zo’n
tien jaar geleden nog niet in de gratie lag, is recycling tegenwoordig hot.
Het is nog nooit zo druk geweest bij
kringloopwinkels en vintagezaken.
Maar dat ook bouwmaterialen zoals
een brug gerecycled kunnen worden,
is volledig nieuw. Oudwoude heeft
de landelijke primeur. “Met het pro-

Hé huizenzoeker,
loop eens binnen
bij Gelske!

ject ‘Tweedehands brug Oudwoude’
laten we hier in Friesland zien dat we
voorop lopen als het gaat om het hergebruiken van grote bouwmaterialen”, vertelt projectleider Boele Dijkstra van Team Yngenieursburo bij
gemeente Noardeast-Fryslân trots.
Vondst tijdens het kenniscafé

De brug in de Wâlddyk bij Oudwoude is aan vervanging toe. Deze
historische plek met de eeuwenoude

sluis verdient echter een eigenzinnige aanpak. “Het idee om een bestaande brug te hergebruiken kwam
ter sprake tijdens een kenniscafé, georganiseerd door Ohpen Ingenieurs
uit Leek”, vertelt Boele.

maar liefst zes bruggen aangeboden.”

“Als gemeente hadden we diverse
partijen uitgenodigd om samen met
ons na te denken over dit vraagstuk.
Zo kwam Harm Beerda, algemeen
directeur van Koninklijke Oosterhof
Holman, met het idee om een tweedehands brug te gebruiken. Een dag
later hebben we als gemeente een
advertentie opgesteld.
‘Gezocht: brug.’ Er kwamen volop
reacties. Sterker nog: we kregen

Eén van de aangeboden bruggen is
de brug uit buurtschap Ritsumasyl.
“Het valdeel werd beschikbaar gesteld door bouwteam DRIVE dat
onder leiding van de provincie Fryslân bezig is met de bouw van een
biocomposietbrug in Ritsumasyl”,
vertelt Boele. “We zijn gaan kijken
en we waren meteen eensgezind: dit
moeten we proberen. Net fan dat
benaude.” Sinds een aantal maanden

“We waren meteen
eensgezind: dit moeten
we proberen”

mooie oogmode

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

Rabobank Noordoost Friesland

Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

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

Dit haalbaarheidsonderzoek hoeft
Team Yngenieursburo gelukkig niet
in z’n eentje te doen. “We krijgen
hulp van FARSK, Lievense Ingenieurs, OHPEN Ingenieurs en studenten van NHL Stenden Hogeschool”, somt Boele op.
“De eerste resultaten zijn erg positief. We hebben onlangs een boring gedaan in de fundering van
de sluis van Oudwoude en de meer
dan 200 jaar oude steentjes zijn nog
puntgaaf. Dat betekent dat de huidige constructie het gewicht van het
Vervolg op pagina 3

professionele oogzorg
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m.u.v. basis- (10% korting) en nieuwe collectie

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

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

FORD C-MAX 1.6 16V TREND

KIA SPORTAGE 2.0 CVVT X-ECUTIVE

airco, Ford radio cd, l.m. velgen,
mistlampen voor, cruise control,
trekhaak, hoge zit!
bj 2005 - 165.636 km
€ 3.950,-

airco, radio cd, licht metalen velgen,
elektrische ramen, cruise control,
trekhaak, enz.
bj 2006 - 164.481 km
€ 4.750,-

_

_

_

_

_

_

_

_

AUTOMAAT
OPEL ZAFIRA 1.8 16V EDITION

5 DRS airco, radio cd,
elektrische ramen, trekhaak,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2006 - 138.989 km
€ 4.450,-

airco, Opel radio cd,
elektrische ramen
7 PERSOONS UITVOERING!
bj 2010 - 215.927 km
€ 4.950,-

_

Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl

airco, Ford radio cd met navigatie,
elektrische ramen, licht metalen velgen,
cruise control, trekhaak, enz.
bj 2010 - 222.372 km
€ 4.450,-

MITSUBISHI COLT CZ3 1.3 INVITE

_

_

FORD
FOCUS
WAGON
1.6 TDCI 109 PK
TITANIUM
V
Voorweg
17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl

AutoBoersma

AutoBoersma

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring en 3 maanden Bovag garantie.

4,5,6,7 & 8 juli 2019
KOOP nu je tiCkets!
Tickets vanaf € 27,00

Ga naar kollumeroproer.nl
Tickets via vanplan.nl

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: Rabobank - Ahead- barkmeijer - jumbo kollum - abs steigerbouw - weed free service
Founders: gemeente kollumerland c.a. - prins bernhard cultuurfonds
sponsoren: FotoCadeau.nl - Bouwhekken Nederland - Bouwbedrijf van der Laan - Administratiekantoor Hoekstra - it Dreamlân - Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v.
WIS Dokkum - Freia - Auto Beerda
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Tijdverspilling

nieuwe valdeel kan dragen. Er zit
ook nog een stuw in de sluis. Samen
met Wetterskip Fryslân bespreken we hoe we de sluisdeuren weer
herstellen. De brug moet uiteindelijk een landmark worden voor het
gebied, maar ook voor de circulaire
economie.”

breken van traditionele samenwerkingsvormen laten we zien dat het
mogelijk is om op korte termijn
duurzame initiatieven van de grond
te krijgen. Gelukkig zien we om ons
heen steeds meer voorbeelden van
gemeenten die dit ook oppakken.”

Boele: “Doel was destijds om elkaar
als gemeenten onderling van tweedehands bruggen te voorzien. Dat
idee kwam toen niet van de grond,
maar inmiddels zijn er initiatieven
om deze Bruggenbank weer nieuw
leven in te blazen.”

Echte bruggenbouwers

In Oudwoude nemen ze alvast de
proef op de som met de bruggenruil.
“We doen aan hergebruiken in optima forma. Daarin zijn we pioniers”,
geeft Boele toe. “Maar belangrijker
nog: we zijn echte bruggenbouwers.”

“Ik zie steeds meer vormen van ruilhandel ontDaarmee benoemt Boele een be- staan”
Circulaire economie

langrijk punt: de circulaire economie. Het woord circulair betekent
niets meer of minder dan dat de
cirkel weer rond is door materiaal te
hergebruiken. “Dat vraagt om een
andere mindset”, weet de projectleider.

“Tien jaar geleden zouden we hebben gekozen voor een nieuw valdeel.
Maar met het schaarser worden van
grondstoffen zien we steeds meer
de noodzaak in van het hergebruiken van bouwmaterialen.” Met het
project in Oudwoude wil Boele een
statement maken. “Met het door-

Als voorbeeld noemt Boele de provincie Zeeland die een fietstunnel
zoekt om te hergebruiken. “Het
toeval wil dat we in Feanwâlden
binnenkort een fietstunnel verwijderen”, vertelt Boele enthousiast.
“We nodigen collega’s uit Zeeland
graag uit om te kijken of deze tunnel iets voor hen is. Zo zie je steeds
meer vormen van dit soort ruilhandel ontstaan.”

Jefanka

de

Het doet denken aan de zogenoemde ‘Bruggenbank’, die in de jaren
tachtig in het leven werd geroepen.

Ik was als kind gek op buitenspelen.
Het allermooiste vond ik nog wel
‘sabeare’ spelen, het Friese woord
voor ‘zogenaamd’. Sabeare kon ik
alles zijn wat ik wilde. We braken
takken af van een boom, die vervolgens onze wapens waren wanneer
we Teenage Mutant Ninja Turtles
speelden. Diezelfde tak kon ook de
zweep zijn voor mijn stokpaardje.
Of een hengel om kikkerdril uit de
sloot te vissen. Dat was het mooie
van sabeare; alles kon.
Tegenwoordig moet alles echter
dan echt zijn. Virtual Reality is daar
het beste voorbeeld van. Zet zo’n
VR-bril op je neus en je bent in
een andere wereld. Aan je verbeeldingsvermogen hoeft het niet langer
te liggen; alles wordt met de hipste
technologie geregeld. Nog even en
onze kinderen hoeven nooit meer
buiten te spelen. We halen buiten
gewoon naar binnen.

Dat vond het bedrijf Skirmworld uit
Lelystad geen goede ontwikkeling.
Zij willen kinderen juist achter het
beeldscherm weghalen. Daarvoor
bedachten ze een speciale kidsvariant op paintball: Kinderairsoft.
Daarbij kunnen kinderen diverse
schietspelletjes doen met een geweer dat bijna niet van echt is te onderscheiden. Het plan was om een
voetbalveld in Zuidwest-Friesland
als locatie te gebruiken, maar de gemeente schoot het plan af omdat ze
de geweren te realistisch vond.
Toen ik de foto bij het bericht over
Kinderairsoft zag staan, zag dat
er raar uit. Het past niet; een kind
met een levensecht geweer. Tuurlijk, speelgoedgeweren worden er
al sinds mensenheugenis gemaakt,
maar zo’n paars met rood NERF
pistool is dan toch heel wat vriendelijker dan dit geweer. Dit is echter
dan echt.
Ik had dit jaar het plan om voor
mijn Sinterklaassurprise chocolade-
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Shoot me

We hebben het er tegenwoordig over dat
we onze kinderen moeten stimuleren om
door te leren. Tenslotte moeten we alles
uit hen halen. We streven als ouder naar
het hoogste voor onze kinderen. Uiteraard een goede zaak, maar daarnaast
geven we ook vaak af op al die jonge
knapen en meiden met hun bijbaantjes,
voor eigenlijk een habbekrats. Ik vind
het persoonlijk voor de (sport)verenigingen een slechte zaak, maar het kan
volgens mij ook veel voordelen opleveren, als je er op het juiste moment maar
een “draai” aan kan geven. Je kunt dan
je ervaringen, bijvoorbeeld in de supermarkt, meenemen in je latere leven, als
je wellicht een eigen bedrijf begint. Je
kunt leren hoe het wel moet, maar ook
hoe het niet moet. Daar zijn diverse
voorbeelden van. Komt een vrouw in
een supermarkt en vraagt aan een jongeman bij de groenteafdeling of ze een
“pûn pûltsjes” kan krijgen. De jongeman
kijkt op zijn eerste dag wanhopig rond.
“Pûltsjes?”, daar heeft hij nog nooit van
gehoord, een ander dorp een ander woord
voor sommige dingen. Plots ziet hij een
reclameaanbieding met een bord: spercieboontjes. ‘Bedoelt u die?’ De vrouw
schudt het hoofd. ‘Nee? Dan hebben we
ze niet,’ verklaart onze Broeksterwâldster. De vrouw kijkt enigszins gepikeerd,
wijst met de vinger naar een bak en zegt
gedecideerd: ‘En wat zijn dat dan?’ De
jongeman in kwestie wordt een beetje
verlegen, weegt snel een pond peultjes
af en snelt naar de kantine. Even bijkomen, dat was schrikken en dat op de
eerste dag! Jaren later weet hij zich dit
moment nog voor de geest te halen. ‘Het
was achteraf een prachtig leermoment.
Wist ik wat er omging. Ik had alleen
theoretische kennis. Een aantal jaren
heb ik in de supermarkt gewerkt. Door
mijn ogen open te houden heb ik veel
geleerd, over mensen en verhoudingen.’

Ik denk dat het idee van het bedrijf
uit Lelystad goed is: kinderen moeten minder achter de computer zitten en weer naar buiten. Maar om

Redaktie en foto’s:

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

sigaretten te kopen, maar kwam er
achter dat die al jaren geleden zijn
verboden omdat ze kinderen het
verkeerde voorbeeld geven. Online
kon ik ze nog wel bestellen, maar
toen we de surprise op 5 december
uitpakten, bleken de sigaretten niet
langer wit met een oranje filter te
zijn, maar gekleurde toverstokjes.
Als sabeare sigaretjes al niet meer
mogen, kunnen vuurwapens dan
wel? Met andere woorden: moeten
we ons hier als volwassenen druk
om maken of zien kids zelf wel
het verschil tussen echt en sabeare?
Shoot me. Bij ons thuis bekommert
de jongste zich meer om het verzorgen van zijn online varkens bij
Minecraft dan om het voeren van
zijn real life goudvissen. Dus zeg het
maar.

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

Informatie advertenties:

HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
j.heidstra@heidstramedia.nl
T. 06-11434272 | 06-51301059
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan
uit, of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op
alle in de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele
artikelen rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele
of gedeeltelijke overname op wat voor manier dan ook, zonder
toestemming van producenten is niet toegestaan.

ze vervolgens een niet van echt te
onderscheiden pistool in handen
te drukken, dat vind ik dan weer
minder geslaagd. Laat ze dan liever
een tak uit de boom breken om er
zelf een pistool van te maken en al
rennend ‘pang pang’ te roepen. Dat
doen ze per slot van rekening in ons
Nederlandse leger ook. Hoe echt wil
je het hebben?
Nynke van der Zee

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 
13 FEBRUARI INLEVEREN VOOR 
3 FEBRUARI BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

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

Sikkens Rubbol BL Rezisto Binnenlak:

• Beschermt houtwerk
•

tegen slijtage
Crosslinking technologie
maakt de lak extreem sterk

• Geurarme en snel-

drogende lak voor binnen

Actieperiode:
t/m 28 Februari 2019

NU Met
25 % Korting
Multimate de Westereen
Tolwei 22a
9271 HM De Westereen
0511-444747
WWW. MULtiMAte.NL
Zwaagwesteinde@multimate.nl

open dag voor jou
WO 16 JAN Buitenpost | DO 24 JAN Kollum | DI 29 JAN Grijpskerk

Ga naar lauwerscollege.nl voor meer info!

BEWUSTGEZONDER

Theo Dijkstra
De Triemen 1
9296 MB De Triemen
06 50 58 89 81
www.theodijkstra.nl

Leren leven met klachten?
Uw gezondheid anders bekeken

LEZING
1 febr. in de Vesteynde in de Westereen wat is de invloed
van onze gedachten op onze klachten en ziektes?
Meer info op www.theodijkstra.nl

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
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

kinderwoud.nl
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Twaalf nieuwbouwkavels in De Westereen

Wethouder Wiersma: “Elkenien moat yn 
it eigen doarp wenje kinne”
Tekst: Nynke van der Zee

Het was vorig jaar al een goed voornemen van het nieuwe college van
de gemeente Dantumadiel: meer bouwkavels in de dorpen realiseren. Dit
goede voornemen gaat in 2019 in vervulling.

Zo komen er in De Westereen maar
liefst twaalf nieuwbouwkavels voor particulieren beschikbaar, verdeeld over de
Reade Klaver, de Bûterblom en de Tuorrebout. “Sa kin elkenien yn it eigen
doarp wenjen bliuwe”, knikt wethouder
Gerben Wiersma.
Krimpregio; het stempel werd een aantal jaar geleden op Noardeast-Fryslân
geplakt. Met als gevolg dat veel nieuwbouwplannen in deze regio door gemeenten in de ijskast werden gezet.
Immers, met een teruglopend aantal
inwoners hoef je geen nieuwe woningen
te bouwen. In Dantumadiel draaien ze
deze denkwijze liever andersom. Wethouder Wiersma: “Het nieuwe college denkt liever in positieve scenario’s.
Wanneer je als regio genoeg te bieden
hebt, komen mensen deze kant wel weer
op. Vandaar dat we in ieder dorp investeren in nieuwbouwplannen.”

“We investeren in ieder dorp
in nieuwbouwplannen”
Aan de slag met Westereen East

Allereerst werd het uitbreidingsplan
met de naam Westereen East weer te
voorschijn gehaald. “Dit plan ligt er al
veel langer”, vertelt de wethouder. “Het
vorige college had het echter ‘on hold’
gezet. Maar wij merken dat er nog altijd
veel interesse is om in De Westereen te
wonen. De ontsluitingen zijn goed, er

zijn volop faciliteiten op het gebied van
winkels en onderwijs en het dorp kent
een rijk verenigingsleven. Kortom: voor
velen een gewilde woonlocatie. Maar
dan moet er wel plek zijn om te bouwen,
voor wie dat wil.”
Vandaar dat de gemeente in De Westereen twaalf nieuwbouwkavels beschikbaar stelt. Aan de Reade Klaver en de
Bûterblom komen acht kavels te liggen
voor de bouw van vier twee-onder-eenkap-woningen. Daarnaast is er aan de
Tuorrebout plaats voor vier vrijstaande
woningen op bouwkavels die vrij indeelbaar zijn. “Dat betekent dat geïnteresseerde kopers zelf de grootte van de
kavel kunnen bepalen”, legt Wiersma
uit. “Er blijft nog een stukje grond aan
de Tuorrebout over, dat wij als gemeente
zelf zullen invullen.”
Woondroom uit laten komen

En dat is nog niet alles. Naast de twaalf
particuliere kavels schrijft de gemeente
een prijsvraag uit voor bouwkavels aan
de Reade Klaver en de Bûterblom, waar
een projectontwikkelaar woningen mag
gaan bouwen. “Het gaat om een plan
met maximaal tien kavels”, vertelt de
wethouder. “Denk bijvoorbeeld aan
levensloopbestendige of nultreden woningen. De projectontwikkelaar met het
mooiste plan mag hier zijn droom uit
laten komen.”

Je woondroom uit laten komen in je eigen dorp; het is voor veel mensen een
langgekoesterde wens. Maar zijn er
strenge criteria wanneer je een bouwkavel weet te bemachtigen? “Onze gemeente heeft voor een groot deel welstandsvrij bouwen toegekend. Dat geldt
ook voor dit plan”, belooft Wiersma.
“Voor de acht kavels aan de Reade
Klaver is alleen vastgesteld dat hier
twee-onder-een-kap-woningen moeten
komen. Verder zijn kopers grotendeels
vrij om de woning naar eigen smaak te
ontwerpen.”

“Om te weten wat de woonwensen zijn, gaan we met de
inwoners in gesprek”
Interesse

Op de website van de gemeente kunnen
geïnteresseerde kopers en projectontwikkelaars vanaf 16 januari aangeven of
ze interesse hebben. “Dat kan online of
door bij de balie van het gemeentehuis
een formulier in te vullen”, legt de wethouder uit. “Je kunt je direct inschrijven
op een bepaalde kavel of je geeft aan
dat je algemeen geïnteresseerd bent. Bij
meerdere inschrijvingen wordt er geloot.
Zo heeft iedereen gelijke kansen.”
Wethouder Wiersma heeft er alle vertrouwen in dat de verkoop van de kavels
vlot zal verlopen. “De eerste kavels zullen naar verwachting snel verkocht zijn.
En blijven er kavels vrij waar nog geen
koper voor is, dan hebben we voor de
komende jaren in ieder geval genoeg kavels liggen.” Wachten op de buren hoeft
niet, meldt Wiersma. “Wanneer de koper de bouwvergunning aanvraagt, zul-

“Bouwen naar behoefte; dat
is ons goede voornemen voor
de komende jaren”
Bouwen naar behoefte

Wiersma is zichtbaar enthousiast wanneer hij vertelt over het nieuwbouwplan

Frisicana II in 
de Trije Doarpen

Twee projecten uit Friesland maken kans op een Appeltje van Oranje
2019 waaronder MFC De Bijer uit Rinsumageast.

Het thema van de Appeltjes van
Oranje is dit jaar De kracht van
samen; Vrijwilligers doen mee(r)!.
Dat betekent dat alle kanshebbers
op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast
houden om zo anderen te helpen.
Dankzij deze projecten kijken
mensen naar elkaar om, en hoeft
niemand er alleen voor te staan in
Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn
slechts drie Appeltjes van Oranje te
vergeven. Het aantal stemmen dat
de kanshebbers krijgt bepaalt mede
wie er doordringen naar de laatste
tien nominatieplaatsen. Hieruit
worden door een jury uiteindelijk
de drie winnaars gekozen.
Friese projecten

klassiekers uit het internationale repertoire. De première is op 19 januari
in de Skans te Gorredijk, direct daarna, op 26 januari komen de heren naar

in De Westereen. “Ik vind het belangrijk
dat mensen in hun eigen dorp kunnen
blijven wonen. Om van ieder dorp te
weten wat de woonwensen zijn, gaan we
met de bewoners in gesprek. Samen met
een onderzoeksbureau en tijdens onze
ronde langs de dorpen de komende
maanden zullen we inwoners vragen
naar hun woonwensen. Zo kunnen we
maatwerk leveren. Bouwen naar behoefte; dat is ons goede voornemen voor de
komende jaren.”

MFC De Beijer Appeltje van Oranje 2019?

Marcel Smit, Gurbe Douwstra en Piter Wilkens

Na het succes van de gezamenlijke
liedjesvoorstelling ‘Frisicana’ zijn Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe
Douwstra opnieuw in hun persoonlijke muzikale archieven gedoken.
Met ‘Frisicana II, brengen de drie heren een geheel nieuwe avondvullende
voorstelling. Ook nu is er een selectie
gemaakt van de mooiste liedjes uit het
eigen repertoire van Douwstra, Smit
en Wilkens, aangevuld met werk van
artiesten die hen hebben geïnspireerd.
Zo zijn er liedjes te horen van folk- en
countrylegendes als Woody Guthrie,
Hank Williams en Johnny Cash, van
grootheden als Elvis Presley en Sam
Cooke, maar ook van iets minder
bekenden zoals Brent Cobb of Jason
Isbell. Het programma bevat derhalve een mooie mix van Friestalige
en Engelstalige liedjes. Piter, Marcel
en Gurbe begeleiden elkaar op gitaar,
banjo, mandoline, bas en mondharmonica en zingen afwisselend solo en
meerstemmig. In een passend decor
brengen drie van Fryslâns bekendste singer/songwriters een keur aan
pakkende eigen liedjes, deels nieuw
geschreven voor deze voorstelling, afgewisseld met vertaalde en originele

len wij in de tussentijd de grond bouwrijp maken. Zo kan de eerste paal na het
zetten van de handtekening direct de
grond in.”

De Trije Doarpen in Kollumerzwaag.
De complete speellijst is te vinden op
www.marcelsmit.frl en kaarten zijn
verkrijgbaar via de locaties.

De Friese projecten die kans maken
op een Appeltje van Oranje zijn
Fier Summerschool van Fier uit
Leeuwarden en MFC De Beijer uit
Rinsumageest. Fier Summerschool
laat meiden en jonge vrouwen die
bij Fier worden opgevangen en behandeld hun talenten ontdekken.

En MFC De Beijer biedt een ontmoetingsplaats aan alle inwoners van
Rinsumageest en Sijbrandahuis.
Koningin Máxima

De prijzen worden in mei 2019 uitgereikt door Koningin Máxima op
Paleis Noordeinde. De drie winnaars
ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een
geldbedrag van 15.000 euro.
Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een
sociale samenleving, waar mensen er
voor elkaar zijn en iedereen mee kan
doen. Daarom mobiliseert, versterkt
en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen dat
niemand er alleen voor staat. De steun
bestaat uit inspiratie, advies, kennis en
geld. Het Fonds kan dit doen dankzij
o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar
van het Oranje Fonds.
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financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

ik:

www.akbk.nl | info@akbk.nl | T. 06-29326378
Foarstrjitte 34, 9271 KH De Westereen
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CAD Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!
EAU
VOO
RDE
EL

www.cadeauvoordeel.nl

www.tankpostma.nl

Ma tm vrij 9:00 tot 17:30 Zaterdag 9:00 tot 17:00 uur

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Elke maandag
4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 6,99
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

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

INFOAVOND
Woensdag
6
februari
2019
Van 19.00 - 21.00 uur
Lukt het je niet om 6 februari langs te komen? Bel of mail
ons dan gerust voor een afspraak op een ander moment.

Locatie: Prof. Wassenberghstraat 3, 9285 PS Buitenpost
www.nordwincollege.nl

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

vmbo-groen

De notaris voor uw regio!
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Piet en Irene Boelens beëindigen fysiotherapiepraktijk
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

KOLLUMERZWAAG - Fysiotherapeuten Piet en Irene Boelens-van Huizen
beëindigden op 31 december hun praktijk voor fysiotherapie in Kollumerzwaag. Hiermee nemen ze, na bijna veertig jaar, afscheid van de praktijk
die ze vanaf 1980 samen hebben opgebouwd. ‘Veertig heel mooie, maar
vooral in het begin intensieve jaren,’ klinkt het bijna gelijktijdig.

Het echtpaar kijkt met positieve gevoelens terug. ‘We zijn blij dat we de
stap naar het platteland hebben genomen, niet alleen voor onszelf, maar
vooral ook voor onze zeven kinderen.
Hier opgroeien is toch veel vrijer dan
in de stad.’ De stad Leeuwarden, waar
beiden geboren en getogen zijn en
waar ze eind dit jaar weer naar toegaan.
Piet en Irene Boelens vestigden zich
na hun studie in 1977 in Buitenpost
om in 1981 een eigen praktijk in
Kollumerzwaag te starten. ‘In ruim
veertig jaar tijd hebben we enkele
duizenden patiënten uit het dorp en
omgeving mogen behandelen. Prachtig werk, waar we met ontzettend veel
plezier op terugkijken,’ vertelt Piet
Boelens. Eigenlijk was hun stap destijds heel verklaarbaar. Irene Boelens
kwam bij fysiotherapeut Keimpe Roedema de gelederen versterken. Eerst
in De Westereen en later met Piet
ook in de dependance in het Groene
Kruisgebouw in Kollumerzwaag. ‘De
verhuizing van Buitenpost naar Kollumerzwaag was nog logischer toen
we, na overname van Roedema’s praktijkgedeelte in Kollumerzwaag, met
onze eigen praktijk van start gingen.
Makkelijk was het eerst niet in Kollumerzwaag. Pas toen de oudste kinderen naar de basisschool gingen, kregen we vaste grond onder de voeten in
het dorp.’ Irene kan er nu om lachen,
want ze heeft een prachtige tijd gehad
in het dorp. Beiden waren ook maat-

schappelijk actief voor de gemeenschap.
‘Het klinkt wellicht een beetje naïef,
maar voor we hier kwamen wonen
dachten we dat alle dorpen in de regio
gelijk zouden zijn. Maar in de praktijk hebben we geleerd dat ieder dorp
anders is, dat merk en voel je. Ik vond
dat toch opmerkelijk, vooral het vierkant Kollumerzwaag, De Westereen,
Zwagerbosch en Twijzelerheide. Gewone grenzen bestaan er amper, maar
de bevolking is heel divers. We hebben uit al die dorpen patiënten gehad,
mede omdat we ook op meerdere terreinen actief waren. Zo kwam ik ook
in Harkema en de bevolking in dit
dorp is net als de Westereenders. Vrij
direct.’, aldus Irene Boelens, die naast
haar werk als fysiotherapeute tevens
zwagerschapsdocent en zwanger-fitdocent was.
De laatste jaren kennen velen Piet
Boelens veel beter van het marathonlopen dan als fysiotherapeut. ‘Ik
hoor wel eens de opmerking via social
media ‘of werk jij ook nog’. Werken,
dat heb ik steeds met veel plezier gedaan. Mensen helpen om zich beter
te voelen, helpen waar het kon, soms
na herstel van ziekte, een operatie of
na een sportblessure. In het begin
waren het lange dagen, maar je bent
jong en gedreven en daarnaast had je
nog je gezin en een werkende vrouw.
Het was veel, maar nooit teveel, we
zorgden voor een goede structuur,

waarbij ruimte voor de kinderen was.
Dat vonden wij belangrijk, onze kinderen die hier in Kollumerzwaag een
mooie onbekommerde jeugd hebben
gehad. Wij bespraken onze patiënten
nooit waar de kinderen bij waren. Dat
mocht natuurlijk ook niet, maar we
wilden dit ook absoluut niet,’ aldus
Piet Boelens. Als fysiotherapeut verzorgde Boelens ook jarenlang de Friese en Noordelijke zaalvoetbalselecties
dames en heren.
Ook op maatschappelijk terrein kon
men vaak een beroep doen op Piet of
Irene Boelens. Zo was Piet betrokken
bij de oprichting van Sportvereniging
Kollumerzwaag (SVK) en de realisatie van sportzaal De Saedkampe. Ook
was Piet voorzitter van de bouwcommissie van de nieuwe fusieschool De

Stapstien. Medeoprichter en voorzitter Speeltuinenvereniging Kollumerzwaag. Binnen het bestuur van het
pas opgerichte PCBO Kollumerland
fungeerde Boelens als voorzitter ad
interim en later ook jarenlang als secretaris. Politiek werd Boelens secretaris van het CDA Kollumerland en
later ook schaduwraadslid CDA. Verder was Boelens bestuurlijk actief voor
de noordelijke postduivenhouders,
ondermeer als voorzitter van de Friese
Fond club. Irene was bestuurlijk betrokken bij de SVK en ook meer dan
10 jaren secretaris bij de Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg in noordoost Fryslân.

camp in De Westereen is daarvoor als
locatie gekozen omdat ook vele, vaak
minder mobiele bewoners van het
woonzorgcentrum in de afgelopen
decennia gebruik hebben gemaakt
van de fysiotherapiebehandelingen
van het echtpaar. Belangstellenden
zijn van harte welkom.
Ze zijn niet bang dat ze zich in de toekomst zullen vervelen: genoeg hobby’s,
meer tijd voor kinderen en kleinkinderen en daarnaast de op stapel staande verhuizing: het huis met praktijkruimte aan de D.Wiersmastrjitte 29
in Kollumerzwaag staat inmiddels te
koop.

Piet en Irene nemen op donderdag
17 januari vanaf 15:30 uur officieel
afscheid. Zorgcentrum Brugchelen-

Robert Kleefstra en Andries Spek
nieuwe trainersduo Zwaagwesteinde
gestart waarbij uiteindelijk de keuze
op dit duo uit eigen dorp is gevallen. Beide trainers zijn dan ook geen
onbekenden voor de club en hebben
o.a. een trainersverleden binnen de
jeugdafdeling.
Robert Kleefstra heeft daarnaast aan
het roer gestaan bij Buitenpost JO191, Zwaagwesteinde 2 en is momenteel
trainer van Buitenpost 2. Tussendoor
is hij ook assistent-trainer geweest bij
GAVC 1. Voor hem zal Zwaagwesteinde 1 dan ook zijn debuut worden
als hoofdtrainer.
De trainerscarrière van Andries
Spek begon zoals gezegd bij diverse
jeugdteams binnen Zwaagwesteinde
waarna hij naar de buren trok om bij
Broeksterwâlden JO19-1 aan de slag
te gaan.

v.l.n.r. Tjitze de Jong, Andries Spek, Robert Kleefstra en Jelke Sake Visser

Zwaagwesteinde heeft per ingang van het volgende seizoen een nieuw
trainersduo gevonden voor de hoofdmacht. Robert Kleefstra en Andries
Spek zullen gezamenlijk voor de groep gaan staan. Kleefstra wordt aangesteld als hoofdtrainer, Spek zal daarbij assistent-trainer worden.

De technische commissie had enkele
weken daarvoor al bekend gemaakt

dat in goed onderling overleg met
Klaas Zandberg was overeengekomen

dat zijn dienstverband na dit seizoen
niet zou worden verlengd. Hij heeft
overigens in Waskemeer een nieuwe
uitdaging gevonden. In het vervolg is
er in samenspraak met de spelersraad,
het hoofdbestuur en de technische
commissie een sollicitatieprocedure

Vervolgens heeft hij de stap naar VCR
gemaakt waar hij drie jaar lang voor
de hoofdmacht heeft gestaan. Op
dit moment is Spek hoofdtrainer bij
VIOD Driesum waar hij na éen seizoen weer afscheid zal nemen. De
spelersgroep, technische commissie
en het hoofdbestuur zijn erg blij dat

de beide heren enthousiast aan de slag
willen gaan bij de eerste selectie van
hun eigen club.
Foto en tekst: Henri van Wieren

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

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Vernieuwde website:

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

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

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

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Nijewei 15/2,/ TL Veenwouden
06 - (/'4 27 84info@korelzinga.nl

www.korelzinga.nl

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang + Tjap Tjoy
+ Koe Loe Yu (5 stuks) + Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 16,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Tjia Sauw + Daging Kerrie of Roedjak +
2 stokjes Kip Saté + Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot)

F RV

Voor slechts

€ 20,95

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

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

www.multistyle.nl

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

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service € 85,00

DE TRIJE DOARPEN
dorpscentrum van Kollumerzwaag

Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

Tel. 0511 - 44 15 16

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

Fûgelsang 69, 9271GC De Westereen
06 532 49 441 | 06 508 48 310
www.veha-autos.nl
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Natuurlijke bron
De goudvink een soort waarover we het hadden in onze vorige editie,
wordt toch ook in onze regio met enige regelmaat waargenomen, zoals
aan de Zomerweg in Burgum waar al een aantal jaren een mannetje en
vrouwtje worden gespot.

Een heel mooie reactie kreeg ik ook
over de ringslag, die in Broeksterwâld
voor enige paniek zorgde. ‘Wij hadden er een in onze tuin. Mijn vrouw
schrok enorm, ze was er zelfs een klein
beetje bang voor. Omdat ik dankzij
mijn werk zo nu en dan een slang tegenkom bleef ik rustig. Ik herkende
de soort als ringslang en het was niet
een grote’, aldus een lezer. Een tweede
bewijs in korte tijd dat de ringslang
langzaam maar zeker naar onze regio
op weg is.

In Dokkum hadden ze een heel bijzondere soort. Veel mensen keken in
hun wijk vreemd op, naar al die vogelaars met verrekijkers, telescopen en
niet te vergeten de camera’s met de
enorme lenzen, die loerden naar hun
daken en bosjes. Het ging om een roze
spreeuw, die ook de tuin bezocht van
Jan Bosch, een begenadigd natuurfotograaf, die al veel mooie foto’s heeft
gemaakt. De roze spreeuw op deze
pagina is daar een prachtig voorbeeld
van.
Een paar jaar geleden plaatste ik een
oproep in deze rubriek naar aanleiding van een witgekleurde ekster. Eigenlijk zocht ik om een foto en nadat
ik inmiddels al met Jan Lourens uit
De Westereen een afspraak had gemaakt, hij had een niet duidelijke foto,
kwam ik plotseling deze foto op het

spoor. Hoewel enige jaren oud, vond
ik het toch de moeite waard om hem
nog even te plaatsen. Gewoon omdat
het leuk is en vogels met pigmentvlekken of albino’s interessant vindt.
Inmiddels is het nieuwe jaar weer
begonnen en zullen veel natuuraspecten opnieuw beleeft kunnen worden.
Ik ben nu alweer nieuwsgierig, maar
tegelijk ook bang wat betreft onze
weidevogels. Als âld-aaisiker blijven
weidevogels mij boeien, ondanks het
feit dat ik al vele jaren geleden gestopt
ben met zoeken. Dit voelde als het
stoppen met roken en eigenlijk nog
steeds. Nog steeds zit het diep in mijn
hart en geest, maar mijn verstand zegt
in beide gevallen niet doen, het is niet

verantwoord meer. Natuurlijk kan ik
blijven wijzen en dat doe ik ook naar
anderen, vooral naar de jagers in het
buitenland, waar de jacht op weidevogels nog honderdduizenden vogels
het leven kost. Maar het moet beginnen bij mij en nergens anders. Ik zal
er binnenkort weer van kunnen genieten, tenminste dat hoop ik, dat de
kievit een roek verjaagt, dat de grutto
zijn alarmerend geluid laat horen, dat
de zon de ochtendmist verdrijft. Maar
eerst, voordat mijn dromen realiteit
worden, kunnen we nog best een koude winter krijgen en dat terwijl ik ook
zo verlang naar de sneeuwklokjes en
de krokussen. De natuur blijft boeien
en verrassen en heeft onze inzet nodig.
Reacties en meldingen: Johannes van

Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 06-42952908. E-mail:
jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in De Westereen

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

Westereender december puzzel
Vele honderden oplossingen naar aanleiding van onze puzzel in het decembernummer, mochten we weer ontvangen. Ieder jaar genieten weer
veel van onze lezers van de decemberpuzzel, maar ook weten wij uit
ervaring, dat De Westereender het hele jaar door een welkome en graag
geziene gast is bij u thuis.

De prijzen zijn weer beschikbaar gesteld door onze adverteerders. Denkt
u bij uw aankopen ook aan onze adverteerders, zij zijn de moeite waard.
‘Waarom elders kopen als het in de
regio kan’.
De oplossingen kwamen niet alleen
uit ons verspreidingsgebied, maar ook
uit: Metslawier, Siegerswoude, Tytsjerk, Leek, Diepenveen, Mantgum,
Soest, Oldekerk, Eastermar, Sumar,
Almere, Leeuwarden, Groningen, Ee.

Dit bewijst dat De Westereender ook
buiten de regio veel lezers heeft. De
winnaars hebben inmiddels schriftelijk bericht gekregen.
VIP-arrangement SC HeerenveenAZ t.w.v. € 250,- van Heidstra Media uit De Westereen werd gewonnen
door N. Wielinga-Brouwer, Kollumerzwaag.
Een Inventum Pannenset t.w.v. €
99.95 van Electro World Talsma, De
Westereen werd gewonnen door A.A.

de Vries-De Groot uit Wâlterswâld.
Een fotoshoot t.w.v. 99,00 van Erwin
Jonkman fotografie, De Westereen,
werd gewonnen door A. Boorsma-de
Graaf uit Damwâld.
Een kwartaal gratis deelnemen met de
loopgroep t.w.v. € 43,00 van Sport- &
loopadviesburo Veenker, Damwâld
werd gewonnen door D. Wijbenga,
Badhûswei 55 Damwâld.

10 magazines ‘Zwaagwesteinde, it
ferline libbet troch’ t.w.v. € 37,00 van
Jefanka Publiciteit, De Westereen
werd gewonnen door E. Vogt-Pol, De
Westereen.
Een waardebon t.w.v. € 15,00 van
Dantuma slagerij, De Westereen werd
gewonnen door Mieke Peelstra, Burgum.
Een fruitmand t.w.v. € 15,00 van

Boersma, aardappelen, groente en
fruit, De Westereen werd gewonnen
door E. v/d Kooi, Kollum.
Een cadeaubon Gelpolish t.w.v. €
15,00 van Tetsje’s Nagelstudio, De
Westereen werd gewonnen door H.
Treudeman, Dokkum.
Een rollade t.w.v. € 15,00 van Riemersma slagerij, De Westereen, werd gewonnen door A. Meinsma, Dokkum.

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
Boskwei 7-A, tel. 443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23, tel. 446021
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anja.andries@hetnet.nl
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Texo
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Zorgcentrum
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bedrijf
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28,
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Skriesstrjitte
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Sportprijzen
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• De Hossebos,
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• Coop supermarkt
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Schoonheidssalon
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www.hossebos.nl
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• Eddy de Jong, De Echte Bakker
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
www.dijkoptiek.nl
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
• De Dorpsacker, Apotheek
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
Badhúswei 1a, tel. 445050
E. Kazemier
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
• DMA Bouwkundig Bureau
Miedloane 8, tel. 06-30789111
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5, tel. 449537
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Ljurkstrjitte
61, tel.7,445177
Nijverheidswei
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• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma, Slagerij
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050

Bedrijf van de Maand:

Cadeauvoordeel:
voor elke
verjaardag
het juiste
cadeau

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
stienstratimmerwerken@home.nl
• Talsma, Electro World
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
www.electroworldtalsma.nl
• Topfiets
Noarder Stasjonsstrjitte 21
tel. 06-13318736
• Total Tankstation en Carwash
Noarder Stasjonsstrjitte 40
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500
info@kvenemaassurantien.nl
www.kvenemaassurantien.nl
• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
• Koster Installatiebedrijf
www.devesteynde.nl
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16, 1,
tel.
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• Schoonheidssalon Le Cygne
• PrimeraJousma
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
•
• Rabobank
• Stienstra Timmerwerken
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Riemersma,
Slagerij
stienstratimmerwerken@home.nl
Tsjerkestrjitte
2, tel. World
441276
• Talsma Electro
• Rinse’s
Resto Vis
Snacks
Tsjerkestrjitte
1,&tel.
444013
•
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
www.electroworldtalsma.nl
• Sake Store
Foarstrjitte 37, tel. 442900
• Kapsalon S’he
•
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Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

KOLLUM – UNIEK! Inderdaad uniek met hoofdletters en een uitroepteken.
Uniek is zeker het historisch muziektheaterspektakel “Salomon, het
Kollumer Oproer” dat in juli in hartje Kollum opgevoerd zal worden. Aan
deze op voorhand reeds schitterende uitvoeringen wordt meegewerkt
door een keur van Fryske toppers, waaronder regisseur Steven de Jong.

‘Ik werd enthousiast gemaakt door
mijn vriend Syb van der Ploeg, die
de rol van Salomon speelt. We hadden het er net over gehad om weer iets
samen te doen, toen deze plannen op
tafel kwamen. Ik was direct in gedachten bezig, ben in Kollum wezen kijken en creëerde ideeën in mijn hoofd.
Gelukkig ben ik er vanaf het beginstadium bij betrokken en dat heeft veel
voordelen. Het wordt grandioos. Een
mega voorstelling, waarbij verleden en
heden nauw met elkaar verweven zijn,’
aldus De Jong. Met Steven de Jong als
regisseur heeft “Salomon, het Kollumer oproer” een topper in huis.
‘Ik ben er van overtuigd, dat we er
met zijn allen iets moois van maken.
De locatie alleen al is super, de kerk
staat prominent op de achtergrond als
prachtig decor. De Maartenskerk waar
tijdens het Kollumer Oproer maar
liefst 168 opstandelingen in werden
opgesloten. Nu moet ik er direct bij
vermelden, dat ik in eerste instantie
wel wat moeite had wat betreft de

plaats waar de mensen konden zitten. Ik ben er vrijwel vanaf het eerste
uur bij betrokken geweest. Eerst heb
ik een uitstekend overleg gehad met
de mensen die met dit prachtige idee
kwamen. Daarna ben ik door Kollum
gewandeld. Ik wilde de sfeer proeven,
weten hoe de mensen zijn, maar ook
weten wat de mogelijkheden zijn. Ik
denk dat dit van toegevoegde waarde
is, dat we daardoor straks niet met onverwachte omstandigheden worden
geconfronteerd.’
Steven de Jong erkent graag dat hij
nu even hard van stapel loopt. ‘Geloof
mij, dat is mijn enthousiasme. Ik zie
het al helemaal zitten en daar komt
bij dat ik ook veel aan Syb kan vragen.
Syb heeft het Salomon-bloed in zijn
aderen stromen en kent de regio als
Westereender heel goed. Prachtig om
ook weer met Syb te werken.’ Inmiddels is Steven de Jong meer dan 25
jaar werkzaam in de tv- en filmwereld
en is hij directeur/eigenaar van een
drietal film-/tv-productiebedrijven.

Hij produceerde, regisseerde, schreef
en acteerde in tientallen films en tvproducties waaronder ‘Spijkerhoek’,
‘De Hel van ’63’, ‘De Scheepsjongens
van Bontekoe’ en ‘Snuf de Hond’. Hij
maakte in 1988 zijn tv-debuut in ‘Zeg
‘ns aaa’. Daarna werkte Steven meer
dan 10 jaar voor Joop v/d Ende en
John de Mol. Eerst als acteur later als
regisseur en producent, o.a. ‘Goede
Tijden Slechte Tijden’, ‘De Erfenis’,
‘Paardenmagazine’.
Het historisch muziektheaterspektakel in hartje Kollum “Salomon, het
Kollumer Oproer” is de nieuwe grote
uitdaging in zijn inmiddels imposante
carrière. ‘Noem het niet een kleine
voorstelling, want dan heb je er een
verkeerde voorstelling van. Het wordt
groots, een waar spektakelstuk. Het
wordt ook zeer beslist niet een documentaire of een opeenstapeling van
historische feiten. Natuurlijk is Salomon de rode draad door het verhaal,
maar we voegen zoveel meer toe. We
brengen regelmatig het heden en verleden bij elkaar, dat kan in een regio
waarin de mentaliteit weinig veranderd is. Een regio waar onrecht nog
bestreden wordt, waar mensen nog
schouder aan schouder naast elkaar
staan als het moet. Waar gestreden
wordt tegen onrecht en waar soms het
hart spreekt. Fantastisch, die goudeerlijke mentaliteit, waar je op kunt bouwen en vertrouwen.’

nen gebruiken. Het verhaal geeft mij
echt ruimte, heel veel creatieve ruimte
om tot een optimaal resultaat te komen. Let wel, het is niet de verdienste
van één man of vrouw, er zullen veel
mensen bij betrokken moeten worden
om het geheel te doen slagen. Mensen op de achtergrond, zoals de vele
vrijwilligers en figuranten. Dat maakt
het voor mij extra boeiend, ja ik kan
veeleisend zijn, maar ik denk niet dat
dit nu voor problemen gaat zorgen.
Wij zijn allemaal veeleisend om dit

Hij neemt het bedrijf over van de derde generatie Loonstra. Onno Loonstra blijft de komende tijd samen met

Smid het bedrijf leiden, zodat de overname geleidelijk gaat. De klanten en
de twaalf personeelsleden merken dan

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

Steven de Jong is enorm ingenomen,
dat het script is geschreven door musical award winner Dick van den Heuvel, die ook het script van Annie M.G.
Schmidt schreef. ‘Ik ken Dick heel
goed. Ik weet waartoe hij in staat is.
Hij behoort tot de absolute top in Nederland. Inmiddels is het script klaar
en kunnen wij verder gaan met de
uitwerking van dit historische spektakel. Achteraf vind ik het mooi, dat ik
niet vooraf alle aspecten kende van dit
stukje geschiedenis. Natuurlijk wist ik
wat het Kollumer Oproer was, maar
nu ik mij er in moest verdiepen kwam
ik toch nog veel meer belangrijke facetten tegen, die we uitstekend kun-

Jan Smid neemt schilderbedrijf Loonstra over
DOKKUM – Jan Smid (28) uit De Westereen runt sinds 1 januari van dit jaar
samen met Onno Loonstra (51) schildersbedrijf Loonstra uit Dokkum.

openluchttheaterstuk tot grote hoogte
te tillen,’ besluit Steven de Jong zijn
verhaal. Het waargebeurde verhaal
waar slachtoffers vielen. Salomon
Levy en Jan Binnes zijn daarvan de
bekendste twee namen. Het verhaal
uit 1797 dat heden en verleden bindt.
Op voorhand een grandioos en multimediaal spektakel vol muziekverhalen
van toen en nu.

ook niets van de overname. De naam,
kwaliteit en garanties blijven bestaan.
Van ZZP’er naar ondernemer

De nieuwe eigenaar Jan Smid is inmiddels twaalf jaar werkzaam in de
schilderbranche. Hij begon als ZZP’er,
maar kwam na vier jaar schilderen op
kantoor terecht. Daar werkte de vader van twee kinderen als calculator/
werkvoorbereider en later als bedrijfsleider. Smid is nu nog woonachtig in
De Westereen, maar op termijn is de
wens wel om ooit naar zijn geboortestad Dokkum terug te keren. Toen hij
door Onno Loonstra werd gepolst om
zijn bedrijf te komen versterken, begon het balletje te rollen en inmiddels
is er op papier sprake van een overname. “En zolang Onno ons kan blijven
helpen, maken we daar graag gebruik
van”, vertelt Smid.
Dertig jaar

Voor Onno Loonstra begon het avontuur met zijn schildersbedrijf dertig
jaar geleden. Als schilder liep hij met
zijn vader mee en later nam hij als

derde generatie het inmiddels tachtig jaar oude bedrijf over. Na het
vertrek van zijn calculator, volgde
een erg druk jaar waarin ook over de
toekomst van het schildersbedrijf
werd nagedacht. “Er was dringend
behoefte aan versterking in een
drukke tijd”. “Met Jan was er direct
een klik”. “Hij kan mooi doorgaan
tot het honderdjarig bestaan van het
bedrijf ” vertel Onno Loonstra met
een knipoog.
Extra winterkorting

Nu het bedrijf op volle sterkte is,
willen de mannen nog wel even wat
kwijt. In de wintermaanden werkt
schildersbedrijf Loonstra met lage
wintertarieven op het binnenschilderwerk.

LEES DE KRANT OOK
OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE

WESTEREENDER.NL

Expositie olieverf schilderijen
Waddenzee
DOKKUM - In de galerie van Jan
Kooistra Dokkum is een prachtige
nieuwe expositie te zien van olieverfschilderijen van de Waddenzee. Wat
opvalt zijn allereerst prachtige wolkenluchten, in alle jaargetijden, het droogvallende wad, maar ook de zee. rustig
kabbelend water, droogvallend, maar
ook de zee, en natuurlijk de schepen, in
alle rust het getij afwachtend, schilderijen om tot rust te komen, je overgevend aan de elementen en je hoort de
zeemeeuwen, je ruikt het water en de
zilte zeelucht.
Alles prachtig geschilderd in olieverf, in
heel veel verschillende formaten doeken, van klein tot groot. Van de meeste
van deze doeken zijn er ook replica’s te
verkrijgen. ook op canvas gemaakt in de
galerie van Jan Kooistra, Diepswal 3 in
Dokkum kun je het zien. Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open van 14.00
tot 17.00 uur (of op afspraak 06-53 90
2008). www.jan-kooistra.nl
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

0-12

@dvenonline

Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

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

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

0-4

4-12

12+

0-12

KDV

BS O

DOK12

GO B

w w w. k i n d v a n d a a g . n l

Bezoekadres
Yndustrywei 1a
T. 06 - 4677 6278
9271 EL in De Westereen

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

Verkoop en
reparatie van witgoed

GO B
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112-Zwaagwesteinde: 12 jaar nieuws
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – ‘Het is goed zo. Ik sta achter mijn besluit. Natuurlijk was
het een moeilijke beslissing om te stoppen met 112-Zwaagwesteinde.
Het is tenslotte je “eigen kindje” waar je de stekker uit trekt. Ik vond het
eerst lastig om er mee op te houden, maar kon 112-Zwaagwesteinde niet
langer combineren met mijn werk,’ vertelt Pieter de Vries, die samen met
zijn vader Evert de dragende kracht was achter dit kanaal. De mening van
Evert de Vries is kort maar zeer krachtig: ‘Ik had nog wel tien jaar door
willen gaan.’

16 oktober 2006. De dan nog jonge
scholier Pieter de Vries start met
zijn kanaal 112-Zwaagwesteinde.
Vanaf het eerste moment is het een
gezamenlijk project van vader en
zoon, maar de verantwoording ligt
bij de jeugdige Pieter.
‘Ik was veel bezig met de computer
en eigenlijk was het voor mij een
logische volgende stap. Ik ben een
Westereender in hart en nieren en
ik zag dit nieuwskanaal voor politie,
brandweer en ambulance berichten
wel zitten. Daar staat 112 tenslotte
voor, uiteindelijk is het veel meer geworden, vooral dankzij de inzet van
mijn vader. We vonden het gewoon
heel leuk om dit samen te doen. De
Westereen van nieuws voorzien en je
merkte steeds meer dat onze formule
aansloeg. We werden steeds vaker
benaderd. We hadden korte lijnen
en we brachten alleen nieuws uit De
Westereen of waar Westereenders
bij betrokken waren,’ aldus Pieter.
Evert de Vries: ‘Ik genoot er enorm
van. Het zijn vooral de contacten die
je opdeed. We waren beide bezig

met de nieuwsgaring, waarbij ik altijd de stukjes schreef. Er waren van
die mooie kleine dingen, zoals op de
scholen, maar we kregen uiteraard
ook te maken met de harde realiteit
van het 112-nieuws. Branden en
ongevallen, soms met een dodelijke
afloop. Omdat ik met pensioen was,
had ik dagelijks tijd om er op uit te
trekken. Pieter was vaak naar school
en als hij thuis kwam dan zette hij
het op ons kanaal. Ik heb daar helemaal geen verstand van, dat was echt
zijn pakje aan. Hij was ook de eindverantwoordelijke, hoewel we altijd
alles in overleg deden. Soms was het
echt geweldig dat we met twee mensen waren, vooral bij grotere zaken.
We hadden dan telefonisch overleg.
Maar het kwam ook goed uit als er
meerdere dingen tegelijk speelden.’
112-Zwaagwesteinde werd een bekend gezicht. Vrijwel iedereen kende de mensen van de mensen achter dit nieuwskanaal. Of toch niet?
Evert: ‘We hadden van Wiepie Bosma reflecterende hesjes gekregen,
met daarop de naam van zijn garagebedrijf. Ik hoorde toch regelmatig

een groet of dat men mij aanspraak
met mijnheer Bosma. Eigenlijk een
goed teken, we waren anoniem in
het nieuws brengen. Het ging om
het nieuws, niet om onze gezichten’.
112-Zwaagwesteinde stond altijd
dichtbij het nieuws. Bij nacht en
ontij, bij regen en wind, sneeuw en
kou, in het holst van de nacht uit het
warme bed.
‘Het was puur genieten, ik vond het
geweldig. Ik overwoog wel altijd
wat we wel en niet zouden plaatsen, maar ook wanneer. Bij ernstige

ongevallen waakten we ervoor, dat
we niet het slachtoffer of bijvoorbeeld het kenteken van de auto in
beeld brachten. Ook namen we vaak
de tijd voordat we het ongeval als
nieuwsitem brachten, zodat familieleden eerst op de hoogte gesteld
konden worden. Ik zocht altijd de
maat bij mijzelf, wat zou ik er zelf
van vinden. Soms moet je afstand
nemen, het nieuws komt dan echt
niet op de eerste plaats als de tragedie groot is. Dat was onze insteek zo
werkten wij,’ aldus Pieter.
De laatste jaren van 112-Zwaagwesteinde werden voor Pieter de
Vries steeds moeilijker. Hij kon het
werk van 112 moeilijk combineren
met een fulltimebaan in Groningen.
‘Ik ben geen type dat dingen half wil
doen. Ik zet mij altijd voor de volle
honderd procent in. De druk werd
te hoog. Eigenlijk was het een keuze

tussen een betaalde baan en min of
meer een hobby. Dan valt de keuze
op het eerste. Maar nogmaals, ik mis
het toch wel, je was overal bij betrokken, je hoorde en zag veel, het
was een enorm leerzame tijd, waarin
we veel hebben geïnvesteerd, maar
ook veel hebben terug gekregen,’ besluit Pieter de Vries het verhaal van
112-Zwaagwesteinde.
Het verhaal van een jonge knaap,
waarvoor eens de loper werd uitgelegd, niet de rode maar de groene.
Een slotanekdote: ‘Ik kwam bij de
ijsbaan. Ik had net een dure nieuwe
camera. Ze wilden graag dat ik vanuit de middenbaan foto’s zou maken. Ik weigerde dat, omdat ik bang
was om te vallen op het gladde ijs
met mijn nieuwe camera. Ze hebben
mij met een slee naar het midden
gebracht en daar een groene loper
neergelegd.’

De Gouden Swipe door de ogen van It Moat Kinne
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: It Moat Kinne

BROEKSTERWÂLD – Een reputatie op toneelgebied, die heeft toneelvereniging It Moat Kinne uit Broeksterwâld en De Falom zeker opgebouwd. Een
reputatie vooral ook op het gebied van de enorme mogelijkheden die
men steeds weer weet te creëren in dorpshuis De Pipegael.

Al meer dan ruim 25 jaar trekt de vereniging meerdere malen volle zalen, bezoekers die niet alleen uit de beide buurdorpen komen, maar vanuit een grote regio
de weg weten te vinden. Evert Rijpma,
dit seizoen debuterend als regisseur, heeft
de uitdaging op zich genomen om de
traditie voort te zetten met De Gouden
Swipe. Voorwaar geen kleinigheid om dit
befaamde boek van Abe Brouwer op de
planken te brengen.
Evert Rijpma, vorig jaar nog assistent van
Attsje Lettinga uit Buitenpost, heeft een
zeer ervaren en betrokken vereniging onder zijn hoede. It Moat Kinne kende de
laatste jaren een kleine terugval, omdat
voor een aantal spelers en bestuursleden
25 jaar een mooie mijlpaal was. Even leek
het erop dat er te weinig mensen overbleven om het uitstekende niveau ook
in de toekomst te kunnen garanderen,
maar inmiddels bestaat de totale ploeg
alweer uit ruim vijftig vrijwilligers. Een
ploeg, die er vol enthousiasme tegenaan

gaat en iedere maandag- en donderdagavond wordt er inmiddels vanaf september druk gerepeteerd in dorpshuis De
Pipegael. Maar ook zijn de mensen van
het decor, de verlichting, geluid alsmede
de kleding alweer volop bezig. ‘Evert wou
beslist een traditioneel stuk, in ieder geval niet iets van deze tijd. We hebben De
Goude Swipe met zijn allen uitgezocht.
Het vormt een enorme uitdaging, maar
met hulp van vooral ook visuele ondersteuning zullen we er zeker in slagen om
iets heel moois neer te zetten. De mensen komen dicht op het podium te zitten,
met daarop drie wisselende ruimtes. De
kroeg als centrale ontmoetingsplaats en
twee woonkamers van boerderijen. Door
gebruik te maken van technische snufjes
komt er mede hierdoor veel variatie en
actie.’ Natuurlijk wil It Moat Kinne nog
niet teveel verklappen over het stuk, maar
zeker is dat er weer veel spektakel zal zijn.
Zoals reeds gememoreerd, unaniem is
er voor het seizoen 2018/2019 uiteinde-

lijk gekozen voor het prachtige stuk De
Gouden Swipe naar het boek van schrijver Abe Brouwer uit Noardburgum.
Douwe Wallinga 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 overwinningsroes
verstoren met de beschuldiging dat Wil-

co in ruil voor een lening seks met Ates
moeder gehad heeft. Douwe is woest en
er ontstaat een hevige ruzie. Na deze ruzie trekt Ate bij zijn oom Ids in. Lange
tijd praten vader en zoon niet met elkaar,
totdat….
Nog geen kaarten online gekocht voor de
voorstellingen op vrijdag 1 en zaterdag 2

maart of 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 donderdagavond tussen
19.00 uur en 20.00 uur in het dorpshuis
De Pipegael, Ds. Feitsmawei 1 in Broeksterwâld.
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ZATERDAG 9 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

MET DJ. WINSTON BLACK / DJ DANNY
AANVANG 19.00 UUR
STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

Recepties
Koffietafels

Vergaderingen
Verenigingen

Partijen

Wegrestaurant

‘Twijzel’

Nu ook voor al uw
feesten en partijen
op locatie.
Kortom: alles voor
uw feestje thuis.
JISTRUM

TEL. 0512 471 322

Wedzebuorren 17 - 9286 ER Twijzel - Tel.: 0511 - 54 33 00

Buffet Restaurant

All-in Buffet

2 soorten Soep
Stokbrood
Kruidenboter
diverse Salades
Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees
uit eigen keuken!!

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

IJsbuffet na

Patat
Sausen

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

€ 24.95

Voor de kinderen is er
een leuke speelhoek!!!

Toch liever een
uitgebreide

All-in BBQ
in plaats van een buffet?

Voor de prijs van € 29.95
krijgt u alles uit het all-in
buffet, met als extra:
Runder steaks, Speklappen, Hamburgers,
Saté, Shaslick

Snackpunt

Familie
deal
4 personen patat
+
4 Frikandellen
of Kroketten

Voor SLECHTS
€ 7,00

www.deiterij.nl

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

Reserveren Noodzakelijk!
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Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

Zaterdag 9 februari zal Noardeast Fryslân in het teken staan van de zevende Elfkroegentocht. ‘De grootste kroegentocht van Nederland,’ aldus Johnny de Vries uit Kollum, een
van de mensen achter dit grootse evenement. De Elfkroegentocht, een evenement met
heel veel activiteiten, in iedere kroeg is namelijk iets leuks te beleven, zoals live muziek
of een drive-inshow, trok vorig jaar maar liefst 1340 deelnemers, die zich veilig lieten
verplaatsen met de taxi’s van Taxi Waaksma uit Kootstertille.
Vele tientallen jaren geleden werden er in de regio ook reeds Elfkroegentochten georganiseerd. Iets wat Johnny de Vries zich nog vaag kon herinneren, toen hij vijf jaar geleden
een aantal collega’s belde om het evenement nieuw leven in te blazen. ‘Er werd direct en
spontaan gereageerd en de eerste keer werd het een mooi succes. We hadden bijna 500
deelnemers. Na dit succes hebben we uiteraard overleg gehad en is het besluit genomen
om er een jaarlijks evenement van te maken op de tweede zaterdag in februari. De tocht
trok steeds meer deelnemers, met als voorlopig hoogtepunt vorig jaar maar liefst 1340
mensen die op de been waren. Dan reken ik het aantal van maar liefst 35 taxibusjes van
Waaksma gemakshalve maar niet mee. Het mooie is de prachtige sfeer en het ongedwongen aspect. Men kan de hele route doen en om de medaille in ontvangst te kunnen
nemen is dit ook een verplichting, maar er zijn velen die ergens halverwege blijven “plakken” als het gezellig is. Ik denk dat dit ook een stukje kracht is, sfeer en ongedwongenheid. Daarnaast ontmoet men vaak ook veel oude maten en bekenden,’ aldus De Vries,
uitbater van zowel de Paradiso Bar als de Manolito bar in Kollum.
‘Eigenlijk heb je tijdens de Elfkroegentocht twee soorten deelnemers. De jongere deelnemers - waarbij uiteraard iedereen aan de minimale leeftijd moet voldoen, daar is ook
strenge controle op wat betreft het drinken van alcohol - die willen proberen om de
stempelkaart vol te krijgen. Dat kan ook gemakkelijk, want we starten reeds om 18.00
uur en we eindigen om 02.00 uur. En de tweede categorie is vaak wat ouder en heeft
meestal al enige medailles in zijn of haar bezit. Zij komen vaak echt voor de sfeer en
de gezelligheid en genieten daarbij ook van de activiteiten die in de deelnemende cafés
wordt georganiseerd. Dat kan livemuziek zijn van een band of een soloartiest, maar ook
zijn er een aantal etablissementen waar een dj optreedt.’
De deelname aan de Elfkroegentocht, waarvoor men zich bij voorkeur van tevoren kan
opgeven, bedraagt slechts € 12,50. Hiervoor wordt men door de taxi’s vervoerd en is er
bovendien gratis entree na afloop voor degenen die alle elf kroegen hebben aangedaan.
Ze moeten dit kunnen bewijzen aan de hand van de stempelkaart en voor een medaille.
De stempelkaart wordt eigenlijk het deelnamebewijs. Het mooie daarbij is, dat men in
elke deelnemende kroeg kan opstappen. De taxi’s rijden om de 15 minuten. De deelnemers bepalen zelf of ze instappen of nog even willen blijven. ‘Alle elf kroegen denken
aan de veiligheid en daarom worden de deelnemers met taxi’s rondgereden. Het doel is
uiteindelijk om in alle elf kroegen, naast de gemoedelijke sfeer te proeven, een stempel
te behalen. Het gaat hierbij niet om de snelste tijd, zodat alle deelnemers rustig de tijd
kunnen nemen om een, wel of niet alcoholisch, drankje te nuttigen. Om de deelnemers
hiervoor de tijd te gunnen, begint de kroegentocht om 18.00 uur en eindigt om 02.00 uur
in de ochtend. Mede omdat het een tocht is en natuurlijk in verband met de veiligheid, is
deelname met eigen vervoer niet toegestaan,’ aldus Johnny de Vries, die er ook nog even
op wijst dat, als de tocht sluit om 02.00 uur, de taxi’s ook stoppen met het Elfkroegentocht vervoer. Dus is het wel raadzaam om op tijd bij je opstapplaats terug te zijn. Later
vervoer met taxi’s is uiteraard mogelijk, maar dan wel op eigen initiatief en kosten.
Vrijdag 15 februari is er om 20.00 uur de uitreiking van de medailles in het café waar men
is gestart. Uiteraard moeten de deelnemers hun volle stempelkaart meenemen, hetgeen
tevens een gratis toegangsbewijs is. Een avond om de vele mooie momenten van de Elfkroegentocht nog een keer de revue te laten passeren.
Opgave en deelname kan vanuit het deelnemende café. De deelnemende cafés met artiesten zijn: De Hossebos, De Westereen met dj Winston Black; Prins, Kollumerzwaag
met Douwe Kamminga & dj A Matic; De Iterij, Oudwoude met live muziek; Manolito,
Kollum met dj Wilco; Paradiso, Kollum met de Spectacles & dj Danny; the Point, Buitenpost met dj Syb; It Twaspan in Buitenpost met dj Ronald; Stynsgea, Augustinusga
met dj Anko (drive in show); De Viersprong, Kootstertille met Bertus; Phoenix Jistrum
met De Spelbrekers en Jelle Joep, Twijzel met Peter & Jelle Jitze.
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WINTER SALE!

NÚ

2e ARTIKEL

50%
TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

KORTING*

€ 1.274,-*
Nú 2e kussen v.a. € 64,- | 2e bedbodem v.a. € 299,- | 2e matras v.a. € 624,Ervaar zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.
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Meulen & Baarsma in Dokkum 
legt iedereen in de watten
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Striemende regen tegen de ruiten, de wind die om het huis heen loeit
en temperaturen onder nul. Er is geen beter jaargetijde om heerlijk in
je bed te blijven liggen als tijdens de winter. Tenminste, wanneer je
een bed hebt dat ook uitnodigt om wat langer te blijven liggen. “Een
goed bed is een verrijking van je leven”, knikken Jan Geert en Anka
van der Meulen. In hun Meulen & Baarsma-filiaal in Dokkum stoppen
ze iedereen in de watten.

Je zou spontaan je pyjama aantrekken wanneer je de showroom van
het Friese familiebedrijf Meulen &
Baarsma in Dokkum binnenstapt.
Tientallen bedden nodigen je uit
om lekker onder de dekens te kruipen. “Dat is ook precies de bedoeling”, vertelt Jan Geert. “We zien het
liefste dat onze klanten hier in de
zaak alvast een voorproefje nemen.
Een bed kan er nog zo comfortabel
uitzien, uiteindelijk gaat het om het
gevoel. Of zoals wij altijd zeggen:
een bed moet je liggen.”

“Een goed bed is
essentieel om lekker
in je vel te zitten”

foam en pocketvering. Dit zijn de
zogenoemde Micro-Tech Tempur
bedden. Ideaal wanneer je extra ventilerend vermogen nodig hebt. En
de instapprijs is zeer voordelig.”
Trots laat het stel de Tempur hoek
in de showroom zien. “We zien
steeds meer mensen met rugklachten en pijnklachten binnenkomen”,
vertelt Anka. “Voor die doelgroep is
Tempur perfect. Het is prachtig om
te zien hoe ze later weer de winkel
in komen om ons te bedanken. Je
kunt aan hun gezichten zien dat ze
veel beter slapen. Daar doen we het
uiteindelijk voor. Een tevreden klant
en een goede nachtrust.”

“Voor het vinden van
het juiste bed is goed
Wie door de vernieuwde showroom advies onmisbaar”
Een assortiment om van te dromen

in Dokkum wandelt, komt heel wat
bekende fabrikantennamen tegen.
Van Tempur, Auping en Avek tot
Pullman, Eastborn en Caresse; Jan
Geert en Anka hebben een assortiment om van te dromen. “Onlangs
hebben we het assortiment van
Tempur flink uitgebreid”, vertelt
Jan Geert. “Tempur staat bekend
om haar foamlagen; een matras dat
zich precies naar je lichaam vormt.
Sinds kort hebben ze ook Tempurmatrassen met een combinatie van

Nachten wakker liggen

Tevreden klanten, de beste kwaliteitsbedden en uitstekende garantie;
het zijn de drie succesingrediënten
van Meulen & Baarsma. “Een bed
is voor veel mensen een behoorlijke
investering”, weet Jan Geert. “Maar
het is een investering die zich hoe
dan ook terugbetaalt. Een goed bed
is essentieel om lekker in je vel te
zitten. Van zo’n investering kun je
misschien een nachtje wakker lig-

gen, maar daarna slaap je gegarandeerd een stuk beter.” Met het merk
Caresse biedt Meulen & Baarsma
bovendien een nieuwe lijn, die aantrekkelijk geprijsd is. “Een Caresse
boxspring heb je al vanaf 995 euro”,
vertelt Jan Geert.
Ook het Friese beddenmerk Avek
valt in de smaak bij de klantenkring
in Dokkum, merken Jan Geert en
Anka. “Dat is het leuke aan deze regio”, knikt Jan Geert. “Mensen gunnen elkaar hier nog iets. Als het een
Fries merk is dat het goed doet, dan
wordt dat hier gewaardeerd. Ik vind
dat mooi om te zien. Uiteindelijk is

die gunfactor ontzettend belangrijk.
Je kunt vast en zeker ergens anders
een goedkoper bed vinden, maar bij
ons ben je verzekerd van kwaliteit
en service. Dat hoort bij het totaalplaatje.”

“Je kunt ook ’s avonds
langskomen; daar blijven
we graag langer voor
wakker”
Persoonlijke touch

Van bijpassend linnengoed tot een
matchend nachtkastje; Anka is met
haar passie voor interieur degene
die de ontspannen sfeer in de showroom weet te creëren.
“Jan Geert wil het liefst helemaal
geen opgemaakte bedden”, lacht ze.
“Hij wil dat iedereen meteen plaatsneemt in bed om te voelen hoe het
bevalt. Ik vind het juist wel leuk

wanneer een bed er ook een beetje
gezellig uitziet. Dat maakt het toch
net iets persoonlijker.”
Die persoonlijke touch zie je ook terug in het team van medewerkers in
de winkel. Naast Anka en Jan Geert
worden klanten verwelkomd door
Willeke. “Je kunt eerst rustig door
de winkel lopen om te zien of er iets
voor je bij zit”, vertelt Jan Geert.
“Wanneer je op zoek bent naar beddengoed werkt dat perfect. Maar
voor het vinden van het juiste bed
is goed advies onmisbaar”, knikt
hij. “We nemen uitgebreid de tijd
voor iedere klant. En wil je ’s avonds
langskomen, dan kan dat ook op
afspraak. Daar blijven we graag een
uurtje langer voor wakker”, knipoogt hij.

Staphorster mannenkoor
in Damwâld
DV zaterdag 26 januari wordt er een
zangavond gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Damwâld.
Het christelijk mannenkoor Staphorst
zal in klederdracht deze avond prachtige geestelijke liederen voor ons zingen. Het koor staat onder begeleiding
van dirigent Peter Bos. Evan Bogerd
zal hen begeleiden op het orgel. Zijn
vader, ds. K.H. Bogerd uit Wâlterswâld zal een aantal liederen solo zingen! Verder neemt Leon Koppelman

zijn panfluit mee. Naast dit alles is
er ook samenzang, deze zal worden
begeleid door de plaatselijke organist
Pieter Kooistra. Ds. D. van der Zwaag
uit Siegerswoude-de Wilp heeft de
leiding van deze avond in handen en
zal ook een meditatie houden. Het
belooft een prachtige avond te worden en u bent van harte welkom! De
toegang is gratis, een collecte wordt
gehouden voor de onkosten. Aanvang:
19:30 uur. Haadwei 127, Damwâld.

Opleiding breed niveau 2 nieuw bij ROC Friese Poort Dokkum
Op je zestiende kan het best lastig
zijn om een studierichting te kiezen.
Daarom is ROC Friese Poort de opleiding breed niveau 2 / servicemedewerker gestart. Deze wordt vanaf het
schooljaar 2018/2019 ook in Dokkum
aangeboden. Breed niveau 2 / servicemedewerker is speciaal voor studenten
die nog twijfelen over hun studiekeuze.

Tijdens deze tweejarige opleiding worden studenten breed opgeleid en maken ze kennis met verschillende dienstverlenende beroepen. ‘Hoe verder in
de opleiding, hoe duidelijker het vaak
voor een student wordt waar zijn of
haar interesses liggen en waar ze goed
in zijn’ Vertelt Martha-Lia Kamminga,
opleidingsmanager Zorg en Welzijn

in Dokkum. ‘We bieden de opleiding
flexibel aan, dat wil zeggen dat studenten er 1 tot 2 jaar over kunnen doen.
Daarna kun je je specialiseren in een
vakgebied of je kiest ervoor om als allrounder een baan te gaan zoeken. Leerlingen met een diploma VMBO basisberoepsgericht of MBO entree kunnen
instromen in deze opleiding.

Kom naar de Open Dagen!

Zelf kennis maken met deze nieuwe
opleiding of andere studierichtingen?
ROC Friese Poort opent haar deuren
op vrijdag 25 januari van 14.00-21.00
uur in Dokkum. Voor Open Dagen
en voorlichting op alle locaties, bekijk
www.rocfriesepoort.nl

Beste mbo-school volgens
keuzegids MBO 2019

ROC Friese Poort is volgens de onlangs verschenen Keuzegids Mbo
2019 de beste mbo-school van Flevoland en Friesland. Voor heel Nederland staat ROC Friese Poort op de
vijfde plaats.
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Coop de Westereen

Leeuwerikstraat 63, De Westereen
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Installaties

zinkwerk
dakbedekking
sanitair
gas- en waterleiding
electra
centrale verwarming
Conradi Veenlandstraat 114
9104 BN Damwoude
tel. 0511 423432
info@vissergordijnen.nl

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!
Knieschool
de knieschool is een actieve
revalidatievorm die voornamelijk
plaats vindt in groepsverband onder
fysiotherapeutische begeleiding.

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

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

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

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.

Voor meer informatie en openingstijden
kunt u ons altijd bellen op 0511-447337
of ga naar onze website
www.devesteynde.nl

podologie

Via Koekactie.nl kunt u voor een aantrekkelijke prijs
grote hoeveelheden koekjes kopen voor uw school of vereniging
en vindt u leuke tips om een koekactie op te zetten.
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.

BakkerijHarkema
Jorritsma
- Rondweg-West
27 - 9101
BE
Buitenpost
BEL 0511
447 337
OFDokkum
GA NAAR
0519-296555 - www.bakkerij-jorritsma.nl
WWW.DEVESTEYNDE.NL

De Westereen

Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Splitting 3
9281 KJ Harkema

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost
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Coop De Westereen in finale beste Coop van Nederland
DE WESTEREEN – Coop De Westereen heeft zich medio december weten
te plaatsen in de race om beste Coop van Nederland te worden. Op de
laatste dag van de halve finales kwam er tweemaal een juryteam die op
afzonderlijke punten beoordeelde, met als uiteindelijke het geweldige
resultaat dat op 23 januari de finale wacht in Nijkerk waar de uitslag van
de beste Coop supermarkt van Nederland bekend gemaakt zal worden.
In totaal zijn er drie categorieën. Coop De Westereen valt in de categorie
grote supermarkten.

‘Wij zijn er als team enorm mee
ingenomen dat we de finale hebben gehaald. Dit is een prestatie die
we met elkaar hebben bereikt, daar
zijn we trots op. We zijn heel erg
blij dat al onze klanten dit ontzettend waarderen, zonder hen hadden we het nooit zo ver geschopt,’
aldus bedrijfsleider Tom Vrieswijk
uit Dokkum.
‘Het is het resultaat van een heel
jaar hard werken als team om onze
klanten onze kracht te tonen. Ik ben
blij dat de jurering niet over één dag
is maar over een heel jaar. Je kunt
als supermarkt wellicht best een
dag uitstekend voor de dag komen,
maar onze inzet is erop gericht om
iedere dag alles in orde te hebben,
er te staan voor onze klanten. Het
is voor ons eigenlijk begonnen met

de bloemetjesmarkt in het voorjaar,
daarin scoorden we het hoogst van
alle Coop supermarkten in Nederland. Daarna zijn we nog meerdere
malen beoordeeld, altijd met uitstekende cijfers.’
‘We zijn een supermarkt waar
kwaliteit en versheid een garantie
zijn. We worden regelmatig hierop
beoordeeld, maar zijn er zelf ook
scherp op. Daarnaast hebben we
vaak vele acties, waarbij prijzen zijn
te winnen, maar ook acties wat betreft aanbiedingen, terwijl we bovendien veel regionale producten in
huis hebben en ook met regionale
ondernemers samenwerken. Een
punt dat ook heel zwaar wordt aangerekend is de alcoholverkoop. Het
is aan ons om daar streng de hand
aan te houden.

vestigde. We zijn toen de weg naar
succes ingeslagen. Dit betekende
investeren in jezelf, in het team en
in de supermarkt. Mensen zich laten
thuis voelen in de winkel, dat bereik

je door steeds alert te zijn. Door
acties, verse producten, een groot
assortiment, maar vooral ook door
klantvriendelijk te zijn. We hebben
regelmatig proeverijen, we heb-

Onze klanten weten onze inzet te
waarderen, maar heel mooi is het
ook dat we als heel klantvriendelijk
en klantgericht worden beoordeeld.
Wij willen dat ook zijn. Een supermarkt die heel veel te bieden heeft.
Ik ben er zelf enorm mee ingenomen dat ons streven wordt bewaarheid, niet door onze eigen gegevens,
maar door een extern bedrijf dat
steekproeven doet.’
‘Eigenlijk is het gehele proces al in
2010 begonnen, toen Coop zich hier
aan de Ljurkstrjitte in De Westereen

ben een slager die eigen producten
maakt, zoals de “Doekie burger”.
We halen alles uit de kast en dan is
het prachtig dat je als team dit vertaald ziet in een finaleplaats in de
race om de beste grote Coop supermarkt van Nederland. We gaan met
veel medewerkers op 23 januari naar
Nijkerk waar de uitslag bekend gemaakt zal worden. Natuurlijk hopen
we op het hoogste resultaat, maar we
voelen ons nu al winnaar, nu we de
finale bereikt hebben. Een enorme
stimulans om door te gaan op de
weg die we zijn ingeslagen. We blijven niet stilstaan, maar willen onze
supermarkt laten leven en beleven in
het hart van de regio,’ besluit Tom
Vrieswijk.
Foto’s: Bettie Zijlstra

Bij de Zonnebloem Zwaagwesteinde 
draait het om mensen

bingo, stamppot eten, naar een reisje
en alles wat daar tussenin zit. We kunnen dit doen door onze donateurs,
door de jaarlijkse verloting en een
kleine bijdrage van de deelnemers. We
willen die bijdrage graag minimaal
houden, zodat ook iedereen die hiervoor in aanmerking komt, mee kan
doen. We gaan van het principe uit,
dat alle mensen wat dat betreft gelijk
zijn, geld mag in geen geval een probleem vormen,’ aldus Kleefstra.

Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

DE WESTEREEN – Steeds vaker klinkt het geluid uit de samenleving, dat
mensen met een handicap zich steeds eenzamer gaan voelen. Dat veel
mensen niet meer naar elkaar omkijken, maar ook dat er steeds minder
georganiseerd wordt en dat de animo daalt. Bij de Zonnebloemafdeling
Zwaagwesteinde heeft men echter duidelijk andere ervaringen, hoewel
negatieve signalen hen ook bereiken.

Geesje Heerema, eigenlijk de nestor van het bestuur van deze afdeling
hierover: ‘Bij ons leeft het steeds meer.
We zullen misschien wat minder aan
de weg moeten timmeren. We krijgen er, mede doordat ook afdelingen
in deze regio verdwijnen, steeds meer
mensen bij. Wellicht moeten we zelfs
een ledenstop invoeren.’
‘De afdeling Zwaagwesteinde hoort
bij de grote Zonnebloemorganisatie
in Nederland. De Zonnebloem staat
vooral bekend vanwege haar reisjes
met de boot, maar als nationale organisatie doen wij veel meer,’ aldus
Geesje. ‘Bij de Zonnebloem draait het
om mensen. Al meer dan 65 jaar. We
brengen ze bij elkaar. Staan voor ze
klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke
beperking hoeft wat ons betreft nooit
een belemmering te zijn. We willen

dat iedereen volop van het leven kan
genieten. Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen.
Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor
onze donateurs en voor de partners
waarmee we samenwerken. Stuk voor
stuk doen zij er alles aan om mensen
een onvergetelijk moment te bezorgen. Daarom blijven we dat doen waar
we altijd al goed in waren: contacten
leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk
maken. En we komen met nieuwe
oplossingen. Zo bieden we, verspreid
over heel Nederland, de Zonnebloem
rolstoelauto te huur aan. En zorgen
we er, samen met attractieparken en
musea voor, dat deze toegankelijker
worden voor mindervaliden.’
De Westereen heeft inmiddels meer
dan 17 jaar een afdeling van de Zonnebloem. Geesje Heerema is ruim 15
jaar bestuurslid en weet zich gesteund

door Gosse Kamminga, Bettie van der
Kooi en sinds enkele maanden Cor
Kleefstra als voorzitter. ‘Ik ben enorm
verrast door het enthousiasme dat hier
in het dorp en de regio leeft. We organiseren bijna iedere maand een activiteit, soms klein en een andere keer
wat uitgebreider. De belangstelling is
altijd groot, maar ik moet toch ook in
één adem de vrijwilligers noemen die
altijd klaar staan. Mensen waarop we
kunnen bouwen, niet wij als bestuur,
maar juist deze mensen halen ande-

ren uit hun isolement en dit op een
aangename positieve manier,’ aldus de
nieuwe voorzitter.
Ook voor dit jaar heeft de Zonnebloem Zwaagwesteinde weer veel
activiteiten op het programma staan.
‘We organiseren veel en verschillende
activiteiten om ook veel mensen te
kunnen bereiken. We spelen daarbij duidelijk in op variatie, zodat er
jaarlijks meerdere activiteiten zijn die
mensen kunnen aanspreken. Van een

Geesje: ‘Wat wij ook heel belangrijk
vinden zijn de bezoekjes die onze
vrijwilligers brengen bij mensen die
alleen zijn en er behoefte aan hebben
om zo nu en dan even met iemand een
gesprek te voeren. We weten uit ervaring dat mensen dit prachtig vinden,
aan beide kanten. Het voegt veel toe
aan het leven van mensen die alleen
zijn, maar ook aan dat van de vrijwilligers. De gesprekken kunnen over van
alles en nog wat gaan. Het gaat bij de
Zonnebloem om het sociale aspect,
want bij de Zonnebloem draait het
tenslotte om de mensen. Uiteraard
kunnen we nog vrijwilligers gebruiken, vooral ook van buiten De Westereen, omdat ons verzorgingsgebied
steeds groter wordt.’
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Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Gegarandeerd

krasvrij
wassen!

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

Kortings actie !!

AB Pakket van € 600,- voor € 499,betaling in 1 keer

betaling in 5 kwartalen (€ 110,- per kwartaal)= € 550.00
Actie t/m 1 maart 2019
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Sneeuwland

Op een koude winterdag, spelen Binkie & Bonkie met een paar vriendjes
in het dierenbos. Ze spelen daar graag
verstoppertje of doen boompje verwisselen. Plotseling zien ze hoog in de
lucht een witte vogel. Zo ‘n grote vogel hebben ze nog nooit gezien. Zijn
vleugels hebben een spanwijdte van
meer dan twee meter. Harrie en Henny Hamster roepen verschrikt: ‘Jongens, dat is de Sneeuwarend! Moeder
heeft gisteren nog over hem verteld.
Het is een hele gevaarlijke roofvogel.
Vorig jaar heeft hij nog een jonge vos
aangevallen. Hij verblijft elk jaar een
paar weken in het dierenbos. Daarna
vliegt hij terug naar Sneeuwland, een
koud land in het hoge noorden’.
Binkie & Bonkie kijken nieuwsgierig omhoog. Hun vriendjes rennen
naar huis. ‘Jullie moeten weggaan!’
schreeuwen zij. De twee muizen zijn
echter niet bang uitgevallen en halen
hun schouders op. Plotseling duikt de
arend met grote snelheid naar beneden, scheert over de grond en pakt in
zijn glijvlucht Binkie & Bonkie mee.
Met zijn grote, geelkleurige klauwen
houdt hij hen stevig vast. Het gaat allemaal zo snel, dat ze geen tijd hebben
om na te denken. Binnen de kortste
keren zitten ze hoog in de lucht. Als
ze achterom kijken, kunnen ze het
dierenbos zien liggen. De arend zegt
geen woord, zijn blik is op de horizon gericht. Zijn enorme vleugels
gaan krachtig op en neer. Als Binkie

& Bonkie naar zijn snavel kijken, lopen de rillingen over hun rug. Binkie
vraagt aan de vogel, waar ze naar toe
gaan, maar door de wind kan hij hem
niet horen. Het wordt gaandeweg
kouder, hun lijfjes verstijven. Ze voelen nu ook de scherpe klauwen van de
vogel door hun jasjes heen en dat doet
vreselijk pijn.
De Sneeuwarend vliegt zo hard, dat ze
hun ogen moeten sluiten. Een paar uur
later zien zij hoge bergen, die bedekt
zijn met een dik pak sneeuw. ‘Zou dit
Sneeuwland zijn?’ vraagt Binkie aan
zijn broer. ‘Ik weet het niet zeker, maar
het lijkt er wel op,’ antwoordt Bonkie.
Binkie is verkouden geworden en begint te niezen. De arend schrikt daar
zo van, dat hij de muizen uit zijn klauwen laat vallen. De twee broers suizen
met een enorme vaart naar beneden,
een gewisse dood tegemoet. Maar ze
hebben geluk, want zij komen in een
dikke laag stuifsneeuw terecht. Als ze
met veel moeite uit de sneeuw kruipen, vallen zij van blijdschap in elkaars
armen. Ze hebben de val overleefd!
Een jonge Sneeuwtijger heeft hen,
vanaf zijn schuilplaats, gadegeslagen.
Hij sluipt behoedzaam naar de plek,
waar Binkie & Bonkie zijn neergekomen. De tijger heeft al dagen honger.
Voordat ze er erg in hebben, worden
ze door het roofdier besprongen. Hij
neemt de jongens in zijn bek en loopt
naar zijn verblijfplaats. Nog maar net
van de eerste schrik bekomen, roept

Bonkie: ‘Die tijger stinkt uit zijn bek,
hij mag zijn tanden wel eens poetsen!’
Binkie kan de grap niet zo waarderen
en begint te huilen.
De Sneeuwtijger snauwt: ‘Ophouden met dat gejank, daar heb ik geen
zin in! Na een poos vraagt Bonkie beleefd: ‘Tijger, mogen wij misschien op
uw rug zitten. Dat is voor u misschien ook gemakkelijker?’ Het
roofdier denkt even na en gromt:
‘Nou vooruit dan maar!’ Binkie &
Bonkie klemmen zich vast aan de hals
van het dier.
Na een paar kilometer passeren zij
een hoge wal van sneeuw. Binkie &
Bonkie aarzelen geen moment, ze
springen van de tijger af en duiken de
wal in. Ze kruipen zo diep mogelijk
weg. De tijger is razend en graaft wild
met zijn klauwen in de sneeuw. Het
lukt hem echter niet bij de muizen te
komen. Hij blijft nog even snuffelen
en geeft uiteindelijk de moed op. Teleurgesteld gaat hij een eindje verder
onder een den liggen. ‘Daar gaat mijn
lekkere hapje,’ denkt hij verdrietig.
Het wordt donker, maar de tijger blijft
in de buurt en laat regelmatig grommend, zijn ongenoegen blijken. De
jongens blijven de hele nacht in hun
schuilplaats. Het is net, als bij het verstoppertje spelen: “Blijf zitten waar je
zit en verroer je niet!”.
Tegen de ochtend horen Binkie &
Bonkie belletjes rinkelen. Ze kruipen
heel voorzichtig uit de sneeuwwal en
wachten gespannen af.
Tot hun verrassing komt er een arrenslee aan, getrokken door acht elanden.
Boven op de bok zit een Sneeuwkabouter. Hij heeft een rood, fluwelen
pak aan, afgezet met wit bont en op
zijn hoofd draagt hij een rode puntmuts. Zijn zwarte laarzen glanzen in
het ochtendlicht. De kabouter laat de

slee precies op de plek stoppen, waar
Binkie & Bonkie zich verstopt hebben. ‘Kruip onmiddellijk weer in de
sneeuwwal,’ fluistert hij. ‘Ik ga jullie
redden. Wacht rustig af en volg mijn
nadere instructies op!’
De kabouter schraapt zijn keel en
roept: ‘Ik ga een grote sneeuwpop
maken. De pop komt midden op
het dorpsplein van de hoofdstad van
Sneeuwland te staan.’ Hij spreekt zo
luid, dat de tijger kan horen wat hij
zegt. Het roofdier staat even op, rekt
zich uit, kijkt wat sloom naar de kabouter en gaat weer ongeïnteresseerd
liggen.
Eerst maakt de kabouter het hoofd
van de sneeuwpop. Dan rolt hij een
sneeuwbal voor het bovenlichaam en
vervolgens een derde voor het onderste gedeelte van de sneeuwpop. In
het binnenste van de twee grootste
sneeuwballen verstopt hij Binkie &
Bonkie. Als de Sneeuwkabouter klaar
is, laadt hij de sneeuwballen in de arrenslee. Hij fluit tussen zijn tanden en
de arrenslee zet zich in beweging. De
tijger wordt vriendelijk gegroet, een
licht gegrom is zijn reactie.
Als zij uit het zicht zijn, mogen Binkie
& Bonkie tevoorschijn komen.

warme trui en chocolademelk. Ze
worden door de “Snelle Brigade” naar
huis gebracht met een kleine huifkar,
getrokken door acht poolhonden. Op
de bok zit natuurlijk de Sneeuwkabouter, die hen gered heeft. Na enkele
dagen rijden zij het dierenbos in. Alle
dieren staan op te hen wachten. Papa
en mama huilen van blijdschap. Ze
kunnen eindelijk hun twee boefjes
weer in de armen sluiten.
‘s Avonds wordt op de televisie het
grote nieuws van de redding van Binkie & Bonkie bekendgemaakt. En dat
gebeurt door niemand minder dan
meneer de Uil van de “Fabeltjeskrant”.
Moe, maar blij dat alles goed is afgelopen, gaan Binkie & Bonkie
‘s avonds naar bed. Als zij ‘s morgens
wakker worden, zien ze dikke sneeuwvlokken neerdwarrelen. Even denken
ze nog aan hun spannende avontuur
in Sneeuwland. Maar gelukkig zijn ze
weer veilig thuis. ‘We gaan vandaag
een sneeuwpop maken,’ roept Bonkie. ‘Ja,’ zegt Binkie. ‘En wie zullen we
daar nou eens in verstoppen?’
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen
Deel I” (2011)

Bij aankomst in de hoofdstad van
Sneeuwland krijgen de jongens een

DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel willen we u maandelijks op de hoogte houden van het
wel en wee van Doarpsbelang De
Westereen. Waar houdt het bestuur
zich mee bezig, wat speelt er in ons
mooie dorp, kortom alles wat maar
interessant is om als bewoner van
de Westereen te weten, kan de revue
passeren. De ene maand is de andere
niet, en gebeurt er minder dan de
maand ervoor en zal het artikel dus
korter of langer zijn dan een maand
geleden.
Allereerst wil het bestuur van Doarpbelang eenieder nog een voorspoedig
en vooral gezond 2019 toe wensen.
Dat het ook voor het dorp een succesvol jaar mag worden. Er valt nog
zo veel te verbeteren waarvoor het
bestuur zich samen met de Gemeente tot het uiterste zal inspannen.
Het eerste wat zal worden aangepakt is de toekomst van- en rondom
het voormalige zwembad De Frosk.
Zoals bekend is dit sinds december
weer eigendom van de Gemeente.
Doarpsbelang heeft hierover al een
eerste overleg met verantwoordelijk
wethouder Wiersma gevoerd. Een
overleg wat in januari zal worden

voortgezet. Niet alleen het bestuur
gaat zich hierin verdiepen, nee, het is
de bedoeling dat heel het dorp hierbij wordt betrokken. Hoe dit allemaal
zal worden georganiseerd en geregisseerd is nog niet helemaal duidelijk.
Zodra hier concrete plannen voor
zijn dan wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Dat kan door middel van dit artikel
in de Westereender, maar ook via de
gemeentelijke informatiepagina in
het huis aan huis uitgave van de Kollumer Courant.

van de fietsers, vooral scholieren, die
in het donker gebruik maken van
deze route. Het steeds moeten repareren van de verlichting kost het nodige, wat wel door de gemeente moet
worden betaald. Uiteindelijk komt
dit op het bordje van de burger, U en
ik, terecht.

Waar het bestuur zich ernstig zorgen
over maakt is het feit dat de noodverlichting welke sinds half oktober bij
het viaduct bij Tuin en aan de Rinewâl is geplaatst al meerdere malen is
vernield. Er wordt hierbij grof geweld
gebruikt, wat niet meer onder baldadigheid valt. De aggregaten worden
afgeschermd met stevige metalen
hekken. Toch worden deze zodanig
vernield dat men bij de aggregaten
kan komen om ze te vernielen. Hier
heb je echt een zware betonschaar
voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt dus moedwillig, met
voorbedachten rade. Nogmaals, deze
verlichting staat er voor de veiligheid

Dan het open poppodium. Op zaterdag 19 januari zullen er weer een
aantal artiesten zich presenteren in
het Badhûs. Vanaf 19.30 uur kunt U
genieten van een zevental optredens.
De volgende artiesten treden op: All
over again, My Old Suitcase, Willemina, vorig jaar solo, nu met drie personen, Femmy de Vries, Nynke Smid
en Amelie, samen met Hendrik. Uiteraard ontbreken Gerrit en Friends
niet op deze avond. De artiesten
treden belangeloos op, waardoor de
avond gratis toegankelijk is.

Het inzamelen van kerstbomen op
6 januari was weer een succes. 90
afgedane bomen werden ingeleverd
om afgevoerd te worden door de gemeente.

“PlusBus op stap”
neemt nieuwe bus in gebruik

Misschien heeft u de mooie PlusBus al wel eens zien rijden door het streekgebied. Een taxibusje vol 55+’ers on tour. Zo’n tien keer per maand trekken de
vrijwilligers van PlusBus De Lauwers e.o. erop uit om vereenzaamde ouderen
een leuk dagje uit te bezorgen. Het idee is ontstaan bij het Nationaal Ouderenfonds, waarvan er ook vele reisjes voor gemaakt worden.
Waar de reis ook heen gaat, altijd komen de ouderen goedgehumeurd en vol
grote verhalen terug. De klanten worden thuis opgehaald en weer voor de
deur afgeleverd. Een goed project dus, waar enthousiaste vrijwilligers een hele
dagtaak aan hebben. Sinds de start in 2013 is het aantal klanten gestaag gegroeid tot ruim 300 en rijden de vrijwilligers nu in de gemeente Noard East
Fryslân, Dantumadiel, Tietjerksteradeel en een gedeelte van het Groningse
Westerkwartier. De reisjes zijn divers en bestrijken het hele noorden en midden van ons land waarbij ook Duitsland een favoriete bestemming is. Ook
midweekvakanties en 3-daagse Kerstreizen worden gemaakt, waarbij tijdens
de trips vele vriendschappen worden gesloten.
De huidige bus was nodig aan vervanging toe, dus om een nieuwe aan te
schaffen is er behoorlijk veel gespaard. Dankzij de inspanningen van vele instanties, sponsoren en de eigen vrijwilligers kon er op 11 januari in Burum een
nieuwe bus geïntroduceerd worden, een Mercedes Sprinter die nog voor meer
comfort zal zorgen tijdens de reisjes.
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Weer de hoogste
waardering!

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

Wist u dat…

INSCHUIVEN TUNNELBAK
nauw samenwerken met andere partijen?
FIETSONDERDOORGANG
…
Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân
is?
GODDELOAZE
SINGEL
… Wetterskip Fryslân over de oevers, kaden en alle oppervlaktewater gaat
… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As

zodat u geen natte voeten krijgt?

In de voorjaarsvakantie wordt de tunnelbak ingeschoven bij de Goddeloaze Singel. Na

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

het inschuiven van de tunnelbak gaan we aan de slag om de fiets- en wandelpaden op

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

deDe
onderdoorgang
aan te laten
sluiten. Wilt
u bij het
…
Centrale As hiermee
bijzonder
gelukkig
is? inschuiven van de tunnelbak komen
kijken?
U bent van
hartenauw
welkom.
Hou de website
en Social
Media inen
denatuurgaten voor de exacte
…
De Centrale
As ook
samenwerkt
met o.a.
gemeenten

en landbouworganisaties?
datum
en tijdstip. Door de aanleg van de onderdoorgang ontstaat er een veilige fiets- en
…
Wij hierover later
wandelverbinding
en meer
kan devertellen?
overweg bij de Goddeloaze Singel worden afgesloten.

Internet
en Mobiel
Bankieren

8,6

Klanten geven
ons deze cijfers:

Algemeen

9,2

Service

8,6

Bron: betaalrekening,
Bankenmonitor Consumentenbond 2018
K. Venema Assurantiën
Commerciële
Naam Adviseur
Skoallestrjitte 30
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

www.decentraleas.nl

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

00,€ 9.5

Adres 1
9271 BV De Westereen
Postcode Plaats
T (0511)-447500
xxx info@kvenemaassurantien.nl
E - xxx xx xx
mail@domein.nl
I www.kvenemaassurantien.nl
www.domein.nl

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

00,€ 6.5

AUDI A4 AVANT – 2.0 TDI PRO LINE
AUTOMAAT
BJ 2007 | 114.845 KM
,-

OPEL CORSA 1.2I – 16V ENJOY
AUTOMAAT
BJ 2008 | 57.867 KM
0,-

50
€ 4.9

€ 8.95

SKODA FABIA COMBI
1.2 TDI GREENLINE
BJ 2011 | 124.865 KM
0,-

SUBARU LEGACY – 2.0 D
4 X 4 COMFORT 1E EIGENAAR!
BJ 2008 | 42.991 KM
0,-

€ 8.95

€ 5.95

VW POLO 1.2I MATCH 5 DRS.
BJ 2012 | 37.271 KM

VW TOURAN II 1.6 OPTIVE
BJ 2007 | 162.001 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

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

•

Betonrenovatie

•

Kunststofvloeren

•

Coatings

•

Kelderafdichting

nstu
k
k
o
O
eren
stofvlo

Vragen? Kijk ook eens op onze website!
Geert Bakker Skutterswei 14 | 9108 LA Broeksterwoude
T 06 - 23 26 99 35 | E info@gbbetonrenovatie.nl
www.gbbetonrenovatie.nl
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AGENDA

JANUARI
WOENSDAG 15 JANUARI
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.
Twijzel e.o. Margriet Brandsma verteld
over haar werk bij de NOS. Dorpshuis
“de Bining”. Informatie: G BuikemaDalstra, 0511-541952.
VRIJDAG 18 JANUARI
DE WESTEREEN – Paarden en Ponymarkt in manege It Bytling. Aanvang
16.00 uur.
ZATERDAG 19 JANUARI
DE WESTEREEN - Open popodium
2019 i.s.m. Doarpsbelang De Westereen en het Badhûs. 7 acts. Deuren open:
19.15 uur.
ZONDAG 20 JANUARI
SIBRANDAHÛS - Iris Kroes in de
Kloosterkapel. Begeleiding: Sofia Dragt
(piano, zang). Aanvang: 15.30 uur.
Kaarten à €7,50 zijn verkrijgbaar aan de
deur. Er is geen voorverkoop. Informatie: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl
WOENSDAG 23 JANUARI
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu,
De Mienskip19:45 uur, Boekbespreking
door Gerda van der Wijk.

VRIJDAG 25 JANUARI
DAMWÂLD - Verlate Nieuwjaarsbingo in dorpshuis de Krúswei. Aanvang
20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.
ZATERDAG 26 JANUARI
KOLLUMERZWAAG -Marcel Smit,
Gurbe Douwstra en Piter Wilkens met
hun programma Frisicana II in de Trije
Doarpen.
DAMWÂLD - Staphorster mannenkoor, zangavond in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Toegang gratis. Collecte voor de onkosten. Aanvang: 19:30
uur. Haadwei 127.
ZONDAG 10 FEBRUARI
SIBRANDAHÛS - Joint String
Friends in de Kloosterkapel. Aanvang:
15.30 uur. Kaarten à €7,50 zijn verkrijgbaar aan de deur. Er is geen voorverkoop. Informatie: www.kloosterkapelsijbrandahuis.nl
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 gratis kopje koffie. Kom gerust eens langs,
UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor van 10.0017.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG
DE WESTEREEN – Koffie café De
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mûnewei 17.
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

Unieke expositie en voorstelling in
Schierstins voor blinden en zienden
FEANWALDEN - De beweeglijke en kleurrijke poppentheaterwereld is een
lust voor het oog. Maar wat als je blind of slechtziend bent? Otto van
der Mieden uit het Gelderse Vorchten bedacht een voor Friesland unieke
oplossing met de expositie ‘Een kijkje in de poppenkast’ en de poppenvoorstelling ‘De tút fan Katryntsje’.

De tentoonstelling is t/m 27 januari in
de middeleeuwse Schierstins in Feanwâlden en de poppenvoorstelling – met
een strijkkwartet uit het Fries Kamerorkest - is op zaterdag 19 januari om 16.00
uur in hetzelfde gebouw. Reservering
hiervoor is gewenst. Verder zijn er extra
rondleidingen en presentaties op zondag
20 en 27 januari. Om 15.00 uur. Otto
van der Mieden heeft in Vorchten al
enige tientallen jaren het Poppenspe(e)
lmuseum. In een museum moet je
meestal afblijven van de tentoongestelde kunstwerken en andere voorwerpen. Niet aankomen, is daar het bevel.
Maar het motto van Van der Mieden

is ‘Aanraken!’ De expositie is ook voor
mensen die goed zien, want zij kunnen
met behulp van een masker ervaren hoe
het is om het licht in de ogen te missen.
Op een heel gevarieerde manier kunnen
de bezoekers horen, voelen en proeven.
Want op de expositie zijn poppen waaruit muziek komt, als je eraan trekt. Er
liggen brailleboeken en tactiele boeken.
Dat laatste betekent boeken met structuur en voelbare lijnen. Er zijn filmpjes
voor slechtzienden. Een clownspak met
geuren in de kraag, en nog veel meer is
er om de zintuigen mee te prikkelen.
Speciaal voor Friesland presenteerde
Van der Mieden onlangs een Friestalige

uitgave van ‘De kus van Katrijntje’, een
boek dat je kunt lezen, horen, voelen en
ruiken. ‘De tút fan Katryntsje maakt
uiteraard deel uit van deze (reizende)
expositie. De korte voorstelling ‘De tút
fan Katryntsje’ wordt op zaterdag 19 januari gespeeld door Otto van der Mieden, met een hoorbare Friese vertaling
van Haye Bijlstra. Erom heen speelt een
strijkkwartet van het Friese Kamerorkest ‘De dans van de blinde bedelaars’
van de componist Luigi Boccherini.
Informatie en reservering: De Schierstins. Haadstrjitte 1, Feanwâlden, tel.
0511 - 47 29 37. Inlichtingen Otto van
der Mieden: 0578 - 56 02 39, of 0578
- 63 13 29. De openingstijden: dinsdag
t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur.
Website: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Blinden.html.

DRUGS HEBBEN HET NIET GEWONNEN
27 januari 2019
Joop Gottmers
VAN KICKBOXER EN DRUGSCRIMINEEL NAAR CHRISTEN

“Joop Gottmers stond met 
een pistool tegen zijn slaap toen 
God voor de deur stond.”

Zó begint het interview met Joop in
de NRC van 11 september 2016. Dan
is meteen duidelijk dat er iets heel bijzonders gebeurd is! Want Joop heeft de
trekker niet overgehaald. Hij leeft nog
en op zondagmorgen 27 januari komt
hij hierover spreken in de Ferbiningstsjerke in De Westereen.

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - t/m 29 maart. Kleurenhoutsneden van Marjolein TerwindtWetterauw uit Oostwold. Stichting
Keunstkrite Twizel. In de centrale hal
van het gemeentehuis. Stationsstraat 18.
Openingstijden 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 Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m zondag 13.00
- 17.00 uur en vrijdag van 19.00 tot
22.00 uur. Entree 0 tot 6 jaar gratis. 6
- 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50.
Zie www.observeum.nl .
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra
open op afspraak of op avontuur. Eigen
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DOKKUM - Expositie olieverfschilderijen Waddenzee galerie Jan Kooistra,
Diepswal 3. Vrijdag- en zaterdag 14.00
tot 17.00 uur (06-53 90 2008). www.
jan-kooistra.nl
FEANWÂLDEN – Expositie: ‘Een
kijkje in de poppenkast’, expositie voor
blinden, zienden en slechtzienden, met
rondleidingen/presentaties op de zon-
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Protestante Gemeente De Westereen

Toerstrjitte 1 De Westereen
09:30 uur Ochtenddienst
11:30 uur Meeting voor jongeren en jonge gezinnen.

tool gebeurde toen Joop Gottmers 35
was. Op dat moment is zijn leven een
puinhoop. Van buiten lijkt het heel wat.
Joop vertelt er openlijk over: “‘Ik heb
alles gehad. Twaalf auto’s, tweehonderd
vrouwen.
Ik heb het allemaal gezien, beleefd, en
meegemaakt.” Maar alles stort in. Hij
raakt alles kwijt. Drugs en drank krijgen de overhand in zijn leven. Joop
vertelt hoe hij er onderdoor ging - “ik
ben door alles en iedereen vernederd en

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

Frysk sprekwurd
Mei God jo sûnens jaan salang as ik libje,
sei de bidler tsjin de âlde dame.
Moge God U gezondheid geven zolang ik leef,
zei de bedelaar tegen de oude dame.

Open popodium 2019
Zaterdag 19 januari organiseert Doarpsbelang De Westereen samen met
het Badhûs weer een open poppodium.

Het 9e met dit keer 7 acts en wel met
de band All Over Again die in het
verleden ook voor het eerst optraden bij het poppodium en nu overal
optreden, zo zie je maar waar dit podium naar kan leiden.
Zo is dit keer My Old Suitcase weer
van de partij die vorig jaar hun eerste optreden hadden bij dit podium,
zoals ook Willemina die vorig jaar
eenieder versteld deed staan maar
nu met 3personen komt. Ook Gerrit en Friends komt met 3personen.
Femmy de Vries is natuurlijk ook
weer van de partij en trad voorheen
belazerd” - en hoe hij een laatste lijntje cocaïne snuift: “Drugs, gefeliciteerd.
Je hebt van mij gewonnen. Dag Joop,
hallo hel.”

Gottmers: “Iedereen die gevangen zit in een verslaving
of in een levenspatroon,
kan uit mijn verhaal moed
Het vreselijke moment met het pis- vatten en hoop krijgen.”

erhaal.
r zijn v
.

dagmiddag. t/m 27 januari. Gehele jaar:
‘het laatste Friese torenkasteel’. Open:
dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 u.
(m.u.v. zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie Louise de Winter, Papergirls en figuratieve
schilderijen en Max de Winter suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen.
Alleen open op afspraak. 0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. Entree € 3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.

Maar het was niet afgelopen.

In zijn boek vertelt hij erover en op 27
januari doet hij dat in De Westereen.
Het is een rauw verhaal, want er is niks
romantisch aan drugs en geweld. Deze
kickbokskampioen werd een zware
crimineel.
Wegkomen uit dat zwarte gat is toch
eigenlijk onmogelijk. Maar voor Joop
is het duidelijk: toen hij er een eind
aan wilde maken greep God in. Met

ook wel eens op. Net als Nynke
Smid, deze zangers komt ook weer
een optreden doen. En de jonge zangeres Amelie die begeleid wordt door
Hendrik op gitaar.
Dit allemaal geheel belangeloos dus
is de entree gratis zodat dit geen
belemmering kan zijn om niet naar
deze avond te komen met maar liefst
7 acts aan spetterende muziek, een
avond om niet te missen en erbij te
zijn. Om 19.15 uur gaan de deuren
open van het Badhûs voor dit spectaculaire gebeuren in De Westereen.

meer macht dan geld, drugs en drank
hadden. Aan de weg omhoog is ook
niks romantisch – het is vallen en
opstaan geweest, maar Joop is het levende bewijs dat het kàn.
Wat nu staat hij voor schoolklassen en
in gevangenissen om te waarschuwen
voor drugs en de verleidingen - maar
vooral ook om te vertellen over God.
Zoals Joop Gottmers blijft herhalen:
“Iedereen die gevangen zit in een verslaving of in een levenspatroon, kan
uit mijn verhaal moed vatten en hoop
krijgen.”
Op 27 januari 2019 om 09:30 in de
Ferbiningstsjerke (Toerstrjitte 1, De
Westereen) tijdens de kerkdienst.
Maar om 11:30 meer informeel tijdens de Meeting – met een kop koffie
en de gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen welkom!
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Woonmaand
Duurzame
Keukens
oktober
2017
Verrassend
betaalbaar!
Duurzame actie:
Vier de
Inductiekookplaat
herfst in
de prijs van
uwvoor
nieuwe
keuken!
een gaskookplaat.*

Ontdek de
nieuwe trends
& onze warme
winteracties!

*Bij aanschaf van minimaal 5 inbouwapparaten

Ferlinge Stasjonsstrjitte
77, De
Westereen || T.T.0511
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 77,
De Westereen
0511444491915454| www.keukenhuiz.nl
| www.keukenhuiz.nl

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

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

Leeuwarden Drachten Sneek:
vr 25 en za 26 jan
Dokkum Emmeloord: vr 25 jan
Urk: za 26 jan
www.rocfriesepoort.nl
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Kwestie van overleven, maar geen leven
en beurzen bezoeken, dat is volstrekt onmogelijk. Ik fietste op een
gewone fiets het Lauwersmeer rond.
Afgelopen zomer ben ik op de elektrische fiets met windstil weer op de
“high-stand” naar Kollum geweest.
Dit was zwaar, ik moet dan gewoon
enige uren bijkomen. Natuurlijk
vreet dat aan je. Je kunt niets meer,
je raakt je sociale contacten kwijt.
Ik dialyseer ‘s nachts om mijn werk
nog voor 15 uur te kunnen doen.
Dat is nog een verrijking, het contact, het praatje met de collega’s
en het gaat gelukkig vaak over iets
anders. Je bent dan even niet met
je ziekte bezig maar met je werk en
collega’s, ondanks de beperkingen
waarmee je werkt.’
In principe houdt Sietse de Vries
niet van de media-aandacht. ‘Ik
moet wel,’ klinkt het bijna verontschuldigend. ‘Ik moet wel om een
kans op overleven te hebben. Ik
moet wel om iemand te vinden die
mij kan helpen aan een nieuwe nier.

Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – De tijd dringt voor de 57-jarige Sietse de Vries. De Westereender is al meer dan twee jaar naarstig op zoek naar een donornier, die
hem uitzicht biedt op een zo normaal mogelijk leven. Een leven zonder
beperkingen, een leven waarin hij niet meer vier nachten in een week
hoeft te dialyseren. Zielig vindt hij zichzelf absoluut niet, vandaar dat
hij ook pas op het einde van het gesprek de gevleugelde slogan van de
Nierstichting: “Het is een kwestie van overleven, maar het is zeker geen
leven” gebruikt.

Sietse de Vries is een optimistisch
mens, een karaktertrek die hem
vaak door de lange, slopende dagen
en nachten sleept. ‘Gelukkig heb ik
nog werk. Ik werk 15 uur per week
bij het archief van de gemeente
Dantumadiel. Mijn collega’s steunen mij met het zwaardere werk,
zoals tillen. Ik wil dit werk blijven
doen. Het werk en de contacten zijn
mij zo dierbaar, waardevol,’ aldus
De Vries, die vol lof over zijn collega’s en zijn werkgever is.
Het begon voor Sietse de Vries, die
toen nog woonachtig in Kollum
was, eigenlijk vrij onschuldig en
voor hem onbegrijpelijk en volkomen onverwachts. ‘Ik had een bultje
op de rug, dat moest operatief verwijderd worden. Dat betekende dat
ik onder narcose moest. Het kon
kwaadaardig zijn, vandaar de operatie. Het bleek een onschuldig plekje
te zijn. Wel werd er toen tijdens het
bloedonderzoek geconstateerd, dat
mijn nierfunctie niet optimaal meer
was.
Het moest boven de zeventig zijn
en bij mij was het net boven de zestig. Ik had er echter nooit last van
gehad. Natuurlijk schrik je enorm
en vooral toen ze mededeelden, dat
ik er na mijn 50-55ste jaar veel meer
last van zou ondervinden. Ik moet
heel eerlijk zijn dat ik het toen wat
weggeschoven heb, voor mij uit geschoven, mede omdat ik er absoluut

geen hinder van ondervond in mijn
dagelijks functioneren. Wel moest ik
onder controle blijven en dan krijg
je te horen dat het langzaam maar
zeker achteruit gaat. Natuurlijk had
ik wel eens een slapeloze nacht,
maar zoals reeds gememoreerd, ben
ik bijzonder positief ingesteld. Een
aspect dat steeds van groter belang
is gebleken.’
Sietse de Vries vertelt zijn verhaal
op een positieve wijze, maar vaak
genoeg dwalen zijn ogen weg, krijgt
zijn stem een dromerig geluid en
strijden angst en hoop om voorrang.
Sterk willen blijven, terwijl heel je
gevoel schreeuwt om een oplossing
van het grote en vooral lichamelijk
en ondertussen ook geestelijk intensieve probleem, dat het lichaam nu
in een versneld tempo sloopt. Nierdialyse is voor Sietse de Vries een
brug van hoop, soms wankel, soms
bijna instortend, maar ook momenten van opgetogenheid in het stille
verlangen, dat deze momenteel realistische nachtmerrie alleen een
boze en angstige droom zou zijn.
Er is een oplossing en Sietse beseft
dat terdege. De oplossing is echter
niet gemakkelijk en lijkt momenteel
ver weg, een grote kans van té ver
weg. En dan, ja dan, dan valt Sietse
helemaal stil. Hij spreekt het niet
uit, hij kan wellicht de woorden
niet over de lippen krijgen, maar hij
wil leven, hij is nog te jong om nu

al dood te gaan en daarin berusten
doet hij helemaal niet. Het gevecht
tegen de slopende ziekte kost veel
kracht, maar breekt hem gelukkig
niet. Nog niet, want: ‘Natuurlijk ben
ik wel eens boos, negatief, angstig en
opstandig. Maar deze emoties kosten ook kracht, kracht die ik beter
kan gebruiken in het gevecht om
mijn leven.’
Een nieuwe nier, dat is de enige oplossing. Het klinkt vrij simpel, maar
de praktijk is anders. ‘Het is geen
pakje boter dat je uit de supermarkt
haalt. Ik ben in december naar het
ziekenhuis in Groningen geweest.
Ik kon de komende twee jaar op de
wachtlijst blijven voor een nieuwe
nier.
Dit betekent dat mijn lichaam het
nog aan kan. Ik sta inmiddels twee
jaar op de lijst, maar zal het nog
zeker twee jaar vol moeten houden
voor ik een nieuwe nier van een
overleden donor kan krijgen. Houd
ik het zolang vol? Kan het dan
nog? Vragen die mij bezig houden.
Eigenlijk moet ik op zoek naar iemand die een nier wil afstaan. Een
levende donor dus. Mijn broers en
zusters hebben, op één na, diabetes.
Dan kan het niet.
Mijn andere broer wou graag een
nier afstaan, maar zijn nierfunctie
is 67 procent en het moet beslist
70 zijn. Het lijkt maar drie procent,
maar in de praktijk is dat teveel,
vooral ook voor de donor. Ik moet
iemand zien te vinden die bijna
honderd procent gezond is en bovendien gaat de voorkeur uit naar
iemand met bloedgroep O. Het
voordeel van een levende donor boven een overleden donor is bovendien groot wat betreft de eventuele
levensverwachting. Met een overleden donor is dat op zijn hoogst 15

jaar en een levende donor 30 jaar.
Ik ben nu 57 jaar, reken maar uit,’
vervolgt Sietse zijn verhaal, dat vol
zit met strijd.
Inmiddels wordt hij vier nachten
van acht volle uren in het ziekenhuis in Leeuwarden gedialyseerd.
‘De eerste nachten waren verschrikkelijk. Je slaapt niet, maar ook aan
dit leed raak je gewend, mede dankzij de uitstekende verzorging daar.
Een groot compliment waard.’ Bij
patiënten met een nierziekte die
gaan dialyseren is het noodzakelijk
om een goede toegang te hebben
tot de bloedbaan. De voorkeur gaat
uit naar een permanente toegang.
Deze permanente toegang wordt
de “shunt” genoemd. De shunt is
een verbinding tussen een slagader
en een ader. De shunt kan gemaakt
worden van de eigen bloedvaten of
van een kunststof bloedvat.
Door een shunt wordt de ader steviger en dikker waardoor deze voor
de dialyse makkelijk is aan te prikken. De shunt wordt door middel
van een operatie gemaakt en werd
bij Sietse de Vries in de onderarm
geplaatst. Inmiddels heeft hij de
afgelopen twee jaar vijf keer op
de operatietafel gelegen omdat de
shunt verstopt was. ‘Je hebt dan het
gevoel dat je hand ontploft.’
‘Zonder de dialyse stelde mijn leven
helemaal niets meer voor, was ik er
niet meer geweest. Daar ben ik realistisch in. Maar dat de nierfunctie
nu onder de vijf is, heeft uiteraard
zijn weerslag op je leven. Ik ben intens moe, kan lichamelijk niet veel,
maar ook geestelijk ontbreekt vaak
de kracht. Je moet steeds vechten,
strijden tegen de intense moeheid
die bezit van je lichaam heeft genomen. Je kunt niet meer doen wat je
graag wilt. Ik mocht graag markten

Nog twee jaar wachten is voor mij
tot nu toe de enige optie, maar een
optie zonder ook maar enige zekerheid. Ik wil graag leven, ieder jaar
als ik de nieuwjaarswensen hoor
dan denk ik dat geluk, ook gezondheid betreft. Ik zou dat geluk wat
betreft gezondheid ook graag weer
willen ervaren, weer dingen kunnen
oppakken, het leven weer aan kunnen, een wereld die groter is dan de
keukentafel,’ besluit Sietse de Vries
bijna fluisterend, maar ook indringend.
Mocht u iets kunnen betekenen
neem dan via siehil@live.com of via
facebook contact met hem op.

De Stilte ropt
“De stilte ropt” is wer yn eigen behear
útjûn en te keap foar €9,50 (54 gedichten). De skjinne winst is bestimd
foar Kika (Stichting Kinderen Kankervrij). De boekjes binne te keap by
Harm Woelinga op it thúsadres (of
bestelle fia h.woelinga@planet.nl)
mar ek by û.o.: Vergeet-mij-nietje yn
Feanwâlden en Boekhandel Burgum,
Jousma Primera De Westereen, The
Read Shop Dokkum.
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

www.elkander.frl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Nieuwe berging met
nieuwe bestrating maakt
het plaatje
compleet

Voor meer informatie of
boekingen:
0511 42 41 35
info@birwa.nl www.birwa.nl

Dagtochten:
Middagtocht Veenhuizen

Inclusief: vervoer, 2 koffie/thee met gebak, entree en rondleiding

Gevangenismuseum, rondrit met gids, 3-gangendiner incl. consumptie

Fryslân Boppe

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

woensdag 23 januari
woensdag 6 februari

€ 59

donderdag 14 februari

€ 75

donderdag 21 februari

€ 75

Inclusief: vervoer, 2 koffie/thee met oranjekoek, entree en rondleiding
Dr. I.F. Woudagemaal, 3-gangendiner incl. 1 consumptie, rondrit met gids,
koffie/thee met wat lekkers

Valentijnsverrassing

€ 49

Inclusief: Laat u deze dag eens extra verrassen door Birwa Tours, helemaal in het
teken van ‘de dag van de liefde’.

Huishoudbeurs 2019
16, 18, 19 en 20 febr.
21, 22, 23 en 24 febr.

€ 30
€ 33

Inclusief: vervoer, koffie/thee in de bus
en entree

Hollands Glorie

Inclusief: vervoer, 2 koffie/thee met gebak, kasexcursie Agriport, 3-gangendiner
incl. 1 consumptie, Tulpenexcursie, 2 x koffie/thee met wat lekkers

Dwingeloo en Advocaat

woensdag 6 maart

€ 65

Inclusief: vervoer, 2 koffie/thee met gebak, rondrit met gids, stamppotbuffet

incl.1 consumptie, bezoek+proeverij Advocaatboerderij, 2 koffie/thee met wat lekkers

Kijk- en Luistermuseum

woensdag 20 maart

Inclusief: vervoer, 2 koffie/thee met gebak, bezoek Kijk- en Luistermuseum,
Van Harinxmaloane 78, 9271 AH De Westereen
telefoon (0511) 441 380
mobiel 06 22 050 359 / 06 23 008 862
info@bestratingsbedrijfboorsmavandersluis.nl

houtbouwdevries.nl

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

€ 65

3-gangendiner incl. 1 cons., ‘Oranjetocht’ met gids, koffie/thee met wat lekkers
Alle prijzen zijn p.p. en inclusief administratiekosten!
Kijk voor uitgebreide reisomschrijvingen op www.birwa.nl

Vraag nu onze reisbrochure 2019 aan!
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Prijsuitreiking Westereender Keaplju
DE WESTEREEN – De spanning liep vorige maand in café De Hossebos langzaam, maar zeker steeds meer op tijdens de trekking van de prijzen van
de Sint Aktie van de middenstandsvereniging De Westereender Keaplju in
De Westereen. Onder het genot van een bakje koffie of thee werden de
prijzen, variërend van Westereender Keaplju waardebonnen van 50 tot
450 euro door de winnaars getrokken.

Dat De Westereen en daarbij De
Westereender Keaplju een centrumrol
vervullen in de regio, bleek niet alleen overduidelijk uit het grote aantal
loten, waaruit een eerste trekking was
gedaan, maar ook uit de adressen van
de winnaars. Vanuit een grote regio
en zelfs van ver daarbuiten heeft De
Westereen een grote aantrekkingskracht, mede uiteraard omdat er een
groot assortiment is, met daarbij een
uitstekende service en kwaliteit, lage
prijzen en natuurlijk gezelligheid. Veel
mensen spreekt het persoonlijke en
gemoedelijke van De Westereen aan.
De prijzen van 50 euro werden ge-

wonnen door: S. Roodhart, F. W. van
der Heide, B. Vellinga, Delfstra, N.
Woude-Vander Veen, L. Kooistra,
Van der Meulen-Eysma en J. Boorsma. Bijzonder opmerkelijk was dat
uit de tienduizenden loten Delfstra
uit Damwâld voor het tweede achtereenvolgende jaar in de prijzen viel.
Na de waardebonnen van 50 euro
kwamen de vier prijzen van honderd
euro uit de pot. Loonstra, F. Postma,
D. de Bruin, Tabak werden hiervan
de gelukkige winnaars. De laatste drie
overgebleven winnaars wisten zich in
ieder geval verzekerd van een hoog
bedrag aan altijd bruikbare Westereender Keaplju waardebonnen. Het

De winnaars van de Westereender
Keaplju waardebonnen. (Foto: Bettie Zijlstra).

assortiment is groot en zowel K. Fennema uit De Westereen als P. Veenstra uit Twijzelerheide waren dan ook
enorm ingenomen met hun 200 euro
aan waardebonnen. Evelien Bouman
uit De Westereen was uiteraard het
meest tevreden dat haar naam als laatste overbleef, zij mocht tenslotte maar
liefst 450 euro aan waardebonnen
mee naar huis nemen. Zo vlak voor de
kerst voor alle winnaars uiteraard een
prachtige kerstsurprise.

Na Bonifatius verovert Titus de kapel in Dokkum
DOKKUM - Na het grote succes van Bonifatius de Musical komt er dit jaar
een nieuw theaterspektakel naar de Bonifatiuskapel in Dokkum: ‘TITUS’.
Het is voor het eerst dat er een professioneel muziektheaterspektakel
wordt opgevoerd over het bewogen leven van Titus Brandsma (18811942): een Friese boerenzoon, pater, journalist en professor. Internationaal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog.    

TITUS wordt volgens producent
Sjoek Nutma een indrukwekkende
theatervoorstelling:
aansprekend
voor een breed publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek tot rock.
De unieke locatie maakt de voorstelling tot een onvergetelijke ervaring.
Vooral als je weet dat de Bonifati-

Het Filmhuis
Dokkum
Deze maand is het tien jaar geleden dat
het Filmhuis Dokkum haar eerste film
vertoonde. Aanleiding voor het oprichten van een filmhuis in Dokkum was de
sluiting van de bioscoop aan de Legeweg in 2006 waardoor filmvertoningen
in Dokkum tot het verleden behoorden.
Een aantal filmliefhebbers stak begin
2008 de koppen bij elkaar om na te
denken over mogelijkheden voor een
bioscoop of filmhuis in Dokkum. Na
gesprekken met het Filmhuis Kollum
dat al decennia lang als klein filmhuis
bestond, ontstond het idee om iets vergelijkbaars in Dokkum te realiseren.
Diverse mogelijke vertoningslocaties

uskapel in Dokkum dankzij Titus
Brandsma tot stand is gekomen.
Het script is geschreven door Bouke
Oldenhof, bekend van producties
als Abe Lenstra, Marijke Muoi en
de Stormruiter. De rode draad in
de voorstelling is een herkenbaar
thema: leven tussen stilte en stress.
werden onderzocht op bruikbaarheid,
er werd geïnventariseerd welke technische voorzieningen minimaal nodig
waren en links en rechts werd gepolst
of er financiële of andersoortige ondersteuning mogelijk was. In de loop van
2008 bleek het idee levensvatbaar. De
toenmalige exploitanten van het theater
(toen Dok18) waren bereid de zaal ter
beschikking te stellen en enkele Dokkumer ondernemers droegen bij met
donaties, een renteloze lening voor
de aanschaf van apparatuur en met de
schenking van het oude filmscherm uit
de Harmonie. En op 13 januari 2009
was het zover: het Filmhuis Dokkum
was een feit. Die avond keek een vrijwel
uitverkochte zaal naar de vrolijke Franse film ‘Bienvenue chez les CH’TIS’.
Inmiddels heeft het Filmhuis Dokkum
zo’n 200 vertoningen gerealiseerd, op

Evenals de actieve mysticus Titus
zoeken mensen vandaag de dag in
een onrustige tijd naar innerlijke zekerheid tegenover de druk van werk
en (sociale) media. De theatervoorstelling vertelt over Titus’ keuzes in
zijn leven: met open oog, maar ook
koppig en vasthoudend.
De cast is een mix van Nederlandse en Friese professionals, gecombineerd met semi professionele acteurs, zangers en dansers. Op
dinsdag 22 januari presenteert het
bestuur van Stichting 754 de cast, de
band en de crew van TITUS. Deze
de vaste filmavonden (2e en 4e dinsdag
van de maand van september tot juni)
en daarnaast met enige regelmaat in opdracht van bijvoorbeeld het Dockinga
College. De apparatuur is de afgelopen
tien jaar meegegroeid; een groot professioneel filmscherm en een krachtige
beamer maken de kijkervaring compleet. De thuisbasis van het filmhuis is
nog steeds het theater (nu Sense) en de
gehele organisatie, is nog steeds in handen van vrijwilligers.
Op dinsdag 8 januari 2019 werd het
tienjarig bestaan gevierd met een GRATIS filmvoorstelling. De film die vertoond werd is de opvolger van de film
op 13 januari 2009.
Meer informatie zie
www.filmhuis-dokkum.nl

datum is niet voor niets gekozen. In
Dokkum vindt op 22 januari jaarlijks de herdenking plaats van de 20
mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door de
Duitsers. Ook Titus Brandsma werd
slachtoffer van de oorlog.
De voorstelling TITUS is te zien van 31 mei tot
en met 10 juni 2019 in de Bonifatiuskapel in
Dokkum. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via
www.titus2019.nl. ‘Foto: Archief- en Documentatiecentrum RK Friesland’ .

Alpha cursus in De Westereen
Is er meer!? Ben je zoekende of heb
je het al gevonden, weet je veel of
twijfel je aan alles, hoor je bij een
kerk of niet, je bent welkom bij de
Alphacursus!
De Alphacursus is een basiscursus
christelijk geloof, en is voor iedereen geschikt, in het bijzonder mensen die meer willen weten van het
christelijke geloof, die op zoek zijn
naar ‘meer’ in hun leven, die een
christelijke partner hebben, of die
wel een ‘opfrisser’ kunnen gebruiken.
Elke cursusavond begint met een
maaltijd, en daarna bekijken we een
inleiding over een onderwerp, waar-

over we daarna in gesprek gaan. Op
een Alpha (her)ontdek je in een open
en informele sfeer wat het christelijk
geloof inhoudt. De cursus duurt 11
donderdagavonden, vanaf 18:30, plus
een weekend (vrijdagavond + zaterdag
overdag – thuis slapen!).
We hopen weer te starten op 31 januari. De startbijeenkomst is in de Kazerne aan de Munewei 17. Kijk ook
eens op de site van Alpha Nederland:
www.alphanederland.org/try/. Meer
informatie en opgave via Linda Aalderink, aalderinklinda@gmail.com /
06-37480578

2 8 | de Westereender

GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO
EN VEEL MEER...

TE KOOP

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

GEEN V
ERKOOP
GEEN K
OSTEN

