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Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

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

Rabobank Noordoost Friesland

Tim Douwsma komt met een nieuwe plaat: ‘Fryslân’

“Dit�is�it�nûmer�dêr’t�ik�altyd�fan�dreamd�ha”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Simon van der Woude

‘Ik�kom�út�Fryslân’,�‘Fries�om�Utens’�of�het�‘Simmer�2000-liet’.�Fryslân�is�een�veel�en�graag�bezongen�provincie.�Aan�deze�muzikale�odes�kan�sinds�afgelopen�vrijdag�een�opvallende�nieuw-
komer�worden�toegevoegd.�Met�het�nummer�‘Fryslân’�brengt�zanger�Tim�Douwsma�een�eerbetoon�aan�zijn�Friese�roots.�Als�Fries-om-utens�zocht�hij�contact�met�collega-zanger�Marcel�Smit.�
De�samenwerking�leverde�een�verrassende�sound�op.�“It�klikt�geweldich�tusken�ús”,�lachen�beide�heren.�
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma   AutoBoersma

V 17

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

2.0 TDI 180 PK 
COMFORTLINE

FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST
EDITION PLUS airco, Ford radio cd nav, 
elek. ramen, l.m. velgen, pdc achter, 
cruise control, LUXE UITVOERING!
bj 2013 - 79.995 km € 12.995,-

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

OPEL CORSA 1.4 16V EDITION 100PK!
airco, Opel radio cd, l.m velgen, elek.
ramen, stuur- en stoelverwarming, 
cruise control, enz.
bj 2013 - 67.458 km € 6.995,-

OPEL MERIVA 1.6 16V COSMO
airco/ecc, Opel radio cd, elek.ramen, 
licht metalen velgen, cruise control, 
trekhaak, enz.
bj 2010 - 128.327 km € 6.500,-

PEUGEOT 3008 ST 1.6 VTI
airco/ecc, radio cd, navigatie, elek. 
ramen, panoramadak, pdc achter, 
cruise control, LUXE UITVOERING!
bj 2010 - 51.910 km € 10.950,-

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

BOERSMA
 VERTROUWD 
MET SERVICE luxe dubbele cabine, airco, Volkswagen 

radio cd/navigatie, l.m. velgen, cruise 
control, enz. 
bj 2014 - 84.710 km € 22.875,- excl. btw

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

www.deiterij.nl

Buffet Restaurant

Reserveren Noodzakelijk!

All-in Buffet
 

2 soorten Soep
Stokbrood

Kruidenboter
diverse Salades

Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees 
uit eigen keuken!!

( kipsaté, Spare Ribs, Steaks, gehakt-
balletjes in javaanse saus en Varkens-

haas)

Patat
Sausen

IJsbuffet na
 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, Spek-
lappen, Hamburgers, 

Saté, Shaslick

Snackpunt

Familie 
deal

 
4 personen patat

+
4 Frikandellen 
of Kroketten

 
Voor SLECHTS

€ 7,00
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Geen cent 
waard
Wat zijn wij als mens waard? In geld 
dan, bedoel ik. Wat ben ik zelf bij-
voorbeeld waard in euro’s? Wat zou 
iemand voor mij willen betalen? Geen 
flauw idee. Het werkt namelijk niet 
zoals bij een huis of een auto, waarvan 
je de waarde kunt uitrekenen. Of zoals 
bij een dure fles wijn of een schilderij, 
waar je op basis van smaak, jaartal of 
maker kunt zeggen wat het moet kos-
ten. Een mensenleven is niet in geld 
uit te drukken. Nou ja. 

De grootste uitzondering op deze 
regel is uiteraard een voetballer. In ja-
nuari begon het mij te duizelen toen 
bekend werd dat Ajax-middenvelder 
Frenkie de Jong voor maar liefst 75 
miljoen is verkocht aan Barcelona. 75 

miljoen. Frenkie is amper droog ach-
ter z’n oren en nu al 75 miljoen waard. 
Dat is zijn prijskaartje. Een bizar be-
drag, maar het kan nog gekker. 

Diezelfde week was ik voor een inter-
view bij Tymo, die de Noordzeeziekte 
heeft. Hij wacht nu al jaren op een 
medicijn tegen deze slopende ziekte. 
Het geld voor onderzoek is er, maar er 
kan maar geen knappe kop gevonden 
worden, die z’n tanden in deze ziekte 
wil zetten. Dus ligt er 50.000 euro op 
de plank, waar niets mee wordt ge-
daan. Frustrerender kan het leven niet 
zijn. 

Aan het einde van het interview had 
Tymo echter goed nieuws. Eindelijk 
lijkt er zich een kandidaat te hebben 
gemeld, die aan de slag wil met het 
zoeken naar een medicijn. Maar daar-
mee ben je er nog niet. 

Begin januari kwam ik een nieuws-

bericht tegen over een zeer zeldzaam 
medicijn tegen kanker. Het werd be-
dacht in het Erasmus Medisch Cen-
trum in Rotterdam en kostte toen zo’n 
4000 euro per infuus. Inmiddels is het 
medicijn doorverkocht aan het Zwit-
serse farmaceutische bedrijf Novartis. 
En dat durft rustig 23.000 euro te vra-
gen voor hetzelfde infuus. 23.000 euro 
voor het leven van een kankerpatiënt. 

Van alle drie berichten sta ik versteld. 
75 miljoen voor een jongeman die wel 
leuk en balletje kan trappen. Ik kan er 
met m’n verstand niet bij. Dat is net zo 
onbegrijpelijk als het feit dat een me-
dicijn dat je leven kan redden 23.000 
euro per keer moet kosten. Hoe kun 
je dit voor jezelf goed praten? Hoe 
kan de directeur van een bedrijf als 
Novartis zichzelf nog aankijken in de 
spiegel? 

Alleen de naam Novartis belooft al 
niet veel goed. Nova is Latijn voor 

nieuw en dierentuin Artis kennen we 
allemaal. Kortom; een nieuwe die-
rentuin met alleen maar roofdieren. 
Een ding is zeker: wie een prijskaartje 
hangt aan een mensenleven is zelf 
geen cent waard.

Nynke van der Zee

Tijdverspilling
Terug naar zijn kinderjaren. Wie wil 
dat soms niet? Ik had laatst weer zo’n 
ervaring, ik heb er trouwens minstens 
elk jaar twee. Twee keer wordt het kind 
in mij wakker, krijgt de overhand en 
slaap ik ook minder. Dat zijn mijn 
bezoekjes bij de tandarts. Na 30 jaar  
naar een andere tandarts. Ziet u het 
zich voor zich? Ik had het liefst aan 
een handje gelopen, maar goed, ik ben 
inmiddels een stoere vent of toch niet? 
Ik moest een vragenlijst invullen. Of 
ik ook last had van te hoge bloeddruk. 
Zit je in de spreekkamer bij de tandarts 
en ik moest eerlijk zijn, dus was het 
antwoord: Ja, met hoogspanning erbij. 
Mijn formulier was slecht leesbaar, leek 
een kinderhandschrift, bevend geschre-
ven. Toen moest er een foto gemaakt 
worden. Gelukkig, die mocht ik ook 
zien. Ik viel bijna van mijn stoel, er 
stond nog net niet R.I.P. onder, maar 
het leek wel een foto met allerlei graf-
stenen. De namen waren niet meer te 
lezen. De ene was nog vrij vers, er zat 
een donkere streep onder. Ik kwam er 
pas later achter dat dit een ontsteking 
was. Gelukkig ik werd gesterkt door de 
opmerking van de tandarts, dat er een 
flink gat in zat. Een vers graf, dacht ik 
nog. Zij vond deze kies echter zo bij-
zonder dat ze hem graag wou houden. 
Dat vond ik toch een persoonlijk suc-
cesje, kom je voor de eerste keer bij een 
andere tandarts en die raakt zo onder 
de indruk dat ze een kies van je wil 
toevoegen aan haar collectie.
Ze was echter nog veel meer onder de 
indruk. Ze raakte compleet in de war. 
Ik kwam er voor de derde keer in een 
week en toen verklaarde de tandarts 
doodleuk dat het tijd was voor een eer-
ste afspraak. Ik dacht eerst Dokkumer 
humor net als Dokkumer koffie. Niets 
bleek minder waar, ik beleef dit jaar 
extra kindermomenten.

Jefanka
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Dat zanger en acteur Tim Douwsma 
uit Friesland komt, zal niemand zijn 
ontgaan. Hij steekt zijn liefde voor 
zijn geboorteprovincie niet onder 
stoelen of banken. Toch bleef Tim’s 
grote droom jarenlang op de plank lig-
gen: een eigen Friestalig nummer ma-
ken. “Ik woe dit al hiel lang; in nûmer 
meitsje oer Fryslân, sa’t Guus Meeu-
wis dat dien hat oer Brabân. It moast 
in nûmer wurde, dêr’t dat oergefoel yn 
weromkomt dat elke Fries hat. It ge-
foel fan grutsk wêze op dyn bertegrûn. 
It refrein hie’k wol yn de holle, mar de 
tekst slagge my net. Sa kaam ik útein-
lik op it idee om in oprop te dwaan 
op LinkedIn foar in Fryske tekstskri-
uwer. En dat pakte geweldich út, want 
it brocht my by Marcel”, lacht hij. 

“It moat in nûmer wurde 
dêr’t elke Fries him mei 
ferbûn fielt” - Marcel Smit

Skriuwe foar in oar
Noem de naam van Marcel Smit en 
menig Fries zal het nummer ‘In part 
fan dy’ of ‘Omstekeard’ kennen. Naast 
het schrijven van eigen nummers is 
de troubadour echter ook een veel-
gevraagd songwriter voor collega-
muzikanten. Zo schreef Marcel vorig 
jaar het nummer Maten voor Johan-
nes Rypma, waarmee de zanger uit  
Oudega (Súdwest-Fryslân) meteen 
een achtste plek behaalde in de Fryske 
Top 100 van 2018. “Dat is geweldich”, 
knikt Marcel trots. “Ik kin dêr like 
folle fan genietsje as wannear’t myn 
eigen nûmers it goed dogge. Skriuwe 
foar in oar is prachtich wurk.”

Wanneer zijn naam in Tim’s op-
roep op LinkedIn menigmaal getagd 
wordt, besluit Marcel een korte reactie 
onder het bericht te zetten: ‘Mocht 
je me nodig hebben, dan hoor ik het 
graag.’ Het is het begin van een sa-
menwerking die meteen klikt. “Dat 
is hiel belangryk”, vindt Marcel. “Der 
moat in klik wêze. Ik moat fiele wat-
foar emoasjes Tim oerbringe wol. In 
ferske is per slot fan rekken emoasje. 
Seker as it om de leafde foar Fryslân 
giet, snap ik dat gefoel hiel goed. Tim 
en ik; wy fiele itselde.”

“Skriuwe foar in oar is 
prachtich wurk” - Marcel Smit

Fanút it hert
Tim knikt. “De klik mei Marcel is 
oars as mei oare songwriters. Hy be-
grypt presys wat ik sizze wol, om’t er 
sels ek Frysk is. Syn fisy en myn fisy 
ferskille wolris wat, mar dêrtroch koe-
ne wy elkoar just hiel goed opskerpje. 
It risseltaat is in prachtige plaat, dy’t 
presys it juste gefoel oerbringt. Ik ha 
earder alris it nûmer ‘Het water’ fan 
Marco Borsato yn it Frysk song, mar 
dat is dochs oars. Dit is echt fanút 
myn hert. Dit is it nûmer dêr’t ik altyd 
fan dreamd ha.”

‘Ik rûk yn de fierte it gers fan it lân. 
Wêr›t ik ea oer rûn ha, mei mem oan 
‘e hân.’ Het zijn de eerste twee zinnen 
van het nummer, waarin Tim zijn lief-
de voor Fryslân bezingt. De teksten 
zijn van grote schoonheid. Neem de 
zin: ‘Dyn flagge dy’t dûnset op we-
agen fan wyn. De wyn dy’t my thús 
bringt, gean ik net tsjinyn’. Het is af 
en toe poëzie gelijk. Marcel: “It is alle 
kearen wer myn útdaging om in gefoel 
sa te ferwurdzjen dat ik it ek op oare 
minsken oerbringe kin. Dy syktocht 

nei wurden fyn ik it aldermoaiste. Dan 
slút ik my op yn myn studio en kom ik 
der net earder ús as wannear’t ik hie-
lendal tefreden bin.”

“Wy ha mei ús trijen it bêste 
yn elkoar nei boppen helle” 
- Tim Douwsma

Fan Fryske boaiem
Wie goed naar het nummer luistert, 
herkent een sound die iets wegheeft 
van Nick en Simon of de 3J’s. “Dat 
is de hânteken fan producer Robert 
Dorn út Ljouwert”, fertelt Tim. “Ro-
bert wurket mei grutte artysten, lykas 
Nick en Simon en Elske DeWall. 
Syn lûd past perfekt by dit nûmer. Ik 
ha hiel bewust foar Robert keazen, 
omdat hy krekt as Marcel en my út 
Fryslân komt en dat gefoel herkent. 
It blykte de perfekte kombinaasje. Wy 
ha mei ús trijen it bêste yn elkoar nei 
boppen helle.”
Tekst, zang en productie; het nummer 
komt volledig van Friese bodem. Die 
samenwerking met collega’s is exact 
wat Marcel energie geeft als songwri-

ter. “It soarget foar nije kreativiteit en 
ideeën. Kollega’s ferwachtsje wat fan 
my, wêrtroch’t ik mysels útdaagjen 
bliuw. Ik fyn sels optrede hartstikke 
moai om te dwaan, mar ik stean krekt 
like graach achter de skermen. As in 
nûmer dan klear is en it ferske slacht 
oan by it publyk, dan jout my dat in 
kick. Ek al sjong ik it net sels, ik bin 
der like wiis mei.”

“Dy syktocht nei wurden fyn 
ik it aldermoaiste” - Marcel Smit

Ook Tim is ontzettend trots op het 
eindresultaat. “Ik ha der in super goed 
gefoel oer. Ek myn famylje, freonen en 
ús pake en beppe binne der hielendal 
wyld fan.” Dat brengt natuurlijk de 
grote vraag naar boven: verruilt hij 
Amsterdam binnenkort weer voor 
zijn grote liefde Fryslân? “In oprjoch-
te Fries dy komt altyd werom”, grijnst 
Marcel. Tim knikt. “Earlik is earlik: 
ik sit der wol hieltyd mear oer nei te 
tinken om werom te kommen. Dus it 
kin samar ris sa wêze dat ik my hjir 
wer settelje.”
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Mei-juni 2019 - Bonifatiuskapel Dokkum

Muziektheater uitgevoerd door Stichting 754 De makers van Bonifatius de Musical | met o.a. Theun Plantinga als Titus en Alexandra 
Alphenaar als Teresa | Producent Sjoek Nutma | Schrijver Bouke Oldenhof (bekend van producties als Abe Lenstra, Marijke Muoi en de 
Stormruiter) | Regisseur Bruun Kuijt
 www.titus2019.nl

Groter door jezelf te zijn

Het verhaal: herkenbaar 
De rode draad in deze voorstelling is het thema: tussen stilte 
en stress. Dit zal voor velen heel herkenbaar zijn. We leven 
in een tijd dat yoga, mediteren en mindfulness net zo’n hoge 
vlucht nemen als burn-out en stress. Titus zocht als mysticus 
in stilte de kern van zichzelf. Daartegenover stond de druk van 
zijn werk voor journalistiek, onderwijs, wetenschap, de kerk en 
Friese cultuur. Hij verwierf internationale bekendheid door zijn 
principiële verzetshouding in de Tweede Wereldoorlog. Juist de 
twijfels die hij had toen de grond onder zijn voeten wegzakte, 
maakte hem tot een mens van vlees en bloed. Net als Titus 
zoeken mensen ook vandaag de dag naar innerlijke zekerheid 
tegenover de druk van werk en (sociale) media.

De locatie: Bonifatiuskapel, waar anders?
De Bonifatiuskapel in Dokkum is dé plek waar dit muzikale 
theaterstuk moet worden opgevoerd. Deze locatie past bij 
Titus. Sterker nog, hij was voortrekker van de bouw van de 
kapel.

De muziek: van klassiek tot rock
De muziek in ‘Titus’ varieert van klassiek tot hedendaags en in 
het middengedeelte neigt het meer naar musical. Bijzonder 
is het lied van de Spaanse mystica Teresa van Avila ‘Nada te 
turbe’ – ‘laat niets je in verwarring brengen’. Teresa is Titus’ 
vrouwelijke tegenspeler in de voorstelling als zijn muze en 
geweten.

De mensen: mix van professionals en mensen uit de 
regio
Producent Sjoek Nutma heeft samen met de Stichting 754 
het initiatief genomen ‘Titus’ in mei 2019 in de Bonifatiuska-
pel op te voeren. Bouke Oldenhof - bekend van producties als 
Abe Lenstra, Marijke Muoi en de Stormruiter – schreef het script 
en Bruun Kuijt is regisseur. De cast bestaat uit een mix van 
Nederlandse en Friese professionals, gecombineerd met men-
sen uit de regio.

OVER OORLOG, LIEFDE, 
GELOOF, STILTE EN STRESS

KAARTEN BESTELLEN DOE JE NATUURLIJK OP

VIJF JAAR NA HET SUCCES VAN BONIFATIUS DE 
MUSICAL KOMT ER EEN NIEUWE VOORSTELLING 
IN DE BONIFATIUSKAPEL IN DOKKUM. DIT KEER 
GAAT HET OVER HET LEVEN VAN TITUS BRANDSMA 
(1881-1942). VOOR HET EERST EEN PROFESSIONEEL 
MUZIEKTHEATERSPEKTAKEL OVER DEZE ACTIEVE 
FRIESE PATER.

ONTDEK HET OP

Het voordeel van ALLE folders! 
www.allefolders.nl

Lees onze folder ook in de app
AlleFolders

De enige app met 
echt alle folders! 
download NU gratis

AlleFolders
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Stichting�754:�goede�dingen�voor�Dokkum�doen!
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DOKKUM�–�In�zijn�openingswoord,�tijdens�de�presentatie�van�het�muziek-
theater�Titus�in�de�Bonifatiuskapel,�sprak�voorzitter�Rudolf�J.�Boersma�van�
een�prachtig�evenement�dat�Dokkum�weer�nadrukkelijk�op�de�kaart�moet�
zetten.�‘Onze�stichting�wil�goede�dingen�voor�Dokkum�doen.�Centraal�
daarin�moet�de�Bonifatiuskapel�staan.�

We streven naar een muziektheater dat 
past bij de kapel. Wij zijn van mening 
dat de kapel van veel waarde is voor 
Dokkum en de regio. Waar vind je zo’n 
mooi amfitheater, dat zoveel mogelijk-
heden biedt? Na het theaterstuk Bonifa-
tius in 2012 vinden wij Titus meer dan 
toepasselijk.’

‘Dokkum is een mooie stad die niet al-
leen de gasten, maar ook de eigen inwo-

ners veel te bieden heeft. Maar daarmee 
ben je er niet, je moet dat mooie ook 
tonen, je moet er gebruik van maken, 
zodat het niet vergeten wordt. De Bo-
nifatiuskapel trekt veel bezoekers van 
buiten, maar het prachtige gebouw met 
zijn werkelijk unieke amfitheater, biedt 
ook een breed scala aan andere mogelijk-
heden. Onze insteek is nadrukkelijk om 
deze schoonheid een keer in de zoveel 
jaar te tonen. Met Titus hebben we een 

productie, die uitstekend past in het ka-
der dat wij voor ogen hebben. Tenslotte 
is de kapel gerealiseerd en heeft het zijn 
vorm gekregen door Titus. De Bonifati-
uskapel is een ‘bolwerk’ om te gebruiken 
voor voorstellingen, om van te genieten, 
maar ook om tot jezelf te komen,’ aldus 
oud-wethouder Boersma van de voor-
malige gemeente Dongeradeel.

Boersma is gedreven als het over ‘zijn’ stad 
Dokkum gaat en ook over de Bonifati-
uskapel. De doelstelling van de Stichting 
754, die op 13 mei 2011 werd opgericht, 
is duidelijk omschreven. In de doelstel-
ling van de stichting wordt aangegeven 
dat de stichting streeft naar (muziek) 
theater op locatie in Noordoost-Fryslân, 
de Bonifatiuskapel of ander cultuurhis-
torisch erfgoed. De tweede doelstelling 
is culturele producties van hoog niveau 
met bovenregionale uitstraling realiseren 
door samenwerking van professionals 
uit den lande en amateurkunstenaars uit 
de regionale gemeenschap. De stichting 
hecht belang aan het betrekken van de 
omgeving bij de realisatie van de doel-
stelling, in de eerste plaats om de talen-
ten uit de regio niet onbenut te laten en 
ten tweede om aandacht te schenken aan 
de rijke geschiedenis die het cultuurhis-
torisch erfgoed belichaamd.

‘Wij, als stichting, zijn niet belangrijk. 
We blijven graag op de achtergrond. 
Onze doelstellingen staan centraal. Dat 
kan ik niet vaak genoeg benadrukken. 
Oké, Dokkum is de plaats van hande-

ling, maar we kijken verder. We kijken 
naar de gehele regio en wij zijn dan ook 
ontzettend blij met een professional als 
Theun Plantinga, geboren en getogen in 
Feanwâlden. 
Een acteur, die de taal van de regio 
spreekt, een wâldman in hart en nieren. 
Maar we zijn niet minder blij met die 
andere kleine honderd medewerkers. Ti-
tus moet het levensverhaal worden van 
de mens Titus Brandsma in al zijn facet-
ten, met daarbij uiteraard de vrijheid van 
de schrijver en de regisseur om het ge-
heel pakkend en boeiend te maken. Het 
is geen letterlijke geschiedenisles, maar 
het moet een verhaal worden dat men-
sen aanspreekt. Serieus en waarheidsge-
trouw waar het nodig is, maar anderzijds 
moet er ook ruimte zijn voor humor en 
een lach.’ 

‘Na Bonifatius ons tweede grote eve-
nement. In 2017 hebben we nog met 
de gedachte gespeeld om mee te liften 
op de Kulturele Haadstêd. Dat dit niet 
doorgegaan is mogen we, denk ik, niet 
rouwig om zijn. Tenslotte moet er ook na 
zo’n prachtig festijn ruimte zijn voor dit 
soort grote theaterspektakels. Ik zie daar 
absoluut ruimte. Dit muziektheater zet 
Dokkum weer nadrukkelijk op de kaart. 
We moeten als Noordoost- Fryslân wa-
ken voor onze eigen cultuurhistorie. Niet 
verwerpen, maar openbaren. We willen 
Titus tien keer opvoeren, ik ben er zeker 
van dat dit mogelijk is,’ besluit Boersma.

Het bestuur van de Stichting 754 bestaat 
uit: Rudolf J. Boersma, Linda Vellema, 
Lammert de Hoop, Annelies van der 
Meer en Henk Hengst. 

Theun�Plantinga,�‘jonkje’�uit�De�Wâlden,�zet�Titus�neer
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DOKKUM�–�Hoewel�hij�het�al�een�poosje�wist,�stond�in�de�ogen�van�Theun�
Plantinga,�geboren�en�getogen�in�Feanwâlden,�nog�steeds�een�beetje�
ongeloof�te�lezen.�‘Dat�ik�als�‘jonkje’�uit�De�Wâlden,�zo�voel�ik�mij�nog�
steeds,�dit�mag�doen.�Is�het�niet�heerlijk,�prachtig�toch.�Ik�heb�in�bijna�
alle�theaters�en�zalen�in�Nederland�gestaan,�maar�dit�is�voor�mij�een�
absoluut�hoogtepunt.�

Ik ben niet bekend van de televisie, heb 
die mogelijkheden wel gehad, maar 
ben bewust steeds mijn eigen gang 
gegaan. Ik wil spelen en doen wat ik 
mooi vind, waar mijn hart ligt. En dan 
nu dit, het lijkt een droom die uitkomt. 
Dat ik dit mag doen, een rooms-ka-
tholieke belangrijke persoon uit onze 
mooie provincie neerzetten. Ik moet 
mij nog meer in hem verdiepen, maar 
vanuit mijn doopsgezinde periode in 
Feanwâlden voel ik verwantschap. 

Net als hij heb ik de Friese taal lief, 
om een van de verwantschappen te 
noemen.’ Theun Plantinga is eigenlijk 
geboren voor het theater, in ieder geval 
het op de planken staan. Een theater-
dier die echter wikt, weegt en gelukkig 
kan selecteren. Zijn jeugd ligt in Fean-
wâlden, een gelukkige jeugd zoals hij 

het zelf omschrijft. Een jeugd waarin 
hij anders was, maar tot zijn geluk 
ook anders kon zijn. Hij was vaak het 
middelpunt als het ging om toneel op 
school. Hij nam het voortouw, geen rol 
was hem te gek. Theun deed het en 
zijn klasgenoten konden het waarde-
ren en genoten ervan. Geen kans liet 
hij onbenut als het ging om acteren 
of zingen. Hierdoor verkreeg hij een 
grote rijkdom, de rijkdom om zichzelf 
te kunnen zijn, om zijn creatieve inslag 
de ruimte te kunnen geven, om zich te 
ontplooien. Uiteindelijk werd Fean-
wâlden te klein voor Theun Plantinga, 
maar ook de provincie Fryslân bood te 
weinig kansen, vandaar dat Amster-
dam zijn bestemming werd.

‘Het voelt goed in Amsterdam. Ik kan 
daar gelukkig verdwijnen in de anoni-

miteit van de stad. Maar ik blijf altijd 
een Fries, mijn hart ligt nog steeds in 
Feanwâlden. Het kleine spreekt mij 
ook wel aan. Van mijn keuze naar de 
randstad heb ik geen spijt. Het moest 
voor mijn ontwikkeling. Ik wilde leven 
van het toneel. Dat kan zelfs zonder 
dat mijn gezicht op de televisie is. Ik 
heb mogelijkheden gehad om in soaps 
op te treden. Ik heb die mogelijkhe-
den niet gegrepen, het is mijn terrein 
niet. Ik kan nu brengen waar ik achter 
sta. Dat is echt een goed gevoel, dat je 
geen concessies hoeft te doen. De kans 
dat ik door meer bekendheid financi-
eel rijker was geweest, ja dat lijkt vrij-
wel zeker, maar ik heb nu een rijkdom 
die niet te koop is. Genieten van wat 
je doet.’ 

‘Ik ervaar het als heel vleiend, dat ik ge-
vraagd ben voor de rol van Titus. Ik ben 
er trots op. Zie het als een enorme uit-
daging, maar ik weet ook dat ik het kan. 
Het is denk ik nu op het juiste moment 
in mijn carrière. Ik ben er nu klaar voor, 
volwassen genoeg op alle terreinen. Het 
is bovendien prachtig dat het een loca-
tievoorstelling is en dan op zo’n locatie! 
Het is voor mij de tweede keer, met Bo-
nifatius had ik ook een rol. Het is zeker 
geen gemakkelijke rol. Ik besef het nog 
amper dat dit ‘jonkje’ uit Feanwâlden dit 
mag doen. Grandioos! Ik ging zelf naar 
de doopsgezinde kerk, maar bewonderde 
Titus en de Bonifatius kapel. Eigenlijk 
lijk ik voorbestemd, ik geloof niet in toe-
val, voor deze rol. Toen ik onderweg hier-
heen reed, neuriede ik mijn lievelingslied 
‘Nada te turbe’. Laat dat lied nu ook in 
dit verhaal terugkomen. Als je het script 
leest kom je direct na de pauze een de 
preek tegen bij de opening van de ka-
pel in 1934. Titus deed dit in het Fries. 
Toen ik vroeger met de gemeenschap 

van de doopsgezinde gemeente Feanwâl-
den naar de Franse geloofsgemeenschap 
Taizé ging, mochten we een Bijbeltekst 
lezen, ik deed dit steevast in het Fries.’ 
‘Mooi hè, machtig man, ik kan mij mo-
menteel niets voorstellen wat mooier is. 
Titus spelen is in meerdere opzichten 
uitdagend. Eigenlijk is hij nog vrij re-
cent, zijn er foto’s en bewegende beelden 
van hem. Er zijn mensen die hem nog 
herkend hebben, zij zullen wellicht heel 
kritisch zijn. Van de andere kant kan ik 
aan de hand van de beelden zijn manier 

van bewegen en lopen in mij opnemen. 
Ik ga mij nog veel meer in hem verdie-
pen, de manier waarop hij liep, bewoog 
en praatte, zodat het niet een rol van Ti-
tus is, maar dat ik Titus ben, met daar-
bij toch mijn eigen creatieve vrijheid,’ 
besluit Theun Plantinga. Het zoveelste 
voorbeeld van regionaal talent, dat dank-
zij inzet en motivatie en vooral zichzelf 
te blijven loon naar hard werken en ver-
trouwen in zichzelf heeft gekregen.

Titus is te zien van 31 mei t/m 10 juni.
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Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

 Voor slechts € 17,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Kip� let in Ketjabsaus + 2 stokjes Kip Saté + 
Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 21,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.

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

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Donderdag 14 feb. 

Speciaal voor 
Valentijn:

 Deense Luxe € 1,35

 Taartje  € 2,95
Elke maandag 
4 broden (wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Vrijdag en Zaterdag
Appelkwarktaartje € 6,95
Healewize Bôle € 3,45
Haverkoeken € 2,95
6 Gesorteerde bolletjes € 2,10

Elke maandag 
4 broden (wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Vrijdag en Zaterdag
Appelkwarktaartje € 6,95
Healewize Bôle € 3,45
Haverkoeken € 2,95
6 Gesorteerde bolletjes € 2,10

Elke maandag 
4 broden (wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Vrijdag en Zaterdag
Appelkwarktaartje € 6,95
Healewize Bôle € 3,45
Haverkoeken € 2,95
6 Gesorteerde bolletjes € 2,10

Elke maandag 
4 broden (wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Vrijdag en Zaterdag
Appelkwarktaartje € 6,95
Healewize Bôle € 3,45
Haverkoeken € 2,95
6 Gesorteerde bolletjes € 2,10

Elke maandag 
4 broden (wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Vrijdag en Zaterdag
Appelkwarktaartje € 6,95
Healewize Bôle € 3,45
Haverkoeken € 2,95
6 Gesorteerde bolletjes € 2,10

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

Fietsen, fi etsonderdelen 
en accessoires!!!

Tweedehands brommers- 
en onderdelen!!!

Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide 
tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl
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 Deze regelt en verzorgt de complete  
uitvaart in overleg met de  
nabestaanden voor leden.  

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 
 

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

 

Vernieuwde website:
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Gedreven�mensen�bij�paardenopvang�Dimarte
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

NOARDBURGUM – Noem Hester Bouwman gerust gedreven, fanatiek en erg 
emotioneel als het lot, wellicht beter leed van paarden ter sprake komt. 
Hester Bouwman een op en top rustige en bedachtzaam pratende dieren-
liefhebster. Haar ogen spatten echt vuur als ze ziet dat dieren mishandeld 
worden en aan hun lot overgelaten. Wellicht is ze een van de vele roepende 
in de woestijn van mensen die strijden tegen dierenleed, een woestijn met 
in dit geval de naam paardenopvang Dimarte, van opgeven is geen sprake. 

Zij strijdt voor ander inzicht in paar-
den, kan het niet verkroppen dat 
paarden en pony’s die een levenlang 
mensen hebben gediend aan het einde 
van dat werkzame leven in de handel 
terechtkomen en worden geslacht. ‘Ik 
pleit voor een paardenpensioen.’

Paardenopvang Dimarte is sinds sep-
tember gevestigd aan de Zomerweg 
in Noardburgum op een prachtig en 
groot terrein. De stichting die geheel 
op vrijwilligers draait is bijzonder in-
genomen met deze locatie, anderzijds 
zijn er toch de financiële zorgen. Een 
aspect dat Hester Bouwman, opricht-
ster van de stichting soms wakker 
houdt. Haar liefde voor dieren, paar-
den en pony’s in het bijzonder, houdt 
haar echter overeind. ‘Ik weet waar ik 
het voor doe. Niet voor mijzelf maar 
voor de dieren. 

Ik ben bereid daar offers voor te bren-

gen, de strijd aan te gaan. Ik kan geen 
dierenleed zien, dan word ik emoti-
oneel. Anderzijds voel ik dan ook de 
gedrevenheid om iets te doen, daar-
voor ga ik tot het uiterste. Een te hoge 
prijs? Dat denk ik niet, eigenlijk is 
geen prijs te hoog, maar helaas bereik 
ik niet altijd wat ik wil. Soms moet ik 
daar mokkend in berusten. Het be-
sef dat zo’n dier in de handel terecht 
komt, vaak slecht wordt verzorgd doet 
pijn, echt pijn, het snijdt door mijn 
ziel,’ verklaart Hester Bouwmans in de 
prachtige manege.

‘Paardenopvang Dimarte is bedoeld 
voor paarden en pony’s met gedrags-
problemen of die ziek zijn. Paarden die 
buiten de boot vallen, die afgedankt 
zijn, maar in hun hart heel lief zijn. Als 
deze dieren niet opgevangen worden 
verdwijnen ze vaak in de handel. Ik 
weet vanuit mijn eigen ervaring, dat 
ze dan vaak mishandeld worden of te 

weinig eten krijgen. Het zijn gebruiks-
voorwerpen waar mensen vanaf willen. 
Ik vind dat niet terecht. Ik pleit dan 
ook voor een paardenpensioen. Hier 
kan zeker een systeem op bedacht 
worden, als je als manegehouder voor 
elke uur les een euro opzij zet, kun je 
een mooie pot euro’s verzamelen voor 
een goede oude dag voor het paard. 
Daar wil ik mij heel sterk voor ma-
ken, ik geloof er in. Een paard is geen 
gebruiksvoorwerp zoals een fiets, een 
paard verdient meer, veel meer.’

Hester Bouwman is een sociaal onder-
nemer die, zoals ze zelf verklaard, nog 
veel moet en kan leren. De paardenop-
vang financieel kunnen laten draaien is 
een eerste vereiste. Inmiddels beschikt 
de stichting over groot aantal vrijwilli-
gers, waarbij ook ingewijden zoals een 
dierenarts, die eigenlijk voor kostprijs 
werkt. ‘Omdat we met een kwets-

bare groep pony’s en paarden werken 
moeten we ook veel medicijnen inko-
pen. Een kostbare zaak, dat is zeker. 
We proberen de zieke dieren beter te 
maken en de paarden met gedrags-
problemen in het gareel te krijgen. 
Die gedragsproblemen zijn divers. Zo 
hebben we een paard die bij een oud 
boertje vandaan kwam. Dit paard was 
anders niet gewend dan deze boer, hij 
was schuw, angstig en onrustig. Bena-
deren viel niet mee. We gaan er dan 
mee aan de slag, wij proberen hem in 
het gareel te krijgen, zodat hij wellicht 
herplaatst kan worden.’

Even daalt de stem van Hester Bouw-
man, haar stem trilt zelfs enigszins, 
terwijl ze fluistert dat ze veel dieren-
leed heeft gezien. Teveel waarschijn-
lijk, maar dat het nooit, nee nooit 
went. De wreedheid waarmee dieren 
soms behandeld worden doet haar 

pijn. Zoveel pijn dat ze steeds meer 
vastberaden wordt in de strijd die ze 
voert voor de dieren. ‘Ik kan, maar ik 
wil ook niet anders. Ik zie het niet als 
een hopeloze strijd, ik zie zeker in de 
toekomst andere, betere tijden. 

We zijn hier nu volop bezig met het 
ontplooien van actie, waarin mens 
en paard centraal staan. We verhuren 
onze maneges, organiseren workshops 
en cursussen. Voor de jeugd zijn er 
speciale paardenontmoetingsdagen. 
Tijdens deze dagen leren kinderen al-
les over het paard, de verzorging, maar 
ook het berijden. Het rijden is niet de 
hoofdzaak maar een onderdeel. Ik wil 
eigenlijk iedereen uitnodigen, kom 
eens langs en wellicht is er ook iets 
leuks zoals een workshop of vrijwilli-
gerswerk. De paarden hebben mensen 
nodig,’ besluit Hester Bouwman. 

Jongeren�werken�aan�toekomst�in�’t�Stationnetje

HURDEGARYP�–�‘Het�even�niet�meer�zien�zitten�en�dan�wel�een�steuntje�
in�de�rug�kunnen�gebruiken.�Dit�kan�op�vele�terreinen�zijn,�soms�kan�het�
zijn�dat�je�de�weg�even�kwijt�bent�als�jongere.�Dat�je�het�even�niet�ziet�
zitten.�Wij�richten�ons�op�deze�doelgroep�van�jongeren�tussen�de�16�en�27�
jaar,’�aldus�projectmedewerkster�Melanie�Berends.�

In het voormalig stationsgebouw in 
Hurdegaryp, ’t Stationnetje, is een 
project voor en door jongeren opgezet 
in de gemeentes Tytsjerksteradiel en 
Achtkarspelen door Welzijnsorgani-
satie KEaRN.

Jongeren die hier komen, bepalen zelf 

waaraan ze willen werken. ‘Het kan 
zijn dat ze op zoek zijn naar een op-
leiding en het moeilijk vinden om de 
juiste school te vinden, maar bijvoor-
beeld als ze schulden hebben of thuis 
constant ruzie met de ouders en ook 
verslaving kan aan de orde komen. 
Ook wat betreft werk zijn er onder 

de jongeren vaak problemen, omdat 
ze nog niet weten wat ze willen. Het 
is echter bij ’t Stationnetje beslist niet 
zo dat wij de zaken even gaan regelen. 
Jongeren moeten het ten eerste zelf 
willen, wij gaan hen niet dwingen en 
ook maken we geen vervolgafspraken 
met scholen, bedrijven of instanties. 

Ze moeten het zelf doen, we willen 
naar hen luisteren, in gesprek gaan 
en proberen wegen te vinden om tot 
oplossingen te komen. Voor jongeren 
die gemotiveerd zijn om wat met hun 

probleem te doen kunnen we zeker 
van betekenis zijn. Deelname is op 
vrijwillige basis en kosteloos, maar 
niet vrijblijvend,’ verklaart project-
medewerkster Melanie Berends, die 
samen met Danique Voorthuijzen, in 
dienst is van KEaRN. 

‘Jongeren die zich aanmelden krijgen 
een intakegesprek waarin aan bod 
komt waarvoor ze naar ons toekomen. 
Daarna stellen we een schema op voor 
twaalf weken, waarbij ze minimaal 
zes uur per week naar ’t Stationnetje 
moeten komen om te werken aan hun 
doel. Ook doen ze mee aan vier geor-
ganiseerde groepsactiviteiten. In deze 
periode blijven ze de regie in eigen 
hand houden. Door ruimte te geven 
aan wat de jongeren willen bereiken, 
krijgen zij de kans zelf aan hun toe-
komst te werken. Iedere jongere wordt 
vanuit ‘t Stationnetje gekoppeld aan 
een mentor/coach, die ondersteuning 
en begeleiding biedt bij het behalen 
van het doel. De groepsactiviteiten 
worden in overleg met de deelnemers 
ingevuld. Dit project werkt samen 
met onder andere de gemeente Tyt-
sjerksteradiel, Werktijd BV en het on-
derwijs. Er is financiering vanuit het 
Oranjefonds en SNN-LEADER tot 

de zomer van 2021.’
Meer informatie over ‘t Stationnetje is 
te vinden op  www.KEaRN.nl, Face-
book, Instagram en YouTube.

’t Stationnetje biedt jongeren perspectief. 
Foto: Marcel van Kammen
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Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

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

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

al meer  dan  10  jaar   
uw  specialist  in  uitdeuken   

zonder  spuiten

Klaarkampsterwei 18  |  9105 AZ Rinsumageast
06 - 466   077   55  |  Dukendokter.nl

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

met vestigingen in heel Friesland

vanaf
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Natuurlijke bron

Op�de�grens�van�de�winter�naar�het�voorjaar,�lijkt�vaak�van�toepassing�op�
februari.�Toch�kan�het�nog�best�koud�zijn�en�strenge�vorst�komen.�Voor�
veel�dierensoorten�breken�wellicht�nog�moeilijke�tijden�aan.�Anderzijds�
biedt�het�voor�ons�als�natuurliefhebbers�ook�onverwachte�kansen.�Zo�zag�
ik�laatst�op�het�ijs�aan�de�rietkant�en�tussen�het�riet�een�waterral.�

Een moerasvogel die je vaker hoort 
dan dat je hem ziet. Een schuwe vo-
gel, als je geluk hebt vang je een glimp 
van hem op. Zijn luid geroep, dat veel 
weg heeft van een varken, hoor je re-
gelmatig. Een mooie ontmoeting met 
deze vogel, terwijl er zo’n driehonderd 
meter verder een vos zich op de bevro-
ren waterkant waagde. Een dag hierna 
zag ik mijn eerste bloeiende gele kro-
kussen. Winter of voorjaar? De natuur 
houdt zich niet aan data, maar gaat 
zijn eigen weg.

Februari is meestal zo’n overgangs-
maand. Ik voel het tot in mijn aderen. 
Enerzijds wil ik nog wel genieten van 
een mooie winter, met daarbij een paar 
dagen sneeuw. Dit geeft soms prach-
tige beelden. De berijpte en bevroren 
rietpluimen zorgen voor een prachtig 
decor. Een nadeel van winter vind ik 
persoonlijk de problemen die dieren 
kunnen ondervinden. Begrijp mij 
goed, er is in mijn visie niets mis mee, 

als te zwakke dieren de winter niet 
doorkomen. Het gaat mij specifiek 
om de ijsvogel, ik zag er twee weken 
geleden één vliegen vlak boven het be-
vroren ijs in de Falomster Feart. Een 
prachtig beeld, de blauwe schicht zo 
kenmerkend te zien. Anderzijds hoop 
ik dat de ijsvogel niet te veel verliezen 
lijdt, want dit is typisch zo’n soort 
waar ik nooit genoeg van kan krijgen. 
Als ik ze zie zitten in het riet of op een 
tak boven water geniet ik, maar als ik 
ze goed kan zien vliegen en ook nog 
kan horen, dan heb ik een supermo-
ment. Ook in de Trekvaart bij Wester-
geest zat even een ijsvogel. Daarnaast 
was er een melding van één van onze 
lezers van een dode ruigpootbuizerd. 
Een soort die je niet vaak dood vindt.

Februari is echter ook de maand, 
waarin ik de eerste voorjaarsvogels wil 
zien en liefst ook nog horen. Meestal 
lukt dat niet, maar het gevoel van de 
spanning van wanneer hoor en zie ik 
de eerste grutto, scholekster, tureluur 
en niet te vergeten de kievit in de ei-
gen regio. Niet ergens anders, maar in 
de regio. Dan is mijn vogel- en na-
tuurgeluk groot. 

Van Jan van Kammen uit Kollum, eer-
der jarenlang inwoner van Oudwoude, 
kreeg ik een aantal ringmeldingen uit 
vervlogen tijden. Eigenlijk maakt het 

niets uit, want ringonderzoek kan ook 
uitwijzen of er trekroutes veranderen.  
De eerste ring betreft een scholekster 
die op 4 april 1978 in Kollum geringd 
was, dit na zijn derde kalenderjaar. 
De vogel werd op 11 april 1988 het 
slachtoffer van het verkeer in Oud-
woude. Naast zijn metalen ring droeg 
hij bovendien een kleurring. Na 3659 
dagen werd deze vogel binnen een ki-
lometerafstand teruggevonden op de 
plaats waar hij geringd was.
Het treurige einde van een knobbel-
zwaan, geringd op 18 augustus 2000, 
moet ons nogmaals tot nadenken 

zetten. De vogel, die dood gevonden 
werd op 19 april 2010 aan de Wâld-
dyk in Oudwoude droeg zijn ring, een 
gele kleurring met de code PK 37, 
maar liefst 3531 dagen. Als doodsoor-
zaak wordt vermeld: verward in afval 
(visdraad, plastic). Het dier had onge-
veer 10 meter visdraad om de poten. 
Triest, de knobbelzwaan heeft onge-
twijfeld geleden.

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

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

De Waterral soms ook op glad ijs. (Foto: Marcel van Kammen)

Gratis�cursus�‘werken�
met�DigiD’�bij�dbieb
De�overheid�doet�steeds�meer�via�het�internet.�Of�het�nu�gaat�om�het�
aanvragen�van�huurtoeslag,�het�aanvragen�van�zorg,�om�werk�zoeken�
of�het�doorgeven�van�een�verhuizing.�De�overheid�verwacht�dat�burgers�
dit�zelf�doen.�Veel�mensen�weten�dat�niet�of�vinden�dit�lastig.�Daarom�
biedt�dbieb�Leeuwarden�de�gratis�cursus�‘Werken�met�DigiD’�aan.��

Wie mee doet aan de cursus, leert 
te werken met de digitale overheid. 
Hoe op een handige manier infor-
matie te zoeken is bijvoorbeeld, of 
hoe een aanvraag bij een gemeente 
gedaan kan worden. In vier ochten-
den leggen ervaren cursusleiders de 
verschillende onderwerpen stap-
voor-stap uit. De cursisten gaan zelf 
aan de slag met oefeningen op com-
puters met een beveiligde internet-
aansluiting. Bij de cursus hoort een 
werkboek, waarin alles rustig is na 
te lezen en waarin de voorbeelden 
worden uitgelegd. Er is geen exa-
men aan de cursus verbonden, maar 
de deelnemers krijgen na afloop wel 
een certificaat. Deelname aan deze 
cursus is gratis, inclusief een cursus-
boek en koffie en thee. Enige com-
puterervaring is wel noodzakelijk. 
Wie hierover niet beschikt, kan zich 
eerst aanmelden voor de gratis cur-
sus Klik & Tik de basis.  Na het vol-
gen van deze cursus wordt de cursus 
Werken met DigiD ongetwijfeld 
een stuk eenvoudiger. Met hulp van 
de cursusleiders leren de cursisten 
ongetwijfeld de weg te vinden in de 
digitale wereld, in een tempo dat bij 
hen past. dbieb Burgum, School-

straat 27, Burgum. Toegang: gratis, 
aanmelden noodzakelijk. Data en tij-
den: maandag 25 februari en 4, 11 en 
18 maart van 9.30-11.30 uur. Aanmel-
den kan bij de balie van dbieb Burgum 
of via de website van de bibliotheek 
www.dbieb.nl/werkenmetdigid 

Verrassend slot en veel humor 
met It wie op in simmerjûn
It�wie�op�in�simmerjûn�kende�drie�try-outs�en�op�16�januari�was�er�de�
première�in�theater�Sneek.�Daarna�zullen�nog�41�voorstellingen�volgen.�
Op�7�maart�zullen�de�spelers�van�in�mooie�simmerjûn�in�de�Krúswei�in�
Damwâld�zijn.�

De rode loper lag klaar voor de gasten 
in Sneek. Buiten speelde het draaior-
gel. In het dagelijkse leven waren het 
bejaarde echtpaar Daniël en Wimmie 
orgeldraaiers geweest. Wimmie be-
heerde met verve het centenbakje. En 
zo rol je in het toneelstuk van Pier21 
met als titel “It wie op in simmerjûn”. 

Intussen bijna overal volle zalen bij 
dit prachtige toneelstuk. In Damwâld 
wordt er ook een volle zaal verwacht. 
Een toneelstuk vol tragiek en heel veel 
humor. Dochter Anneke ontmoet 
Theo op latere leeftijd. Het is roman-
tiek met een realistisch randje. Over 
Theo en Anneke gaat het toneelstuk. 
Humor en zorg voor de ouders van 
Anneke wisselen elkaar af. Het draai-
orgel maakt Daniël en Wimmie nog 
steeds blij. 

Ook de gesprekken tussen Theo en 
Wimmie zijn humorvol. Maar de 
zorg voor de ouders van Anneke blijft 
ook belangrijk. De ouders moeten ei-
genlijk een plekje in het verzorgings-
huis hebben. Theo helpt Anneke voor 
een oplossing. Alles is herkenbaar in 
het dagelijkse leven. Daniël en Wim-
mie willen niet afhankelijk worden. 
De kaarten kunnen online worden 
gekocht via www.dekruisweg.nl. In 
de voorverkoop online en bij Priméra 
van der Weg in Damwâld. Zaal open 
19.30 uur en aanvang 20.15 uur. 
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Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Houd haar incassorun t.b.v. de contributie 2019
op 26-27 maart a.s.

Graag zorgdragen voor voldoende saldo op uw bankrekeningnummer

    

Geboorte’s ?
Gewijzigde gezinssamenstelling ?

Verhuist ?
Ander bankrekeningnummer ?

Contactgegevens aanpassen ? Enz …

 
Geef wijzigingen aan ons door zodat we ons ledenbestand actueel kunnen houden.

Leden ontvangen volgend jaar een nieuwe ledenkaart.

 

De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

COOP 
Supermarkt
Samen 
maak je 
het verschil

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

Fo
to

: 
Fo

to
gr

afi
e 

Ja
ap

 d
e 

B
oe

r

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
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In 1 dag 
een complete 

websitetraining
Compleet verzorgde dag

Toplocaties in Noord-Nederland

Ervaren trainers

GRATIS website!

Word jij ook Wakker? Kijk voor meer informatie op:
www.in1dagwakker.nl/dewestereender 
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Oude�cellen�rechthuis�bewaard�gebleven
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

KOLLUM�–�HISTORIE�met�hoofdletters,�dat�geldt�zeker�voor�Kollum�in�zijn�
algemeenheid,�maar�in�het�bijzonder�voor�het�voormalige�oude�recht-
huis,�dat�gelukkig�deels�nog�in�oude�staat�hersteld�is.�Het�pand�aan�de�
Voorstraat�diende�van�1609�tot�1895�als�rechthuis.�Het�rechthuis,�met�
daaronder�de�gevangenis�was�op�3�en�4�februari�1797�het�centrum�van�
het�Kollumer�oproer.�

Dit werd veroorzaakt door een toene-
mend verzet tegen de burgerbewapening, 
ingesteld door de  Franse overheersers, 
om bestand te zijn tegen de Prinsgezin-
den. De arrestatie en gevangenneming 
van de Oranjegezinde  Abele Reitzes, 
zorgde voor zoveel opschudding in de 
regio, dat een grote menigte zich verza-
melde om hem te bevrijden. 

Het voormalige oude rechthuis (Voor-
straat 94) is een diep pand met een 
16de-eeuwse oorsprong. Delen van de 
kap, enkele sleutelstukken en de kelder 
stammen uit die tijd. Van 1609 tot 1895 

diende het als rechthuis. In de kelder zit 
een mogelijk uit 1637 stammend ca-
chot. De voorgevel is in de 19de eeuw 
vernieuwd en heeft in 1974 de huidige 
winkelpui gekregen. Karel Numan, die 
een prachtige dierenspeciaalzaak heeft 
gevestigd in het pand, heeft zich niet 
alleen verdiept in de geschiedenis van 
het rechthuis, maar heeft ook een aantal 
delen, waaronder de oude kille bajes, in 
originele staat hersteld. Daarnaast is Nu-
man een uitstekende verhalenverteller.

In de  16e eeuw was Kollum, naast de 
steden, een belangrijk handelscen-

trum geworden. Die functie werd nog 
versterkt door de stichting van een 
waaggebouw, waardoor onder meer 
een aanzienlijk deel van de Dokkumer 
kaashandel naar Kollum werd overge-
bracht. De 17e en 18e eeuw waren voor 
Kollum tijden van groei en bloei dank-
zij handel en scheepvaart. In het mid-
den van de 17e eeuw kwam op kosten 
van de stad  Dokkum  de  Stroobosser 
trekvaart  tot stand, waardoor Kollum 
via de korte  Kollumer trekvaart  een 
goede verbinding kreeg met Groningen 
en Dokkum. ‘De rijkdom van het dorp 
maar ook de handel in het waaggebouw, 
trok echter ook veel gespuis, vandaar 
dat het besluit viel om in Kollum ook 
een rechthuis te bouwen met twee cel-
len. Voor die tijd werden gevangenen 
opgesloten in een kelder onder de kerk, 
maar hier konden eigenlijk op zondag 
geen mensen opgesloten zitten. De 
gedetineerden zorgden vaak voor veel 
commotie tijdens de eredienst, omdat 

de gevangen zich nogal luidruchtig en 
in niet bepaald christelijke woorden 
lieten horen. De notabelen in het dorp, 
waaronder veel kerkgangers, stonden 
dan ook vrijwel unaniem achter het 
plan om het om het rechthuis met cel-
len te bouwen,’ aldus Numan.

Zoals al gememoreerd, Numan heeft 
zich verdiept in de historie van het 
pand, waarvan hij nu de eigenaar is. 
Gelukkig niet alleen verdiept, maar ook 
daadwerkelijk heeft hij actie onderno-
men om zoveel mogelijk de cellen weer 
in hun oude ‘glorie’ te herstellen. Geluk-
kig, want niet alleen voor Kollum, maar 
voor een grote regio is het van daadwer-
kelijk belang dat de historie bewaard 
wordt. 
Het rechthuis en de cellen vormen een 
belangrijk bewijs van de belangrijke 
plaats die Kollum ooit was. Hier begon 
dus zelfs het oproer van de Oranjege-
zinden tegen de Franse overheersing. 
‘Met veel fantasie kun je zelfs zeggen, 
dat onze huidige koning zijn func-
tie kan uitoefenen dankzij Salomon 
Levy, Jan Binnes en de vele honderden 
mensen die het niet pikten dat Abele 

Reitzes hier gevangen zat,’ verklaart 
Numan, met veel gevoel voor regionaal 
chauvinisme. Reitzes, die bevrijd werd 
door een grote macht ‘vrijbuiters’ die 
het kleine garnizoen Fransen moet heb-
ben geïmponeerd, waarna ze eieren voor 
hun geld kozen en Reitzes vrij lieten.

Dat de cellen een belangrijke plaats 
hebben ingenomen tijdens het Kollu-
mer Oproer is duidelijk. De keiharde 
britsen met daarbij de keten met de 
zware steen, laten weinig aan de ver-
beelding over. Een pretje was het zeker 
niet. Lang verbleven de gevangenen 
daar vaak niet. Veel gevangenen werden 
per boot afgevoerd naar Groningen of 
Leeuwarden. De luiken aan de buiten-
kant van het gebouw aan de vaart zijn 
daar stille getuigen van. Gevangenen 
die van Leeuwarden naar Groningen 
vv vervoerd werden, verbleven destijds 
ook vaak een nacht in Kollum. De 
boot waarmee ze vervoerd werden, lag 
dan onder de brug om niet op te vallen 
voor de bevolking van Kollum. De kel-
der waar de gevangen zaten kan tijdens 
openingstijden van de winkel gratis be-
zocht worden.

Keuning�“Kollumer”�Thijs�Meester,�de�slechterik
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto’s

LEEUWARDEN – UNIEK! Inderdaad uniek met hoofdletters en een uitroepte-
ken. Uniek is zeker het historisch muziektheaterspektakel “Salomon, het 
Kollumer Oproer” dat in juli in hartje Kollum opgevoerd zal worden. Aan 
deze op voorhand al schitterende uitvoeringen wordt meegewerkt door 
een keur van Fryske toppers, waaronder oud-Kollumer Thijs Meester. 

‘Ik vind het een schitterende uit-
daging. Het belooft een grandioos 
geheel te worden. Prachtig is het bo-
vendien om terug te zijn in Kollum, 
waar ik opgegroeid ben. Dus was mijn 
antwoord volmondig “ja” toen ik het 
verzoek kreeg om hier mijn medewer-
king aan te verlenen.’ Woorden die 
ondersteund worden door een stra-
lende glimlach.

Bewuste keuzes maken, maar ook in 
het diepe durven te springen. Eigen-
lijk in een notendop het leven van 
Thijs Meester, die als zesjarig jochie 
in Kollum kwam wonen. Hij bleef 
daar tot zijn 18e en verklaart daar on-
gevraagd over: ‘Ik heb daar een uitste-
kende jeugd gehad.’ Inmiddels heeft 
de zanger/auteur/verteller al meer dan 
twintig jaar zijn stekje gevonden in de 
“Hollandse wijk” in de Friese hoofd-
stad. ‘Eigenlijk is het hier een dorp 
in een stad. Er heerst ook een dorpse 
mentaliteit, daar voel ik mij uitstekend 
op mijn gemak,’ aldus de man, die al 
op jonge leeftijd belangstelling had 
voor acteren en in een grijs verleden 

zelfs nog op de rol stond van spelers 
bij de K.A.T. (Kollumer Amateur 
Toneelvereniging), in zijn toenmalige 
woonplaats. In zijn jonge jaren had 
Thijs een aantal baantjes, maar nooit 
kreeg hij een vast contract. Zijn vrien-
din sprak toen de voor Thijs Meester 
historische woorden: ‘Waarom pro-
beer je niet om acteur te worden. Je 
hebt zoveel talent. Probeer kansen te 
creëren.’ Woorden, die een carrière-
switch veroorzaakten, maar ook woor-
den die hij gretig opslurpte, zoals al-
leen iemand met passie dat kan.

Langzaam maar zeker kroop Thijs 
Meester vanuit de amateur regio-
nen naar het professionele klimaat, 
met dank aan Omrop Fryslân waar 
hij zijn eerste opdrachten voor kreeg. 
Momenteel is hij een van de vaste 
hoofdrolspelers in Kening Hert. Van-
af het moment dat zijn gezicht op de 
televisie kwam, ging het balletje pas 
echt rollen, mede door de veelzijdige 
creatieve mogelijkheden die Thijs 
Meester te bieden heeft. Op het to-
neel of achter de microfoon is hij een 

ander mens, is hij de man die weet 
welke rol hij moet innemen, wat hij 
doet, een denker die tegelijk kan doen, 
een prater die gewoon zijn woorden 
vindt zonder te hoeven zoeken. De 
afgelopen twee jaren waren hectisch 
en druk. ‘Dit weet je als je mijn be-
roep hebt. Maar daar doe je het ook 
voor. Mensen vermaken, mensen wat 
bieden. Dat is hard werken, maar dat 
vormt geen enkel probleem. Ik geniet 
van mijn werk, van de vele contacten 
en reizen door de provincie. Ik werk 
heel veel in de buurt van Sneek, IJlst 
en Hindelopen. Jammer genoeg is er 
in de noordoosthoek weinig ruimte 
voor cultuur. In mijn ogen te weinig.’

In juli kan Thijs Meester zijn hart op-
halen. Spelen en zingen in de “eigen” 
regio. ‘Een enorme uitdaging, maar ik 
ben er klaar voor. Ik ben blij met mijn 
medespelers, maar ook met Steven 
de Jong als regisseur. Dit is de eerste 
keer dat ik met hem werk, maar ik heb 
er alle vertrouwen in. Ik denk dat hij 
een regisseur is die mensen beter laat 
worden, door hen te stimuleren. Ook 
zal er ruimte zijn voor improvisatie 
wat betreft de eigen tekst en hoe je 
dat het beste brengt. Je kunt groeien 
in de tekst en in je spel. Fantastisch, 
daar houd ik van, niet dat stugge, maar 
losjes uit de pols zodat het veel meer 
realiteitswaarde krijgt. Wat wil je als 

acteur en zanger nog meer,’ grijnst hij 
voluit aan de eettafel in zijn woning.

‘Ja, het is weer eens zover,’ zucht hij 
voldaan. ‘Ik speel de rol van de slech-
terik, de Keuning op de hand van de 
Franse bezetter, die Abele Reitses 
oppakt en in de gevangenis opsluit, 
nadat deze de kreet “Oranje boven” 
riep. Ik kon dat natuurlijk niet op zijn 
beloop laten. Hierna ontstond de op-
stand van de Oranjegezinde regio, een 
opstand die slechts twee dagen duurde 
maar bekend staat als het “Kollumer 
Oproer”. 

Ik ben ontzettend ingenomen met 
deze rol, ik geniet ervan om de slech-
terik te spelen, het geeft mijzelf het 
gevoel dat er net iets meer gevraagd 
wordt van je als acteur,’ aldus Thijs, 
die nog nadrukkelijk wijst op de zang. 
‘Toeval of niet? Ik was vorig jaar bij de 
uitvoeringen van Muoike Meu tijdens 
de Kulturele Haadstêd in de Grote 
of Jacobijner kerk in Leeuwarden. Ik 
wou daar beslist heen, omdat ik ook 
wel rondleidingen door Leeuwarden 
heb gedaan, waarin de Oranjes cen-
traal stonden. Er waren verschillende 
groepen, ik kwam bij de groep van 
Abele Reitses uit Burum. Van Salo-
mon was toen nog geen sprake, nu 
sluit ik hem in juli op. Toeval, of niet? 
Wel wonderbaarlijk in ieder geval.’ 
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DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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

0-4
KDV

4-12
BSO

12+
DOK12

0-12
GOB

0-12
GOB

Bezoekadres 
Yndustrywei 1a

T. 06 - 4677 6278
9271 EL in De Westereen
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Fljimsk�met�Griet�Wiersma,��
Piter�Wilkens�en�Minze�Dijkstra
Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto

WÂLTERSWÂLD�-�Het�eerste�theaterprogramma�Fljimsk�van�zangeres�Griet�
Wiersma�uit�Wâlterswâld,�troubadour�Piter�Wilkens�en�goochelaar�Minze�
Dijksma�is�enthousiast�ontvangen.�Het�trio�liet�de�toeschouwers�alle�
zorgen�uit�het�dagelijks�leven�even�vergeten�en�verbazen�over�de�jachtige�
wereld�waarin�we�leven.�Het�trio�vraagt�zich�dan�ook�af�in�hun�tweede�
rondreis�door�Fryslân:�‘Wêr�sil�dit�hinne…?’

Griet Wiersma en Piter Wilkens boei-
en en ontroeren met hun zangtalent 
en brengen ook verrassende duetten. 
Minze Dijksma verbluft het publiek 

met zijn goochelkunsten. In de vele 
sketches worden hun afzonderlijke 
kwaliteiten een komische optelsom. 
De grappige typetjes van Griet gecom-

bineerd met de gortdroge humor van 
Piter en Minze bleken tijdens hun eer-
ste tour een groot succes. ‘We hebben 
heel veel positieve reacties gekregen. 
Mensen hebben enorm genoten. Ik 
denk dat veel mensen nog graag even 
een avondje lekker ontspannen willen 
genieten. Even de dagelijkse zorgen 
opzij zetten, gewoon even lachen, luis-
teren en meedoen met de voor velen 
vaak herkenbare liedjes uit vroegere 
tijden. Uiteraard ook met de mooiste 
nummers van Piter, zoals Knoopkes 
en mijn Frysk Hynder,’ aldus zange-
res Griet Wiersma. Een zangeres die 
vooral in het Fries uitstekend uit de 
voeten kan.

‘We zijn in 2017 gestart met Fljimsk. 
Een in onze ogen unieke combinatie 
van drie Friese artiesten. Op voorhand 
misschien niet een verwachte combi-
natie, omdat onze stijlen heel ver uit 
elkaar liggen. We zijn er echter in ge-
slaagd om een programma neer te zet-
ten met veel variatie, zonder dat onze 
eigen speciale talenten niet aan bod 
komen. Een avondje waarin mensen 
gezellig kunnen meezingen, maar ook 
met luisterliedjes, magie, mysterie en 
niet te vergeten hilarische typetjes, ge-
bracht in een jasje van heerlijke humor. 
Echt een avond lekker uit de sleur,’ al-
dus Griet Wiersma vol enthousiasme. 
Het enthousiasme en de spontaniteit 
zoals velen dat al jaren hebben erva-
ren. ‘We hebben nu voor een andere 

opbouw van ons programma gezorgd, 
waarbij er ook ruimte is om mee te 
zingen, klappen enz. We hebben hier 
veel vraag naar gekregen en het past 
uitstekend bij onze doelstelling, dat 
we mensen een mooie, gezellige avond 
willen bezorgen.’

Griet en Piter schrijven en zingen al 
jaren met veel succes hun eigen lied-
jes. Zo scoren ze bijvoorbeeld elke keer 
hoog in de jaarlijkse Fryske Top 100. 
Griet Wiersma heeft naast zingen ook 
in de theatershows laten zien over veel 
talent te beschikken bij het spelen van 
komische typetjes. Ook in deze nieuwe 
show transformeert Griet zich in  vele 
komische typetjes. Minze heeft een ei-
gen stijl ontwikkeld als goochelaar, hu-
mor speelt hierbij een grote rol. Piter 
is bekend als “de Fryske Troubadour”, 
maar heeft daarnaast ook de nodige 
ervaring opgedaan in diverse theater-
producties. Samen heeft dit trio een af-
wisselend programma gemaakt, waar-
bij humor, zang, magie en sketches een 
leuke mix vormen. Een programma 
om alle zorgen even te vergeten.
 
Fljimsk komt zaterdag 23 maart naar 
De Kruisweg in Damwâld. De pre-
mière voor Noordoost-Fryslân in de 
eigen regio. Kaarten voor deze avond 
zijn verkrijgbaar bij Primera Van der 
Weg in Damwâld, 0511423900 en bij 
De Kruisweg, 0511-705580 of via de 
agenda op www.dekruisweg.nl

10-jarig�jubileum�trekzakensemble�Krekt�Oars�
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

NOARDBURGUM�–�God�loven�en�prijzen�kan�op�heel�veel�verschillende�
manieren.�Het�trekzakensemble�Krekt�Oars�van�de�baptistengemeente�
Pleinkerk�in�Noardburgum�doet�dit�voornamelijk�met�liederen�uit�de�
bundel�van�Johannes�de�Heer.

Een beetje “oars as oars” volgens de 
twaalf leden van het ensemble. Bij het 
trekzakensemble spelen meerdere fa-
cetten een belangrijke rol. Natuurlijk 
is daar in eerste instantie het God lo-
ven en prijzen, het geloof uitdragen, 
maar daarnaast ook het eigen plezier, 
de sociale contacten en als bindende 
factor het muziek maken. De groep 

bestaat uit zes muzikanten en zes 
zangers en werkt regelmatig mee aan 
kerkdiensten en diverse andere bijeen-
komsten.  Indien gewenst kunnen er 
ook Friese en Nederlandstalige liedjes 
worden gespeeld.

Inmiddels is het deze maand alweer 
tien jaar geleden dat Krekt Oars werd 

opgericht. De basis ligt bij een optre-
den van Douwe Huizinga en Bauke 
de Vries, beide muzikanten verleen-
den met hun trekzak muzikale mede-
werking tijdens het startweekend van 
de baptistengemeente in Noardbur-

gum. Zonder het op dat moment te 
beseffen, leidde dit optreden uiteinde-
lijk tot de totstandkoming van Krekt 
Oars. In eerste instantie werden er nog 
een aantal trekzakkers toegevoegd. 
Vanuit het zangkoor van de baptisten-
gemeente werd het idee geopperd om 
er ook een zanggroepje aan toe te voe-
gen. Krekt Oars was geboren en is in-

middels uitgegroeid tot een volwassen 
seniorengroep, die een keer per twee 
weken optreedt. Daarnaast zijn er de 
vaste repetities op woensdagmiddag 
in de Pleinkerk. Van de twaalf leden 
komen er vier uit Noardburgum, de 
andere acht uit de regio.

Het verloop in de afgelopen jaren is 
relatief klein, ondanks de kwetsbaar-
heid wat betreft de leeftijd van de 
jong-senioren, zoals de leden zichzelf 
omschrijven. ‘We hebben een fijne 
groep, waarin uiteraard het geloof en 
de liederen van Johannes de Heer be-
langrijk zijn. Onze christelijke over-
tuiging heeft ons bij elkaar gebracht, 
vanuit de baptistengemeente. 

Maar dat wil absoluut niet zeggen, 
dat er geen andere mensen welkom 
zijn, integendeel. Daarnaast delen we 
onze passie voor de muziek, de een 
op een instrument, de trekzak en de 
andere wat betreft zang. Het is heer-
lijk om met elkaar samen te spelen, de 
repetities vormen voor ons altijd een 
hoogtepunt. Een uitje op zich, vooral 
ook door de uitstekende onderlinge 
contacten. De sociale binding is groot 
en daarmee belangrijk. Je moet het zo 
zien: iedere schakel is belangrijk in dit 
snoer, we zijn allen breekbaar, dat rea-
liseren wij ons terdege, maar als snoer 
dragen we het geloof uit en genieten 
we er enorm van.’

Doordat iedere schakel even belang-
rijk is, hoeven ze eigenlijk niet met 
naam in de krant. Voor Zusan Eizema 
maken ze graag een uitzondering, 
omdat zij de moeilijke kunst beheerst 

om de notenbalken om te zetten tot 
cijfers voor de trekzakken. Oké, dan 
ook maar de naam van Bram, die als 
“lytse Jan” tijdens de optredens kleine 
conferences verzorgt en Harrie, die de 
presentatie heeft. ‘Ongelooflijk eigen-
lijk dat we al tien jaar bestaan. 

Dat hadden we vooraf nooit verwacht. 
Inmiddels hebben we 137 optredens 
verzorgd. Overal in de regio zijn we 
inmiddels geweest, waarbij veel op-
tredens zeer warm ontvangen zijn. Je 
ontdekt dat vooral ook bij mensen die 
aan dementie lijden. Plotseling zie 
je hen weer enigszins tot de realiteit 
komen, ze zingen of neuriën zacht de 
liederen mee die wij ten gehore bren-
gen. Ongelooflijk wat muziek met 
mensen kan doen, het kan mensen ra-
ken tot in de botten, maar vooral ook 
in hun ziel. Dat hoeft niet beslist met 
een christelijk lied te zijn, wij zingen 
en spelen ook Nederlandse en Fries-
talige nummers. We houden van vari-
atie, willen het “krekt oars” doen. We 
hebben inmiddels veel vaste plaatsen 
waar we jaarlijks optreden.’ Voor een 
afspraak kunt u contact opnemen 
met Zusan Eizema, tel: 0511-465733.

Zondagmiddag 24 februari om 16.00 
uur treedt Krekt Oars op in de Plein-
kerk in Noardburgum tijdens een 
Johannes de Heer zangmiddag. Er is 
bewust gekozen voor zondagmiddag, 
omdat veel ouderen er tegen opzien 
om ‘s avonds nog de deur uit te gaan. 
Krekt Oars is realistisch genoeg om te 
beseffen, dat dit hun doelgroep is.

Begint u  
ook met  
ouderen-
gym?
Wilt u gezond(er) ouder worden? 
Bent u rond de 60 jaar of ouder en 
wilt u meer bewegen? Probeer dan 
eens een gratis gymles. De lessen 
vinden plaats in de sporthal te Dam-
wâld. Voor ouderen is het belangrijk 
om te gaan bewegen; het verbetert 
uw spierkracht, geeft u meer energie, 
verkleint de kans op ziekten of ver-
mindert deze, en het is gezond voor 
uw hersenen. 

Fitaal mei Sport wil ouderen met 
sporten en bewegen langer gezond 
en vitaal houden. Er wordt onder 
persoonlijke begeleiding in kleine 
groepen les gegeven. Plezier en ge-
zelligheid is tijdens het bewegen 
heel belangrijk, waar eveneens fana-
tiek kan worden bewogen. Na afloop 
is er gelegenheid voor een kopje kof-
fie. Tijdens de lessen traint u niet al-
leen de spieren en gewrichten, maar 
ook bijvoorbeeld uw hart en longen. 
Dit kan ertoe bijdragen dat u langer 
actief blijft. Overigens hoeft u niet 
bang te zijn dat de activiteit te zwaar 
zal zijn, want u doet alleen wat u 
kunt en in uw eigen tempo. 

Wilt u meer informatie of een keer 
meedoen? Neem gerust even contact 
op. Fitaal mei Sport, Tel: 06 41 93 
84 92. 
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Tel. Thuiszorg 088 512 6577  |  Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

De Westereen en Feanwâlden

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

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

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

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

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

Nu online bestellen! 
Multimate.nl/Zwaagwesteinde 

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

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

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

Afhalen of thuis bezorgd, aan jou de keuze!

Multimate Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271 HM De Westereen - Tel. 0511 - 44 47 47

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl
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Buurtsportcoaches�Noardeast�Fryslân�en�Dantumadiel
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto

Bewegen.�We�doen�het�steeds�minder.�Te�weinig�bewegen�kan�niet�alleen�
zorgen�voor�fysieke�en�geestelijke�problemen,�maar�door�te�weinig�bewe-
gen�doen�we�ons�zelf�vaak�ook�veel�te�kort.�Missen�we�sociale�contacten.�
De�landelijke�cijfers�over�mensen�en�juist�ook�kinderen�die�te�weinig�be-
wegen�en�daardoor�vaak�te�dik�zijn,�waardoor�er�lichamelijke�problemen�
ontstaan,�zijn�onthutsend.�

Ook onze regio ontkomt niet aan deze 
cijfers, vandaar ook dat de buurtsport-
coaches in Noardeast Fryslân en Dan-
tumadiel het druk hebben. Een gesprek 
met deze mensen leert wat hen beweegt: 
onze gezondheid maar ook het lot en de 
toekomst van onze kinderen en klein-
kinderen.

‘Er is een tijd geweest dat bewegen 
normaal was. Je hoefde er geen speci-
ale aandacht voor te hebben. Die tijden 
liggen echter al jaren achter ons. Wij 
zien dat steeds meer mensen kampen 
met overgewicht, met alle gevolgen van 
dien. We merken het juist bij kinderen, 
omdat wij vooral met hen werken,’ ver-
klaren Amarins Hilverda, Eelke van der 
Heide en Anton van Zwol in hun meest 
zuidelijke centrum, het Badhûs in De 
Westereen. Deze mensen zijn drie van 
de in totaal zes medewerkers, die in de 
gemeenten Noardeast Fryslân en Dan-
tumadiel actief zijn. Met de nadruk op 
actief, want samen met hun collega’s 
Aggie Walsma, Tom van der Meer en 
Anke Margryt Jacobs proberen ze alle 
mogelijkheden te grijpen die zich voor-

doen om kinderen bezig te laten zijn 
met sport en spel.

Anton van Zwol ziet helaas tot zijn ei-
gen schrik, dat ook deze regio niet ont-
komt aan, wat wel eens wordt omschre-
ven als een ‘welvaartsziekte’, mensen die 
te dik zijn. Vaak een gevolg van te weinig 
beweging in combinatie met verkeerd 
voedsel. ‘Wij willen echter wel duidelijk 
omschrijven, dat dik zijn lang niet altijd 
komt door bovenstaande aspecten. Dit 
voor alle duidelijkheid. Maar laten we 
eerlijk zijn, bewegen is altijd beter dan 
stilzitten. Je voelt je toch vaak beter als 
je iets gezonder leeft en het is ook goed 
voor de sociale contacten,’ aldus de trai-
ner van voetbalvereniging Veenwouden. 

Om gemeenten te ondersteunen in het 
creëren van voldoende sport- en bewee-
gaanbod voor alle inwoners van jong tot 
oud, investeert het ministerie van VWS 
in de uitbreiding en een bredere inzet 
van combinatiefuncties met extra buurt-
sportcoaches. Doordat zij zowel werk-
zaam zijn bij een sport- of beweegaan-
bieder als in tenminste één andere sector, 

dragen zij eraan bij dat meer mensen 
in hun eigen nabije omgeving kunnen 
sporten en bewegen. Buurtsportcoaches 
zijn combinatiefunctionarissen met als 
specifieke opdracht het organiseren van 
een sport- en beweegaanbod in de buurt 
en het maken van een verbinding tussen 
sport- en beweegaanbieders en andere 
sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg 
en kinderopvang en onderwijs. Er is 
altijd sprake van een combinatie met 
sport en bewegen.

De buurtsportcoaches in Noardeast 
Fryslân en Dantumadiel profileren zich 
op een breed terrein en grijpen alle mo-
gelijkheden die er zijn. Vaak ontwik-
kelen de coaches zelf ook ideeën om 
mensen aan het bewegen te krijgen. 
‘We spelen vaak met de gedachte dat er 
eigenlijk meerdere mensen of organisa-
ties bij betrokken moeten zijn. Daarom 
zoeken we meestal contact met vereni-
gingen, maar anderzijds kunnen vereni-

gingen ook contact met ons opnemen. 
Graag zelfs. We kunnen dan in overleg 
een plan opzetten waarin sport en spel, 
dus plezier en bewegen samengaan. 
Onze insteek is echter dat wij niet als 
vaste organiserende partij fungeren. Stel 
bijvoorbeeld dat een tennisvereniging 
graag nieuwe leden aan zich wil binden. 
Wij zijn dan bereid om in overleg een 
actief programma op te zetten, maar 
trekken onze handen na een bepaalde 
periode terug. Eigenlijk moet het dan 
zo zijn dat mensen blijven bewegen, 
wellicht lid worden van de vereniging. 
Zo kun je het op een breed terrein zien, 
we kunnen ook sport en spel organise-
ren, scholen helpen en begeleiden op 
het gebied van gymnastiek. Wij hebben 
vaak de expertise en de mogelijkheden 
en ook de tijd om verenigingen daad-
werkelijk te ondersteunen. Scholen on-
dersteunen is een van onze belangrijkste 
pilaren.’

De rol van de buurtsportcoaches in No-
ardeast Fryslân en Dantumadiel wat 
betreft intersectorale samenwerking, 
verbindingen te leggen tussen sport- en 
beweegaanbieders en andere sectoren 
sluit goed aan. Niet alleen wat betreft 
de visie, maar ook op hun manier van 
werken. Bezig zijn met bewegen, beter 
leven en een goede leefstijl ontwikkelen. 
Dat daarbij steeds nieuwe mogelijkhe-
den gezocht worden is zeker een com-
pliment waard, het zestal laat zich niet 
in een hoekje duwen en beperkt zich 
niet tot een categorie, integendeel zelfs, 
daar waar mogelijkheden voor ouderen 
liggen worden die ook benut. Zo is er 
bijvoorbeeld een samenwerking met De 
Klyster in Damwâld, worden er contac-
ten onderhouden met diëtisten omdat 
ook gezonde voeding van belang kan 
zijn.

‘Eigenlijk kun je het zo breed niet noe-
men of wij gaan er mee aan de slag. Het 
is prachtig en intens werk, vooral als je 
resultaten boekt,’ besluit het trio het 
verhaal van buurtsportcoaches. Mensen, 
die op de bres staan voor gezonder leven 
met centraal daarin bewegen en het kan 
niet vaak genoeg benadrukt worden het 
plezier dat mensen daaraan kunnen be-
leven. ‘Het hoeft niet altijd groot te zijn, 
meestal begint en blijft het klein, maar 
dat mensen beseffen dat ze bewuster 
moeten leven, beter met hun lichaam 
omgaan, kan in een latere levensfase nog 
veel meer profijt opleveren.’

Coaches�helpen�om�het�sociale�
netwerk�te�versterken
Femke�van�der�Wal,�Jetske�Leijenaar,�Renske�van�der�Bij,�Wende�Lissenberg,�
Menke�Dijkstra,�Ineke�Wijbenga�en�Baukje�Brander�ontvingen�het�certi-
ficaat�Netwerkcoach�uit�handen�van�manager�Eelke�Nutma�van�Stichting�
Welzijn�Het�Bolwerk.�Zij�gaan�aan�de�slag�als�vrijwillige�netwerkcoach�bij�
sociaal�geïsoleerde�mensen�en�mantelzorgers.

Het project vrijwillige netwerkcoach 
is een onderdeel van Stichting Wel-
zijn Het Bolwerk. De netwerkcoach 
wordt ingezet in situaties waarbij het 
sociale netwerk van mantelzorgers of 
dienst zorgvrager in de loop van de 
tijd onder druk is komen te staan of 
zelfs geheel verdwenen is. Mantelzor-
gers met zware zorgtaken hebben vaak 
geen tijd meer kunnen vinden om het 
sociale netwerk te onderhouden. 

Daardoor is het moeilijk geworden 
om een beroep te doen op hun naaste 
omgeving terwijl zij vaak wel wat ex-
tra support kunnen gebruiken. Een 

netwerkcoach kan ook ondersteuning 
bieden in situaties waar er sprake is 
van sociaal isolement en waar nieuwe 
waardevolle contacten niet gemakke-
lijk op te bouwen zijn. 

Te denken valt hierbij aan sociaal ge-
isoleerde ouderen, mensen met een 
psychiatrische achtergrond of mensen 
met een langdurige ziekte of handi-
cap. Een sociaal netwerk geeft niet 
alleen plezier en betekenis aan het 
persoonlijke leven, maar heeft ook een 
praktische functie. Binnen het sociale 
netwerk kunnen mensen elkaar on-
dersteunen en samen oplossingen voor 

problemen bedenken. De methodiek 
‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ van A 
naar Beter bestaat uit een 10-stappen-
plan dat de vrijwillige netwerkcoach 
samen met de cliënt doorloopt. Hier-
bij worden de wensen van de mantel-
zorger en het huidige netwerk in kaart 
gebracht. Daarna wordt er samenge-
werkt aan de mogelijkheden om het 
netwerk uit te breiden. Om deze me-
thodiek onder de knie te krijgen heb-
ben de cursisten een training gevolgd 
bij Hanny van der Meer van Stichting 
Welzijn Het Bolwerk.

Mensen die zichzelf in deze situatie 
herkennen en graag ook hun soci-
ale netwerk willen versterken kunnen 
contact opnemen met Stichting Wel-
zijn Het Bolwerk, tel. 0519-292223. 
Mailadres: info@het-bolwerk.eu

De buurtsportcoaches: Amarins Hilverda, Anton van Zwol, Aggie Walsma, Tom van der 
Meer, Eelke van der Heide, Anke Margryt Jacobs.

Keunstkrite bestaat 10 jaar
Stichting�Keunstkrite�Twizel�jubileert.�Het�10-jarig�bestaan�van�de�
kunst-�en�cultuurkring�wordt�tijdens�de�Kunstweek�van�Achtkarspelen�
24�mei�t/m�1�juni��gevierd�met�een�extra�feestelijk�programma.�

“We zijn letterlijk aan de keukentafel begonnen”, vertelt nieuwbakken 
voorzitter Hetty Combs. In 2009 richtte beeldend kunstenaar Rein Bril 
samen met het het ondernemende echtpaar Kloosterman in Twijzel een 
beeldentuin aan De Wedze in. “De beeldentuin heeft een jaar of vijf be-
staan. Sindsdien hebben we veel verschillende activiteiten georganiseerd: 
sommige zijn gebleven (o.a. de Jan Ritskes Poëzienacht) en andere zijn 
gestopt (o.a. Twizeler Snertwiif ).

In 2012 won de Keunstkrite de gemeentelijke Cultuurprijs voor de ver-
nieuwende aanpak waarbij kunst en cultuur met streekhistorie werden 
gecombineerd. Daarbij werd nauw werd samengewerkt met andere cul-
turele instellingen en ondernemers in Achtkarspelen. “We hebben daar 
toen een trend mee gezet. Voor en door de Mienskip was het motto en dat 
is het nog steeds. De jaarlijkse kunstroute (sinds 2011 door de Keunst-
krite georganiseerd) is toegankelijk voor zowel amateurs als professionals, 
de fotowedstrijd alleen voor amateurs. Bij de openbare exposities in het 
gemeentehuis (sinds 2014 via de Keunstkrite) worden aanvullende edu-
catieve activiteiten georganiseerd en op scholen worden er gastlessen over 
kunst- en cultuur gegeven.

Alle activiteiten zijn erop gericht mensen te inspireren en te stimuleren. 
Ter “lering ende vermaeck” zogezegd. Educatie is een belangrijke tool.”

Voor de kunstroute en de fotowedstrijd wordt ieder jaar een nieuw thema 
bedacht. In 2019 gaat het over de verbindende kracht van kunst en cul-
tuur. “Kunst verbindt mensen, plaatsen en tijden. Het is een vorm van 
communicatie. Bij muziek en dans is dat heel duidelijk; beeldende kunst 
wordt vaak meer als individuele uiting van de kunstenaar gezien. 

Dat is natuurlijk wel een onderdeel, maar als het dat alleen zou zijn, dan 
was het als “praten in de ruimte”. Kunst wordt pas legitiem als het gezien 
en gewaardeerd wordt door een ander. Het kunstwerk als verbinding tus-
sen de kunstenaar en de toeschouwer. Persoonlijk vind ik dan dat het ook 
nog iets moet toevoegen. Meer van hetzelfde is niet interessant.”, aldus 
Combs.

De stichting telt op dit moment 28 vrijwilligers die verdeeld zijn over  
bestuur en werkgroepen. Meer informatie over de activiteiten en de 
Kunstweek is op website www.keunstkrite.nl te vinden. Hierop ook in-
formatie over aanmelding voor Rondje Kunstzinnig, de Keunstkrite Fo-
towedstrijd en het thema “10 jaar Keunstkrite: Keunst ferbynt!-Kunst 
verbindt!”. Informatie ook via info@keunstkrite.nl

Vrijwillige Netwerkcoaches geslaagd (Eigen foto).
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4,5,6,7 & 8 juli   2019

KOOP nu je tiCkets! 

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

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

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

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

Tickets vanaf € 27,00

Tickets via vanplan.nl

Ga naar kollumeroproer.nl

Duurzame Keukens
Verrassend betaalbaar!

Duurzame actie: 
Inductiekookplaat 
voor de prijs van 
een gaskookplaat.*

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

*Bij aanschaf van minimaal 5 inbouwapparaten

Woonmaand
oktober 2017

Ontdek de 
nieuwe trends
& onze warme 
winteracties!

Vier de 
herfst in 

uw nieuwe
keuken!

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77, De Westereen   |   T. 0511 44 91 54   |   www.keukenhuiz.nl
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Erwin Middelbos - ABD vestiging Dokkum:

“Kies�wurk�datst�leuk�fynst,��
dan�hoechst�gjin�dei�mear�te�wurkjen”

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

Als�3-jarige�kon�hij�op�de�parkeerplaats�van�iedere�auto�het�merk�op-
noemen.�Tegenwoordig�weet�hij�van�iedere�auto�het�type,�de�prijs,�het�
bouwjaar�en�de�optionele�extra’s.�Erwin�Middelbos�(31)�leeft�auto’s.�Als�
accountmanager�zakelijke�markt�en�ZE-specialist�(elektrisch�rijden)�bij�
ABD�heeft�hij�van�zijn�passie�z’n�werk�gemaakt.�“Kies�wurk�datst�leuk�
fynst,�dan�hoechst�gjin�dei�mear�te�wurkjen.”

Een kort telefoontje van een collega 
met een vraag. Een klant die net voor 
het weekend nog een order doorbelt. 
Een mailtje met de opgevraagde infor-
matie. Een appje voor het maken van 
een afspraak. Wie een uurtje bij Erwin 
op kantoor zit, kan wel uitrekenen hoe 
druk hij het gedurende een gehele dag 
heeft. “It wurk hâldt noait op”, lacht hij. 
Maar dat is niet erg, want Erwin haalt 
er volop energie uit. “Ik houd van die 
drukte. Ik ben een enorme chaoot, stil-
zitten is niets voor mij. Doe mij maar 
iedere dag telefoontjes, mails en appjes. 
Heerlijk. Auto’s zijn mijn leven.”

Roet in het eten
Erwin wordt in 1987 in Leek geboren 
met het autovirus. Toch denkt hij lange 
tijd dat zijn toekomst in de horeca ligt. 
“Vanaf m’n veertiende tot m’n twintig-

ste heb ik met veel plezier in de horeca 
gewerkt”, vertelt hij. “Vaak spijbelde ik 
het laatste uur op school om op tijd op 
m’n werk te zijn. Ik vond het fantas-
tisch.” Een warmte-allergie gooit ech-
ter roet in het eten. “Ik kan niet tegen 
extreme warmte. Dan worden mijn 
handen en voeten twee keer zo dik. En 
bovendien gaan ze enorm jeuken. Niet 
handig wanneer je dagelijks boven een 
kookplaat van zo’n 200 graden staat. 
Dat was het einde van mijn horeca-
droom.”

Lang hoeft Erwin niet na te denken 
wat zijn volgende uitdaging wordt. “De 
auto’s fansels”, lacht hij. Als 20-jarige 
broekie krijgt Erwin de kans om te 
starten als juniorverkoper bij een auto-
bedrijf. Hij blijkt talent te hebben. “Na 
een aantal jaar kwam ik in contact met 

directeur Wybe Kooistra van ABD. 
Het klikte meteen. In 2014 kreeg ik 
het vertrouwen dat ik de ABD Renault 
vestiging in mijn woonplaats Dokkum 
mocht opzetten. Ik ben nog nooit zo 
trots geweest.” 

“Je kunt overal een auto 
kopen, maar service en een 
goed gevoel koop je niet; dat 
krijg je”

Goed gevoel
Inmiddels is hij accountmanager zake-
lijke markt bij ABD voor de automer-
ken Nissan, Renault en Dacia. “Een 
fantastische baan, waarvoor ik per jaar 
zo’n 50.000 kilometer afleg door heel 
Friesland om bij klanten langs te gaan. 
Even een kop koffie, kletsen over koe-
tjes en kalfjes en tot slot in vijf minuten 
de zaken bespreken. Zo werkt het in 
deze business. Klanten kunnen overal 
wel een auto kopen, maar service en 
een goed gevoel koop je niet, dat krijg 
je. Het gaat vooral om de relatie die 
je opbouwt. Het vertrouwen dat je in 
elkaar hebt. En de zekerheid dat wij 
klaar staan wanneer dat nodig is.”

Daarmee benoemt Erwin de drie 
kernwaarden van ABD: vriendelijk-
heid, vertrouwen en service. “ABD 
voelt als een familiebedrijf ”, vindt Er-
win. “De deur staat altijd open. Voor 
klanten, maar ook voor collega’s. Ik ben 
in mijn vrije weekend altijd te bereiken 
voor collega’s die een vraag hebben. We 
staan voor elkaar klaar. En ik moet toe-
geven dat ik ook alles graag wil weten”, 
knipoogt hij. “Dus als een collega met 
een vraag komt, waar ik geen antwoord 
op heb, dan zoek ik dat meteen uit. 
Alle kennis bewaar ik in m’n hoofd.”

“Klanten te helpen om te 
besparen; daar kan ik echt 
van genieten”

Elektrisch rijden
Prijzen, orders, aanvragen en kortings-
acties; Erwin is een wandelende auto-
encyclopedie. Ook als het om fiscale 
regelingen gaat, is Erwin’s brein een 
veel geraadpleegde zoekmachine. “Ik 
ken alle fiscale regels uit mijn hoofd: 
van bijtelling tot aan lease construc-
ties”, knikt hij. Kennis die goed van pas 
komt wanneer hij bij klanten aan tafel 

zit die kiezen voor elektrisch rijden. “Ik 
ken alle subsidiepotjes en ben gek op 
rekenwerk. Het is voor mij de kick om 
klanten te helpen om te besparen. Daar 
kan ik echt van genieten.”

Bedrijven, organisaties, gemeenten en 
provincies; iedereen is tegenwoordig 
bezig met duurzaamheid. Maar hoe 
werkt dat in de praktijk? Erwin: “Wat 
kost de aanschaf, waar laad je de auto 
op en hoeveel kilometer kun je er mee 
rijden? Bij ABD zijn we koploper 
in elektrisch. We weten van A tot Z 
wat de klant moet weten om de juiste 
keuze te maken. Ik verkoop liever een 
auto niet omdat ik eerlijk ben, dan dat 
ik een klant niet meer in de ogen kan 
kijken.”

Even doorrekenen
Ook in de particuliere markt ziet Er-
win dat er steeds meer mensen zijn 
die warm lopen voor elektrisch rijden. 
Struikelblok is vaak echter de hoge 
aankoopprijs. “De eerste aanschaf is 
hoog”, geeft Erwin toe. “Maar veel 
klanten rekenen het kostenplaatje op 
de langere termijn niet goed door. De 
kosten per jaar zijn veel lager, waar-
mee je de hogere aankoopprijs in no 
time terugverdient. Je bespaart maar 
liefst 7 cent per gereden kilometer. En 
dan heb ik het alleen nog maar over 
brandstof, niet eens over onderhouds-
kosten, wegenbelasting of bijtelling. 
Een kwestie van even goed doorreke-
nen en je ontdekt dat elektrisch rijden 
de beste keuze is, ook voor je eigen 
portemonnee.”

“Een auto moet je hebben 
om mee te rijden, niet om 
aan te sleutelen”

Oud gebakje
Waar hij iedere dag de voordelen van 
elektrisch rijden verkondigt, droomt 
Erwin zelf stiekem van een mooie 
oldtimer. “Een Renault 5, sa’n âld 
gebakje”, glundert hij. “Dat is geen 
opvallende oldtimer, maar eerder een 
youngtimer. Ik wil dan graag eentje 
van mijn eigen bouwjaar. Die rijden 
nog als een klokje. In het weekend er 
met het gezin op uit; dat lijkt me heer-
lijk. Geen gedoe met zo’n oude bolide 
die niet wil starten. Een auto moet je 
hebben om mee te rijden, niet om aan 
te sleutelen.”
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Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

www.akbk.nl  |  info@akbk.nl  |  T. 06-29326378 
Foarstrjitte 34, 9271 KH De Westereen

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

 

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

                www.wijngaardensteigerbouw.nl 
 

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

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Wij zijn het goedkoopste adres voor al 
uw: vouwgordijnen, in-betweens, 
overgordijnen en vitrages. Ook verzor-
gen wij graag uw;  tapijt-, vinyl-, pvc-, 
laminaat- en marmoleum vloeren.

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

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

podologie

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

Knieschool

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

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

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

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

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

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!
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Negentig�jaar�geleden�werd�
de�vierde�Elfstedentocht�gereden
Inmiddels�is�er�een�nieuw�record�gebroken.�Een�record�waarmee�veel�
schaatsliefhebbers�zeker�niet�blij�zijn.�Nog�nooit�in�de�schitterende�histo-
rie�van�de�Elfstedentocht�op�de�schaats�zat�er�zo’n�lange�periode�tussen�
twee�tochten.�Enerzijds�is�dat�natuurlijk�een�van�de�prachtige�aspecten,�
koning�winter�laat�zich�niet�dwingen.�Dat�de�schaatsliefhebbers�dit�liever�
anders�zien�lijkt�logisch.�Toch�maken�het�onberekenbare�en�de�omstan-
digheden�dat�wat�de�tocht�der�tochten,�de�Elfstedentocht,�extra�charme�
geeft.�

Dat er vanaf 1909, de eerste Elfste-
dentocht en 1997 de laatste, slechts 15 
keer een tocht gereden kon worden, 
zegt al veel over de trefkans om een 
Elfstedenkruisje te bemachtigen. 4 ja-
nuari 1997 was tot nu toe de laatste 
tocht. Tussen de tochten van 1963 en 
1985 zat ook 22 jaar; hoop verloren is 
al verloren. Gisteren (12 februari) was 
het precies 90 jaar geleden, dat Karst 
Leemburg in Leeuwarden als eerste 
over de finish kwam van de vierde 
Elfstedentocht.

Twaalf jaar na de tocht van 1917 
zou het duren, voordat de tocht 
wederom georganiseerd kon wor-
den. Toen de vorst in de winter 
van  1928  op  1929  goed doorzette, 
was het dan ook niet verwonderlijk 
dat opnieuw de Elfstedenkoorts uit-
brak. Het vroor die winter zo hard, 
dat niet alleen de Zuiderzee, maar ook 
de Waddenzee bevroor. Auto›s reden 
naar de eilanden en terug. Een Elf-
stedentocht kon niet uitblijven: op 7 
februari maakte de vereniging bekend, 
dat de tocht op 12 februari verreden 
zou worden. Het kwik daalde die 
twaalfde februari tot 18 graden onder 
nul. Dit gecombineerd met een snij-
dende noordenwind zorgde ervoor, 
dat de tocht een van de zwaarste ooit 
is geworden. Bij de start van de vier-
de Elfstedentocht in 1929 kwamen 
schaatsers niet opdagen omdat het te 
koud was. Van de 268 schaatsers voor 
de toertocht kwamen 65 niet opdagen. 
Bij de wedstrijdrijders gaven slechts 
vier het van tevoren op, waardoor er 
98 aan de start verschenen.

Meteen na de start lag de latere win-
naar Karst Leemburg  uit  Leeuwar-
den op kop, maar al snel wisten Cor 
Jongert en  Nico Pronk  de kopposi-
tie over te nemen. Pronk en Jongert 
hadden bij de terugweg van  Dok-
kum  naar  Leeuwarden  een voor-
sprong opgebouwd van 4 minuten op 
de achtervolgersploeg. In Harlingen 
werd Leemburg uitgenodigd voor 
koffie bij een oom. De uitnodiging 
werd aangenomen, want Leemburg 
lag immers al 20 minuten achter op 
de koploper. Hierna voltrok zich een 

van de meest opmerkelijke episoden 
uit de Elfstedengeschiedenis. In Hin-
deloopen  kwam om elf uur niet het 
duo Pronk en Jongert als eerste aan, 
maar Karst Leemburg. In een stuk van 
veertig kilometer was een achterstand 
van twintig minuten omgebogen in 
een voorsprong van achttien minuten. 

Bij de finish in Leeuwarden zag het 
zwart van de mensen bij de Willems-
kade waar de schaatsers zouden bin-
nenkomen. Leemburg, die opnieuw 
een sprint had ingezet toen hij hoorde 
hoe dicht zijn achtervolgers bij hem 
waren, wist weer een voorsprong op 
te bouwen. Veel Friezen lieten Karst 
Leemburg een stuk achter hun rug 
schaatsen om te zorgen dat hij een 
beetje uit de wind bleef. In deze tijd 
keek niemand hiervan op. Het werd 
gerekend tot thuisvoordeel. In een 
tijd van 11 uur en 9 minuten kwam 
Leemburg over de finish. 

Van de 206 toerrijders haalden 103 de 
finish. Van de wedstrijdrijders wisten 
11 binnen de beoogde twee uur na de 
winnaar binnen te komen. Een wed-
strijdschaatser hielp bij Dokkum om 
een meisje uit een brandend huis te 
redden. Hierna vond hij zijn achter-
stand te groot om nog verder te kun-
nen schaatsen. In het Eerste Friese 
Schaatsmuseum te Hindeloopen is 
nog een bijzondere rariteit van de 
vierde Elfstedentocht te zien: de afge-
vroren teen van Karst Leemburg. Op 
sterk water staat deze in een vitrine-
kast. 

Uitslag 1929: 1. Karst Leemburg, 
Leeuwarden; 2. Cor Jongert, Ilpen-
dam; 3 Sjouke Westra, Warmenhui-
zen; 4. Fokke van der Heide, Leeu-
warden; 5. Sipke Dijkstra, Cornjum; 
6. W. Meyerink, Elden; 7. S. Kooistra, 
Warga; 8. Durk van der Duim, War-
ga; 9. Uiltje Stienstra; 10 Catharinus 
Stienstra, Leeuwarden. 

Elfstedentocht
De tocht werd de eerste jaren met de 
wijzers van de klok mee geschaatst. 
Tot 1933 en in 1941 werd de omge-
keerde route afgelegd. Een bekende 
plaats van de Elfstedentocht is Bart-
lehiem, doordat de schaatsers het 
traject van Bartlehiem naar Dokkum 
twee keer afleggen. De eerste keer op 
weg van Franeker naar Dokkum en de 
tweede keer weer terug in de richting 
van de finish in Leeuwarden. De eer-
ste elf aankomende mannelijke deel-
nemers én de eerste elf aankomende 
vrouwen ontvangen een medaille. De 
winnaar van de tocht bij de mannen 
ontvangt een zilveren schotel, de Pim 
Mulier-wisselprijs. De winnaar bij de 
vrouwen ontvangt twee wisselprijzen: 
een zilveren bokaal en een zilveren 
wisselbeker. Beide winnaars worden 
gehuldigd met een krans en hun na-
men worden bijgezet in de inscriptie 
van het beeld van de Elfstedenrijder.

In  1890  maakte  Pim Mulier  een 
schaatstocht langs de elf Friese ste-
den. Hij stond aan de basis van de or-
ganisatie van de eerste officiële tocht 
en de eerste wedstrijd in  1909.  Hij 
ontwierp het kruisje dat deelnemers 
krijgen die de tocht volbrengen. Eind 
1908 werd de wedstrijd uitgeschreven 
op een nog nader te bepalen datum. 
Er zou tot 5 januari gelegenheid zijn 
om in te schrijven. Toen het echter 
bleef vriezen en het ijs goed werd 
geacht, werd abrupt besloten de Elf-
stedentocht te vervroegen. De nieuwe 
einddatum voor inschrijving werd 
verschoven naar 1 januari. Mensen die 
echter tot  nieuwjaarsdag  hadden ge-
wacht waren daardoor te laat om zich 

in te schrijven. Zelfs inschrijvingen op 
oudejaarsdag werden om onbekende 
reden niet meer geaccepteerd. Uitein-
delijk hadden 48 personen zich tijdig 
ingeschreven. Op de dag dat de tocht 
moest plaatsvinden viel plotseling de 
dooi in, waarop een meerderheid van 
de deelnemers het voor gezien hield. 
De 23 overgebleven rijders die zich 
meldden bij hotel Amicitia aan de 
Wirdumerdijk te Leeuwarden kregen 
te horen, dat ze zelf moesten zien of ze 
nog wilden meedoen. 

Na gedeelde overwinningen in 1933 
en 1940, werd dit verschijnsel door 
de organisatie verboden.  Jan J. van 
der Hoorn,  Aad de Koning,  Jeen 
Nauta,  Maus Wijnhout  en  Anton 
Verhoeven overtraden in 1956 echter 
deze regel, toen ze gezamenlijk als 
eersten de finish overschreden. Hun 
tijd was 8:46 u. Zij werden niet gedis-
kwalificeerd, maar er werd geen win-
naar uitgeroepen. Jeen van der Berg 
bleef daardoor van zijn tweede zege 
verstokt.

De meeste winters met een Elfsteden-
tocht waren koud of streng, maar dat 
zegt nog weinig over het weer op de 
dag van het evenement en de kwali-
teit van het ijs. Vooral wind en sneeuw 
kunnen het heel onaangenaam ma-
ken. Ook na een winderige en wissel-
vallige  vorstperiode  laat de kwaliteit 
van het ijs vaak te wensen over. Van 
de vijftien officieel erkende Elfsteden-
tochten van de 20e eeuw zijn er drie 
met dooi gereden, vier bij lichte vorst, 
drie bij matige vorst en vijf bij strenge 
vorst (onder -10°C). Ideaal waren 
de omstandigheden op  27 janua-

ri 1917, 16 december 1933, 6 februa-
ri 1941 en 3 februari 1954. Die Elfste-
dentochten zijn gereden op uitstekend 
ijs bij lichte of matige vorst, windstil 
en vaak ook zonnig weer. Lichte dooi 
met zacht ijs was er tijdens de tochten 
op 2 januari 1909 en 7 februari 1912. 

Er was tot 1985 geen aparte wedstrijd 
voor vrouwen. Daarvoor werden zij 
niet tot de wedstrijd toegelaten en 
moesten ze starten tegelijk met de re-
creatierijders. In 1985 startten ze tege-
lijk met de mannen. Pas in 2012 werd 
het besluit genomen om de vrouwen 
die aan de wedstrijd deelnemen een 
aparte starttijd te geven. In 1912 
was  Jikke Gaastra  uit Leeuwarden 
de eerste vrouw die aan de Elfsteden-
tocht deelnam. Ze kwam, in een route 
die tegen de klok in liep, tot Sneek, 
waar ze zes minuten te laat was om 
haar tocht te mogen vervolgen. Om-
dat ze alle elf steden had aangedaan, 
kreeg ze toch het Elfstedenkruisje. De 
eerste vrouw die de Elfstedentocht 
tot aan de finish volbracht, was Janna 
van der Weg in 1917. In 1940 was de 
24-jarige  Sjoerdtsje Faber  de snelste 
vrouw. In 1947 haalden er van de 35 
gestarte vrouwen slechts zes de finish. 
In 1985 konden voor het eerst vrou-
wen deelnemen aan de wedstrijd. De 
snelste vrouw was toen Lenie van der 
Hoorn, in 1986 was dat Tineke Dijks-
hoorn en in 1997 de zwangere Klasina 
Seinstra. In deze edities was er echter 
nog geen sprake van een aparte wed-
strijd voor vrouwen. In de eerstvol-
gende Elfstedentocht zal dat wel het 
geval zijn. De wedstrijd bij de vrou-
wen gaat dan 15 minuten na die van 
de mannen van start en er komt voor 
het eerst een officiële winnares.

Meestal wordt een Elfstedentocht aan 
het begin van het jaar − dat wil zeg-
gen in januari of februari − gehouden, 
waardoor het geen onduidelijkheid 
oplevert om bij het aanduiden van de 
betreffende tocht slechts één jaartal 
te noemen. De enige uitzondering 
hierop is de tocht van 1933, die plaats-
vond op 16 december 1933, dus in de 
winter 1933-’34. Aangezien er geen 
Elfstedentocht was in de winter van 
1932-’33, is ook de aanduiding “Elf-
stedentocht van 1933” eenduidig.

De data van de tochten: 1e 2 januari 
1909; 2e 7 februari 1912; 3e 27 janu-
ari 1917; 4e 12 februari 1929; 5e 16 
december 1933; 6e 30 januari 1940; 7e 
6 februari 1941; 8e 22 januari 1942; 9e 
8 februari 1947; 10e 3 februari 1954; 
11e 14 februari 1956; 12e 18 januari 
1963; 13e 21 februari 1985; 14e 26 fe-
bruari 1986; 15e 4 januari 1997.
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www.damstra.nl

Vakwerk
Sinds 1910

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

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

NIJVERHEIDSWEI 6A  |  9271 GM DE WESTEREEN
T. 0610397218

APW Productie B.V. is een jong bedrijf opgericht in 2017. Wij produceren aluminium 

kozijnen en vliesgevels. Met veel precisie wordt ons product gemaakt door een enthousiast 

team medewerkers. Wij produceren hoofdzakelijk voor onze opdrachtgevers, die doordat 

de economie sterk groeit, hun overproductie naar ons brengen.

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

Nijewei 15 2  TL Veenwouden
06 - 4 27 84 info@korelzinga.nl
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Wethouder Kempenaar wil doorpakken 
met werkgelegenheid

‘Ook�werk�voor�mensen�
in�de�bijstand’�
De Westereen – Dantumadiel gaat de 
komende tijd hard inzetten op een da-
ling van het aantal bijstandsgerechtig-
den. Met name voor de groep van 27 
tot en met 30 jaar ziet de gemeente op 
dit moment grote kansen op werk. Zij 
kunnen binnenkort een uitnodiging 
voor een gesprek tegemoetzien. ,,We 
denken dat er nu wel iets te vinden 
moet zijn voor deze jongeren’’, aldus 
wethouder Rommy Kempenaar (ver-
antwoordelijk voor werkgelegenheid, 
participatiewet en economie). 

De inzet van de gemeente volgt op 
het bericht dat de werkeloosheid in 
Dantumadiel vorig jaar spectaculair 
gedaald is. Het aantal mensen met 
een WW-uitkering daalde met ruim 
35 procent tot slechts 2,7 procent. Dit 
percentage ligt lager dat het landelijk 
gemiddelde. Maar dat betekent niet 
dat er minder mensen in de bijstand 
zitten. ,,Mensen vragen zich af wat de 
relatie met de bijstand is. Nou, wat er 
hierdoor speelt is dat er meer ruimte 
is ontstaan om mensen in de bijstand 
versneld te begeleiden naar werk. En 
dat gaan we nu doen.’’ Dit begeleiden 
gebeurt via de gemeente en de NEF, 
de instantie die voor onder meer Dan-
tumadiel de Participatiewet uitvoert. 
Het leer-/werkbedrijf en tevens soci-
ale werkplaats heeft door de daling in 
de WW capaciteit over. Die kan wor-
den benut voor mensen in de bijstand. 
Kempenaar denkt dat het mogelijk is 
om tientallen jongeren aan een baan 
te helpen. ,,Dit is een kansrijke groep. 
Het is voor henzelf ook beter als ze 
niet in de bijstand zitten. Welvaart is 
welzijn. We gaan het gesprek aan en 
gaan kijken of ze via detachering of 

misschien met een extra opleiding kun-
nen instromen. Wat er maar nodig is.’’ 

Kempenaar benadrukt dat er vanuit de 
gemeente aan gewerkt wordt om iedere 
bijstandsgerechtigde naar een baan te 
helpen. Maar dat is niet eenvoudig en 
kost ook geld. Daarom is nu eerst de 
groep 27-30 aan de beurt. ,,Dat is voor 
ons een prioriteit. Dantumadiel kan dit 
nu doen zonder dat er extra geld voor 
moet worden vrijgemaakt’’, aldus de wet-
houder. Hierna volgt dan waarschijnlijk 
de groep 30-40 jaar. ,,Maar die plannen 
moeten nog gemaakt worden en hiervoor 
is extra budget nodig. Vervolgens moet 
de raad hiervoor toestemming geven.’’

Ook nieuw is dat iedereen die vanaf nu 
een bijstandsuitkering aanvraagt direct 
met een consulent en een medewerker 
van de NEF om tafel gaat voor een 
werktraject. Hierdoor hoeft zo iemand 
mogelijk maar heel kort of helemaal niet 
in de bijstand. ,,Dit kan budgetneutraal 
gerealiseerd worden.’’ Uit recente cijfer 
van onder meer het CBS blijkt dat in 
Dantumadiel zo’n 600 mensen moeten 
rondkomen van een bijstandsuitkering. 
Een derde hiervan zit al een aantal jaren 
in de bijstand. 

Lauwers�College�Kollum�
blijft�‘Superschool’
KOLLUM�-�Voor�het�derde�achtervolgende�jaar�is�de�opleiding�vmbo�ba-
sisberoepsgerichte�leerweg�(vmbo-b)�van�het�Lauwers�College�in�Kollum�
uitgeroepen�tot�‘Superschool’.�“Het�is�ongelofelijk.�Dit�is�zo’n�prachtige�
erkenning.”

Weekblad Elsevier kwam vorige 
maand met de scores van haar jaar-
lijkse onderzoek op de proppen. Net 
als in 2017 en 2018 stond de Kollu-
mer school met de leerweg vmbo-b 
in het rijtje ‘Superscholen’ van Ne-
derland. Landelijk kregen in totaal 
vijftig opleidingen op middelbare 
scholen dit predicaat. Het Lauwers 
College Kollum werd gekroond tot 
beste Friese vmbo-b-school.

“We zijn er met z’n allen supertrots 
op”, aldus Jannie de Vries, loca-
tieleider van het Lauwers College 
Kollum. De Vries benadrukt dat de 
kwalificatie ‘Superschool’ een ver-
dienste van het collectief is. “We 
doen het met z’n allen voor de kin-
deren. Als team investeren we veel 
tijd en energie in de leerlingen. Dat 
levert wat op”, zo straalt de locatie-
leider.

In haar onderzoek neemt Elsevier 

onder meer het aantal zittenblijvers 
op een school en het slagingspercen-
tage bij het examen mee. Voor wat 
dat laatste aspect betreft, laat het 
Lauwers College áltijd uitstekende 
resultaten zien. Ook bij de opleidin-
gen mavo en vmbo-kaderberoeps 
zijn er jaar-in-jaar-uit prima scores. 
“Wij voelen ons verplicht om de 
leerlingen te laten slagen”, geeft De 
Vries de - morele - insteek van de 
school aan. 

Via extra begeleiding wordt alles in 
het werk gesteld om aan het einde 
van de - geplande - rit een ieder met 
het felbegeerde diploma te zien af-
zwaaien. “De docenten zijn bereid 
om hierbij tot het uiterste te gaan. 
Het energielevel is enorm hoog. 
Sommigen komen zelfs bij de leer-
lingen thuis”, aldus De Vries over de 
inspanningen. “Uiteindelijk moeten 
de scholieren het zelf doen en kost 
het soms veel bloed, zweet en tra-

nen. Maar al het extra’s betaalt zich 
wél uit. En daar doe je het allemaal 
voor.”

Naast de intensieve persoonlijke 
begeleiding besteedt het Lauwers 
College eveneens veel aandacht aan 
een veilige sociale omgeving voor de 
kinderen. “Dit aspect is heel belang-
rijk”, stelt De Vries. 

“De prestaties lijden eronder als een 
leerling zich niet prettig voelt.” Het 
gepersonaliseerd onderwijs oftewel 
GO!, waarmee sinds dit cursusjaar 
in de eerste klassen aan elke leerling 
maatwerk wordt geleverd, draagt 
volgens De Vries ook bij aan het 
goede onderwijsklimaat. “Met GO! 
gaat het echt goed. We zijn verbaasd 
hoe de leerlingen het oppakken en 
hoe snel ze uiteindelijk dit systeem 
doorhebben.”

Enthousiast aan de slag zijn en blij-
ven, dat gaat in de toekomst zeker 
ook gebeuren op de nieuwe loca-
tie van de school, is de overtuiging 
van De Vries. Samen met !mpulse 
Kollum vestigt het Lauwers Col-
lege zich over ruim een half jaar in 
de Campus Kollum aan de Ger-
rit Bleekerstraat. De beide scholen 
houden er hun eigen onderwijs-
concept, maar maken gebruik van 
elkaars voorzieningen en faciliteiten. 

“We kijken er heel erg naar uit”, 
aldus De Vries over de verhuizing. 
“Het is een mooie locatie waar we 
straks talrijke dingen samen kunnen 
organiseren.” Het theater (De Colle) 
en de bibliotheek die eveneens deel 
van de campus uitmaken, zijn in de 
ogen van De Vries van grote meer-
waarde voor de scholen. “Dit prach-
tige gebouw biedt volop nieuwe 
mogelijkheden. Dat geeft ook weer 
energie.”

DOKcom�PR�&�Communicatie�
terug�in�de�binnenstad
DOKKUM�-�Na�een�uitstapje�van�2,5�jaar�naar�de�Rondweg�Noord�in�Dok-
kum�is�DOKcom�PR�&�Communicatie�weer�terug�in�de�historische�binnen-
stad�van�Dokkum.�De�DOKcommers�van�Communicatiebureau�Dokkum�zijn�
te�vinden�aan�de�Kleine�Oosterstraat,�nummer�12.�De�entree�ligt�aan�de�
achterkant�van�het�pand,�aan�de�Molenbuurt.�

“Dit authentieke gebouw past ook 
perfect bij waar we als team het ko-
mende jaar verder naar toe willen 
groeien”, vertelt eigenaar Wytse Pyt de 
Jager.   “Naast alle uitvoerende werk-
zaamheden – waaronder het maken 
van Dokkum Magazine 2019 – geven 
we steeds vaker communicatieadvies. 
Daar gaan we ook volop mee door”. 
Het team van DOKcom,  Commu-
nicatiebureau Dokkum, is inmiddels 
uitgegroeid tot drie medewerkers.

Vijf jaar geleden begon het avontuur 
van de Dokkumer ondernemer met 
het opzetten van online stadskrant 

in-dokkum.nl. Die werd eerst ook 
gemaakt in de historische binnenstad 
aan de Oranjewal in Dokkum. Daar-
na 2,5 jaar in het bedrijvencentrum 
aan de Rondweg Noord in Dokkum. 
Na een fijne tijd in dit bedrijvencen-
trum, keert team DOKcom terug naar 
het hart van de stad. Daar waar het 
gebeurt. Dicht op het nieuws, vlakbij 
alle evenementen en in een prachtig 
historisch gebouw aan de Kleine Oos-
terstraat. Tot 2013 was hier het Na-
tuurmuseum gevestigd. Het pand is in 
1904 gebouwd en heeft vele jaren de 
functie van Openbare Lagere School 
gehad.

vwCommunicatiebureau Dokkum
DOKcom groeit inmiddels steeds 
meer uit tot een volwaardig commu-
nicatiebureau, dat online, op papier en 
op tal van andere manieren de juiste 
boodschap overbrengt. “Op verzoek 
van onze klanten is het aantal dien-
sten en producten bij DOKcom PR 
& Communicatie steeds verder uitge-
breid”, vertelt de Jager. “Communica-
tiemiddelen van website tot magazine 
en van visitekaartje tot spandoek kon-
den we al leveren. In de afgelopen tijd 
hebben we onder andere online mar-
keting, DTP & grafische vormgeving 
en pers & woordvoering toegevoegd 
aan ons dienstenpakket. “Behalve ons 
nieuwe adres verandert er aan onze 
contactgegevens niets.”

Kijk ook op de website: 
www.dokcom.nl.

Afscheid van dirigente 
Tine Douwenga-Miedema
31�januari�heeft�het�Christelijk�Gemengd�koor�‘Ta�Gods�Eare’�uit�
Broeksterwâld�afscheid�genomen�van�haar�dirigente�Tine�Douwenga-
Miedema.�Tine�is�vanaf�2010�tot�2019�9�jaar�dirigente�geweest�van�het�
koor�en�onder�haar�bezielende�leiding�heeft�het�koor�mooie�momenten�
mogen�meemaken.�

Dat stond ook centraal tijdens haar 
afscheidsavond, waar enkele leden 
de hoogtepunten van de afgelopen 
negen jaar naar voren brachten. Van 
alle concerten werden door drie ver-
schillende koorleden anekdotes naar 
voren gebracht en deze werden af-
gewisseld met fragmenten van dvd-
opnamen die van deze concerten 
zijn gemaakt. Zo werd duidelijk wat 
Tine voor het koor heeft betekend 
en daar zijn we haar heel dankbaar 
voor. Op deze avond werd uiteraard 
haar een cadeau aangeboden.

Maar het koor, dat tegen de 40 leden 
heeft, kijkt alweer vooruit en heeft 
een nieuwe dirigent benoemd, na-
melijk Annejaap Soldaat uit Anjum. 
Hij is 37 jaar oud en heeft verschil-
lende diploma’s op muziekgebied 
en is ook actief als organist en vo-
caal solist. Hij is al dirigent bij het 
Christelijk Mannenkoor ‘Patrimo-
nium’ uit Leeuwarden, het Christe-
lijk Gemengd koor ‘Looft den Heer’ 
uit Wijnjewoude en het Interkerke-

lijk Koor uit Gorredijk. Het koor ziet 
uit naar zijn komst en hoopt op een 
mooie toekomst met hem en met de 
voortreffelijke begeleider Ronald Pos-
tema gaat dat zeker lukken.

Mocht u iets van het koor willen 
horen en zien, dan vindt dat op het 
Youtube-kanaal onder de naam ‘feije-
klopstra’, waar opnamen zijn te vinden 
van de concerten. Ook vindt u op dit 
kanaal bij Afspeellijsten onder ‘2013 
Ta Gods Eare jubileumconcert’ 24 
video’s en kunt u ook kijken naar ‘Be-
vrijdingsconcert Feije Klopstra’, waar 
22 video’s op staan. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het 
koor en zoekt u een koor, kom dan 
(vrijblijvend) naar één van onze repe-
titieavonden die op donderdag in het 
dorpshuis ‘De Pipegael’ worden ge-
houden of bel met de voorzitter Kees 
de Haan (0511-423297). 

Feije Klopstra email: 
f.klopstra@knid.nl 

Persoonlijke begeleiding staat hoog in het vaandel bij het Lauwers College Kollum. 
Foto: Lauwers College
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Daarom kiest u
voor RegioBank

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

Ontwikkelaars en aannemers opgelet!
Bouwt u mee aan de nieuwe woningen
aan De Bûterblom in De Westereen?
De gemeente Dantumadiel biedt in een uitbreidingswijk in De
Westereen (East) een grondpositie aan bij de Bûterblom, waar
(maximaal) 10 koopwoningen gerealiseerd kunnen worden. De
grondpositie is onderdeel van een perceel dat grenst aan de westkant
aan De Reade Klaver en aan de oostkant aan De Bûterblom. De kavel
is circa 2850 m2 groot en wordt tegen een vaste prijs van € 300.000
(excl. BTW) verkocht.

De gemeente vraagt ontwikkelaars en aannemers om met een plan te
komen voor dit perceel en dit ook te realiseren.

Wat vragen wij?
Als u als ontwikkelaar of aannemer interesse hebt om ‘mee te bouwen’
dan vragen wij van u een uitgewerkt ruimtelijk en onderbouwd plan,
waarin de geplande invulling van deze locatie wordt uitgelegd. Naast
het inhoudelijke plan vragen wij van u een financiële onderbouwing.
Mogelijk vragen wij u ook het plan te presenteren.

Aan welke voorwaarden moet het plan voldoen?
• Maximaal 10 woningen, waarvan minimaal 4 levensloopbestendige

woningen: onderhoudsarme ‘nul-tredenwoningen’.

Hoe worden de plannen beoordeeld?
De ingediende plannen worden op een aantal criteria beoordeeld;
deze criteria hebben elk een eigen wegingsfactor. U kunt informatie
hierover vinden op onze website.

Geïnteresseerd?
Zorg er dan voor dat uw plan uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019 in ons
bezit is. Een selectiecommissie van de gemeente maakt op basis van de
ingediende plannen half maart 2019 een keuze.

Meer informatie vindt u op:
www.dantumadiel.frl/bouwkavels-dantumadiel

N

LEES�DE�KRANT�OOK�OP�ONZE��
VERNIEUWDE�WEBSITE

WESTEREENDER.NL
EN�VOLG�ONZE�

FACEBOOK�PAGINA
Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwoude 

T 06 - 23 26 99 35  |  E info@gbbetonrenovatie.nl

• Betonrenovatie
• Kunststofvloeren
• Coatings
• Kelderafdichting

Ook kunst-

stofvloeren

www.gbbetonrenovatie.nl

Vragen? Kijk ook eens op onze website!
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Open�talenten�dag�SVK
Sportvereniging Kollumerzwaag organiseert op zaterdag 16 februari een 
open talenten dag in sporthal de Seadkampe in Kollumerzwaag. SVK wil 
de gymnastiek en turnsport promoten. SVK geeft gymnastieklessen in Kol-
lumerzwaag en Twijzelerheide. De turnlessen worden verzorgd in Kollumer-
zwaag. Naast deze sporten bieden zij ook badminton en aerobics aan. 

Op 16 februari kunnen alle kinderen in de regio die belangstelling hebben 
voor gymnastiek of turnlessen deze sporten proberen en oefenen. Beweging 
is voor kinderen erg belangrijk voor hun ontwikkeling en motoriek. De en-
thousiaste docenten Reina en Gwenda hebben een mooi programma samen-
gesteld. 
Opgave is niet nodig. Kinderen uit groep 1 & 2 van 13.00-14.00 uur; 3, 4 & 5 
van 14.00-15.00 uur en 6, 7, 8 en vervolgonderwijs 15.00-16.00 uur.  
Kijk voor meer informatie op svk-kollumerzwaag.nl

AGENDAJAN-
UARI

Jild�is�nuver�guod:�wa’t�it�bewarret�hat�
der�neat�oan,�en�wa’t�it�brûkt�is�it�kwyt.

Frysk sprekwurd

Geld is raar spul: wie het bewaart heeft er niets aan  
en wie het gebruikt is het kwijt.

DONDERDAG�14�FEBRUARI
DAMWÂLD – Lachen met Theun 
Plantinga: Sekstips 2! in de Kruisweg. 
Aanvang 20.15 uur. Zaal open: 19.30 
uur. Voorverkoop € 18,50; aan de kassa 
€ 21,00.
VRIJDAG�15�FEBRUARI
DE WESTEREEN – Paarden en Po-
nymarkt in manege It Bytling. Aanvang 
16.00 uur.
ZATERDAG�16�FEBRUARI
KOLLUMERZWAAG - Open talen-
ten dag SVK in sporthal de Seadkampe. 
Promotie:  gymnastiek en turnsport. 
Opgave niet nodig. Kinderen groep 1 
& 2 van 13.00-14.00 uur; 3, 4 & 5 van 
14.00-15.00 uur en 6, 7, 8 en vervolgon-
derwijs 15.00-16.00 uur.  
DINSDAG�19�FEBRUARI
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd. 
Twijzel e.o. Jaarvergadering. Na de 
Pauze: Mevr. Van Toorn verteld over 
veiligheid in Achtkarspelen. Dorpshuis 
“de Bining”. Informatie: G Buikema-
Dalstra, 0511-541952.
 FEANWÂLDEN – Kindervoorstel-
ling: ‘Atuk de jonge Eskimo’. Poppen-
theater Anansi vanaf 4 jaar en (groot)
ouders. Aanvang 14.00 uur. De Schiers-
tins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; 
www.schierstins.nl
DONDERDAG�21�FEBRUARI�
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu, 
De Mienskip. 19:45 uur, Jaarvergade-
ring, daarna boswachter Jacob Hanen-
burg.

VRIJDAG�22�FEBRUARI
DAMWÂLD – Toneelgroep Hjir binne 
we dan. Toneelavond 35-jarig bestaan. 
De Kruisweg.
ZATERDAG 23 FEBRUARI
DRIEZUM - Samenzangavond in de 
Hervormde Kerk. Orgelbegeleiding dhr. 
Kaspersma op het prachtige Hinsz or-
gel. Aanvang: 19.30 uur, toegang gratis.
ZONDAG�24�FEBRUARI
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Noordbergum Pleinkerk. Joh. 
de Heer Zangdienst m.m.v. trekzak-en-
semble ‘Krekt Oars’. Aanvang 16.00 uur. 
DONDERDAG�28�FEBRUARI�
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu, 
De Mienskip. 19:45 uur, Jaarvergade-
ring, daarna boswachter Jacob Hanen-
burg.
VRIJDAG�1�MAART
BROEKSTERWÂLD – Toanielferie-
ning It moat kinne spilet De gouden 
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oa-
nfang 20.00 oere. Saal iepen 19.30 oere.
ZATERDAG�2�MAART
BROEKSTERWÂLD – Toanielferie-
ning It moat kinne spilet De gouden 
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oa-
nfang 20.00 oere. Saal iepen 19.30 oere. 
DAMWÂLD – Pier 21. It wie in moaie 
simmerjûn in De Kruisweg.
ZONDAG�3�MAART�
SIBRANDAHÛS – Piter Wilkens in 
de Kloosterkapel. Aanvang: 15.30 uur. 
Kaarten à €7,50 zijn verkrijgbaar aan de 
deur. Er is geen voorverkoop. Informa-
tie: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl

DAMWÂLD - “Zingt God alle lof ” 
centraal in Zondagavondzang in “de 
Ontmoeting”, Foarwei 48 te Damwâld 
m.m.v. de koren Sjaloom uit Hallum en 
Cantate Deo uit Dokkum, mannenkoor 
Sjongersnocht en vrouwenkoor Carmi-
na uit Damwâld. Aanvang is 19.30 uur. 
WOENSDAG�7�MAART
DAMWÂLD – Pier 21: It wie op in 
simmerjûn in De Kruisweg. Aanvang 
20.15 uur. Zaal open: 19.30. Voorverk. 
€ 19,00. Kassa € 21.00.
VRIJDAG�8�MAART
BROEKSTERWÂLD – Toanielferie-
ning It moat kinne spilet De gouden 
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oa-
nfang 20.00 oere. Saal iepen 19.30 oere.
ZATERDAG�9�MAART
BROEKSTERWÂLD – Toanielferie-
ning It moat kinne spilet De gouden 
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oa-
nfang 20.00 oere. Saal iepen 19.30 oere.

IEDERE�MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30 
uur; Bibliotheek De Boekehoeke in 
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en 
een gratis kopje koffie. Kom gerust eens 
langs, UVV Veenwouden.
IEDERE�DINSDAG
DE WESTEREEN -  De Buurtkamer. 
Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 
12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs 
aan de Sportloane 2B.
IEDERE�WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30 uur 
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma 

Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gra-
tis kopje koffie. Kom gerust eens langs, 
UVV Veenwouden.
IEDERE�DONDERDAG
DE WESTEREEN  - Week vlooi-
enmarkt, markthal ’t Spoor van 10.00-
17.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE�VRIJDAG�
DE WESTEREEN – Koffie café De 
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mûne-
wei 17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 10.00-12.00 brei- en 
haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in 
de Doopsgezinde kerk De Westereen, 
op de laatste donderdagmiddag van de 
maand van14.00-16.00 uur. Voorstraat 
44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - t/m 29 maart. Kleu-
renhoutsneden van Marjolein Terwindt-
Wetterauw 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 Coehoorn-
weg 9. Open: dinsdag t/m zondag 13.00 
- 17.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 
22.00 uur. Entree 0 tot 6 jaar gratis. 6 
- 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. 
Zie  www.observeum.nl . 

DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DOKKUM - Expositie olieverfschilde-
rijen Waddenzee galerie Jan Kooistra, 
Diepswal 3. Vrijdag- en zaterdag 14.00 
tot 17.00 uur (06-53 90 2008).  www.
jan-kooistra.nl
FEANWÂLDEN – t/m 17 mrt. Mens/
Beeld van Herma van Wijk (grafiek, te-
keningen, mixed media) en Jaap te Kief-
te (beelden, olieverf ). Gehele jaar: ‘het 
laatste Friese torenkasteel’. Open: dins-
dag t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. 
zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie Lou-
ise de Winter, Papergirls en figuratieve 
schilderijen en Max de Winter sugges-
tief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. 
Alleen open op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open  za-
terdag en zondag 13.00-17.00 uur. En-
tree € 3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dage-
lijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swartewei-
sein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvij-
versburg.

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

Fotopuzzel�speurtocht�
museum�De�Sûkerei
In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 
19 februari t/m vrijdag 22 februari, 
is openluchtmuseum “De Sûkerei” in 
Damwâld elke dag geopend van 13.30 
tot 17.00 uur. In het kader van “Help 
Pake en Beppe de vakantie door” mo-
gen kinderen t/m 12 jaar gratis naar 
binnen onder begeleiding van een be-
talende volwassene, bijvoorbeeld een 
pake, beppe, heit, mem enz. Het the-
ma is: “Lekker ite, niks weismite”. Er 
is een leuke gratis fotopuzzel speur-
tocht door het cichoreimuseum, de 
wâldhúskes en de nieuwe poldermo-

len. Het zijn foto’s over eten, waarbij 
je moet speuren waar deze zich bevin-
den in het museum. Na afloop kun je 
het woord raden. Er zijn leuke prijsjes 
mee te winnen! Ook kun je spelen met 
Oudhollandse spelletjes of kleurpla-
ten kleuren. Na afloop kun je een cre-
atieve, lekkere pannenkoek eten. Kom 
kijken, spelen en eten. We zien jullie 
graag in de voorjaarsvakantie!

Openluchtmuseum “De Sûkerei”, 
Trekwei 8a in Damwâld. Meer infor-
matie op  www.desukerei.nl 

Piter Wilkens in 
Kloosterkapel
Zondagmiddag 3 maart treedt een 
van de populairste vertolkers van “It 
Fryske liet”, zanger-gitarist Piter 
Wilkens op in de Kloosterkapel in 
Sybrandahuis. De troubadour ge-
niet met composities als Knoopkes, 
Oeral thús, Dykskiep en Greider-
oas een grote faam zowel binnen 
als buiten de provincie. Piter staat 
inmiddels als soloartiest ruim der-
tig jaar op het podium en is zonder 
enige twijfel op zijn best voor een 
intiem luisterpubliek, waar hij con-
tact mee kan maken.

Mediterend�naar�de�zondag
Zaterdagavond�2�februari�ging�een�nieuw�interkerkelijk�gebeuren�van�
start�onder�de�titel�‘mediterend�naar�de�zondag.’�Het�zaterdagavondpro-
gramma�is�een�gezamenlijk�initiatief�van�vijf�predikanten�uit�onderschei-
den�kerkverbanden�en�wordt�gedragen�door�hun�kerkenraden.��

Het gaat om ds. K.H. Bogerd (herv. 
gem. Wâlterswâld), ds. G.J. Capellen 
(CGK Andreasgemeente Damwâld), 
ds. A.A. Egas (CGK Sionskerk Dam-
wâld ), ds. H. de Greef (HHK Wâl-
terswâld) en ds. J.A. Mol (herv. gem. 
Driezum). 

Om de beurt leiden de predikanten 
‘over hun kerkmuur’ een avond in het 
kerkgebouw van de gemeente van een 
ander kerkverband om daar van 19.00 
uur tot 20.00 uur een meditatie te ver-
zorgen omlijst met gebed en samen-
zang. 

Ds. Egas heeft dit initiatief genomen 
vanwege zijn verlangen naar het zoe-
ken van eenheid. Hij hoopt samen 
met zijn collega predikanten dat de 

avonden in de Fryske Wâlden over 
en weer goed bezocht worden en een 
geestelijke eenheid ervaren mag wor-
den. ‘Mediterend naar de zondag’ staat 
in het teken van bekende gelijkenis-
sen uit de Bijbel; zoals het verloren 
schaap, de wijze en de dwaze bouwer, 
het mosterdzaadje, de onrechtvaardige 
rechter en de gelijkenis van het zaad. 

Het is van groot belang om in een 
tijd van verval   elkaar te ontmoeten. 
In een samenleving waarin de kerk   
meer en meer een randverschijnsel 
wordt, is het een grote zegen als er in 
eensgezindheid over de kerkmuren 
heen contacten zijn en er  geestelijke 
herkenning mag zijn. Daartoe is het 
gebed om de doorwerking van Gods 
Geest onmisbaar!  Laten wij dat met 

elkaar en voor elkaar mogen beoe-
fenen.  De toegang is vrij. Er wordt 
gecollecteerd voor het evangelisa-
tiewerk. Na afloop is er gelegenheid 
tot koffiedrinken en ontmoeting De 
tweede avond vindt plaats op 2 maart 
in de hervormde kerk te Wâlterswâld 
(Tsjerkeloane 75) en wordt verzorgd 
door ds. G.J. Capellen. 

De derde avond vindt plaats op 30 
maart in de HHK kerk te Wâlters-
wâld (Tsjerkeloane 12) en wordt ver-
zorgd door ds. A.A. Egas. De vierde 
avond vindt plaats op 27 april in de 
hervormde kerk te Driezum (Van 
Sytzamawei 8) en wordt verzorgd 
door ds. H. de Greef. 

De vijfde avond vindt plaats op 25 
mei in de CGK Andreasgemeente te 
Damwâld (Foarwei 19)en wordt ver-
zorgd door ds. J.A. Mol.

LASSERS
GEVRAAGD!!!

EVENTUEEL 
OPROEPKRACHTEN.

VOOR ALLE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN.
LEEFTIJD 18/19 JAAR VOOR INLICHTINGEN 

NEEM CONTACT OP VIA 0511-422555
WAGENBOUW / HEKWERKEN 

SJOUKE DIJKSTRA RINSUMAGEEST.
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in stof vanaf

€ 869,-

3300m2

betaalbaar 
woonplezier !

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

Moderne 
relaxfauteuil Martin,
zoals afgebeeld 
in leer € 1099,-
Optioneel: elektrisch 
verstelbaar (met accu)

NOOIT TE JONG
VOOR 'N RELAXFAUTEUIL VAN KOOISTRA

 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

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!
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Zevendaagse kruidencursus bij 
De Kruidhof hortus van Fryslân
In�2019�organiseert�Hortus�van�Fryslân�Dev�Kruidhof�in�Buitenpost�
opnieuw�de�zevendaagse�kruidencursus�Kweken,�Kennen�en�Verwerken�
van�Kruiden.�De�cursus�neemt�je�mee�door�het�gehele�proces�van�zaaien,�
kweken,�oogsten�en�bewaren�door�het�jaar�heen.�

Kruiden zijn van alle tijden en steeds 
meer mensen ontdekken hoe be-
langrijk kruiden voor een gezond 
leven kunnen zijn. Maar welke krui-
den kun je nu gebruiken en welk deel 
van het kruid is geschikt, hoe kan ik 
ze kweken, hoe gebruik je ze in de 
keuken en kun je eenvoudig zelf 
thuis huismiddeltjes maken? Alle-
maal vragen waar deze cursus dieper 
op in gaat. In zeven dagen leer je veel 
over de theorie van kruiden, maar ga 
je ook praktisch aan de slag, zowel in 
de kruidentuin als met het verwer-
ken van de kruiden tot bijvoorbeeld 
een zalf, een olie of een kruidenwijn. 
De gemaakte producten en recep-
ten krijg je natuurlijk mee naar huis. 
Tijdens de cursus leer je ook hoe je 
kruiden in je eten verwerkt en bereid 
je gezamenlijk de lunch met kruiden 
uit de tuinen van de hortus. Mieke 
Willebrands van Miekes Kruiden-
tuin verzorgt de cursus en werkt al 
ruim 40 jaar op biologische wijze 
met kruiden. Na afloop van de cursus 
ontvang je een certificaat. De cursus-
data zijn in 2019 op vrijdag 5 april, 
26 april, 10 mei, 1 juni, 31 mei, 14 
juni, 6 september en 27 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. De prijs van 
de cursus bedraagt € 450,00. Dit is 
inclusief gebruik van koffie thee en 

iets lekkers tijdens de cursus, alle ma-
terialen, ingrediënten en naslagwerk, de 
producten die worden gemaakt tijdens 
de cursus en de gezonde warme bio-
logische lunch. Daarnaast ontvangt je  
een persoonlijke toegangskaart voor het 
gehele seizoen 2019 van De Kruidhof.  
Het cursusgeld kuvn je contant of met 
pin betalen tijdens de eerste cursusdag 
op vrijdag 5 april 2019.  Opgeven kan, 
bij voorkeur voor 1 maart 2019 door 
een mail te sturen naar info@dekruid-
hof.nl onder vermelding van naam, 
aantal personen, telefoonnummer en e-
mailadres. Aan de cursus kunnen maxi-
maal 12 personen deelnemen. 

De vliegende Pinguïn
Pinguïns kunnen heel goed zwem-
men, bijna net zo goed als vissen. 
Op het ijs lopen deze vogels rechtop, 
meestal in een waggelloopje, maar 
soms rennen ze heel snel. Met hun 
buik kunnen ze prima over de sneeuw 
“surfen”. Helaas, één ding kunnen de 
pinguïns niet, en dat is vliegen. 
‘En dat is niet eerlijk,’ vindt Pina Pin-
guïn. Met jaloerse blik tuurt de jonge 
pinguïn uren naar de meeuwen. Deze 
vogels zweven elke dag sierlijk door de 
lucht en zwalken eindeloos over het 
ijs en de zee. ‘Ik wil ook vliegen,’ zegt 
Pina elke dag onder het eten. ‘Doe 
toch niet zo mal, meisje!’ reageert haar 
vader telkens.

‘Wij pinguïns kunnen weer andere 
dingen. Laat het vliegen over aan de 
vogels, want het lijkt me erg koud daar 
boven in de lucht.’
‘s Middags dobbert Pina vaak een 
beetje rond in het water. 
‘Kun jij vliegen?’ vraagt Pina aan een 
jonge walvis, die bij haar in de buurt 
zwemt. Wouter Walvis kijkt haar ver-
rast aan. ‘Niet echt,’ zegt hij. ‘Maar af 
en toe spring ik op uit het water en 
zweef dan een paar tellen in de lucht. 
Dus, als je dat vliegen wilt noemen, 
oké!’ 

Haar vriend Zep de Zeehond is een 
rasechte zwemmer. Ze ziet de grijs-
witte zeehond op een ijsschots zitten 
en zwemt naar hem toe. ‘Hallo Zep, 
mag ik je wat vragen?’ ‘Maar natuur-
lijk Pina,’ antwoordt hij verlegen. Hij 
is een beetje verliefd op haar en krijgt 
altijd roze wangetjes, als hij Pina ont-
moet. ‘Kun jij vliegen?’ Zep denkt diep 
na en zegt aarzelend: ‘Niet echt, maar 

af en toe duik ik naar beneden. Ik 
strek dan mijn zwemvliezen en geef 
een flinke ruk aan mijn staart. Op dat 
moment schiet ik als een torpedo naar 
voren en dan lijkt het net alsof ik door 
het water vlieg.’
Op een besneeuwde heuvel komt Pina 
‘s middags Koos Konijn tegen; een 
dier dat de hele dag vrolijk door de 
sneeuw huppelt.
‘Koos, kun jij vliegen?’ vraagt ze ook 
aan hem. 

Het witte konijn zegt heel dapper: 
‘Soms spring ik zó hoog in de lucht, 
dat het lijkt, alsof ik de lucht invlieg.’ 
Koos huppelt door de sneeuw, trekt 
een sprintje, strekt zijn grote oren 
en maakt zijn vliegsprong. ‘Het lijkt 
niet op vliegen,’ denkt Pina. ‘Maar 
het is toch knap van hem!’ Ze heeft 
begrepen, dat er een heleboel dieren 
zijn, die niet kunnen vliegen. Maar 
een pinguïn behoort tot de vogels en 
daarom is Pina nog steeds ontevreden 
over het feit, dat ze niet van de grond 
kan komen. 

Een paar dagen later is Pina weer de 
hele middag buiten. Ze vergeet de 
tijd en heeft niet in de gaten, dat het 
donker begint te worden. Pina gaat op 
haar rug liggen en speurt de donkere 
hemel af. Plotseling ziet zij een lichtje 
dat beweegt. Ze gaat rechtop zitten 
en volgt het vreemde verschijnsel. Ze 
wrijft haar ogen uit. ‘Ziet ze het wel 
goed? Is het een ster die kan vliegen of 
is het iets anders?’ 
De volgende avond leent Pina een 
zaklamp van haar nichtje Pettie. Ze 
wacht tot het donker is en tuurt ge-
spannen naar de hemel. Even later 

ziet zij opnieuw het bewegende licht. 
Ze pakt haar zakamp en schijnt daar-
mee in de richting van het bewegende 
licht. Er gebeurt niets. Zo gaat dat 
dagen door. Elke avond richt zij 
haar zaklamp op het lichtje, dat op 
een mysterieuze wijze langs de hemel 
glijdt. Pina heeft er na een tijdje ge-
noeg van en besluit nog één keer 
te gaan kijken; dan is het wel-
letjes geweest. Die laatste keer 
neemt ze haar vriendjes Binkie & 
Bonkie mee. Ook zij zijn heel nieuws-
gierig naar het bewegende licht aan de 
hemel.

Op het moment, dat Pina haar zak-
lamp naar de donkere hemel laat 
schijnen, stopt het bewegende licht 
even en keert om. Tot hun verbazing 
wordt het lichtje groter, en groter,…
alsmaar groter. Het lijkt erop, dat het 
dichterbij komt. Na een tijdje horen 
ze vreemde, hoge geluiden, die steeds 
scheller klinken. Het licht straalt nu zo 
sterk, dat het Pina en de jongens ver-
blindt. De spanning is om te snijden. 
Ze trillen van opwinding. Het duurt 
niet lang, of ze zien een zilverkleurig 
voorwerp dalen. Een grote schijf met 
drie lange, uitgestrekte poten landt op 
de e lNDTLAN]land opstuivende 
sneeuw. Achter de verlichte raampjes 
zien ze hele vreemde wezens zitten. 
Kleine groene mannetjes met zwarte, 
holle ogen. Er gaat een deurtje open. 
Een klein mannetje werpt een ladder 
uit en klimt voorzichtig naar beneden. 
Het vreemde wezen loopt naar Pina 
toe en steekt zijn hand uit.  ‘Wees niet 
bang jonge dame! Wij zijn ruimte-
kabouters en komen van een andere 
planeet. Ons ruimteschip wordt ook 

wel een “vliegende schotel” genoemd 
en wordt aangedreven door raket-
motoren. Uw planeet Aarde, zond al 
geruime tijd lichtsignalen uit, die wij 
op onze verkenningstochten elke dag 
hebben waargenomen. 

We komen nu een kijkje nemen.’ Er 
klimmen nog een paar ruimtekabou-
ters naar buiten. Pina weet niet wat 
ze ervan moet denken, maar ze stelt 
de ruimtevaarders voor aan Binkie 
& Bonkie en vertelt, dat zij met haar 
zaklamp de lichtsignalen heeft gege-
ven. De ruimtekabouters zijn gerust-
gesteld, alles blijkt in orde te zijn, ze 
kunnen weer gaan.

Het ruimteschip maakt zich klaar 
voor vertrek, maar dan draait één 
van de ruimtekabouters een raampje 
open en roept: ‘Pina wil jij een stukje 
met ons mee vliegen? We brengen je 
straks weer veilig terug.’ Pina twijfelt, 
kijkt even naar Binkie en Bonkie, die 
haar bemoedigend toeknikken. Dap-
per klimt ze via de ladder naar boven. 
Als het ruimteschip zich langzaam, 
met brullende motoren van het ijs 
verheft, juichen de jongens. ‘Dat jonge 

meisje heeft wel lef,’  roepen ze. Het 
ruimteschip maakt snelheid en ver-
wijdert zich binnen de kortste keren 
van de aarde. Na een tijdje ziet Pina 
de planeet Aarde, als een blauwe bol 
in de zwarte ruimte hangen.

De ruimtekabouters hebben nog een 
verrassing voor Pina. Ze krijgt een 
ruimtepak aan en een glazen helm op. 
Samen met een kabouter mag ze, bui-
ten de cabine van de vliegende schotel, 
een ruimtewandeling maken.
Slechts verbonden met een dunne ka-
bel aan het ruimteschip, zweeft Pina 
door de ruimte. Ze kijkt haar ogen uit. 
Haar grote droom is eindelijk uitge-
komen. Pina vliegt zo vrij als een vo-
gel! Als ze weer veilig op de Aarde is 
geland, vertelt Pina alle pinguïns trots 
over haar vlucht in de ruimte. 

Menige vogel kan van zo’n vlucht al-
leen maar dromen!

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

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 willen we met u bespreken 
hoe we om moeten gaan met de toe-
komst van het voormalig zwembad “de 
Frosk”. Doarpsbelang heeft daar sa-
men met de gemeente een toekomst-
traject uitgestippeld. Dat betekent dat 
de inwoners van De Westereen ruim 
de gelegenheid krijgen om ideeën en 
plannen naar voren te brengen. Daar-
voor is vanavond gelegenheid in za-
lencentrum Old Dutch. Vanaf 19.00 
uur is hier een inloopavond georgani-
seerd waar iedereen zijn/haar plannen 
kenbaar kan maken. Dus niet reageren 
op door gemeente of Doarpsbelang 
bedachte plannen, maar een blanco 
inbreng. Met de ingebrachte ideeën 
gaan gemeente en dorp aan de slag 
om te kijken wat er mogelijk is. En 
dan niet alleen het gebouw op zich, 
maar ook de hele omgeving rondom 
sporthal, marktterrein, toegang oos-
telijke wijk, alles is bespreekbaar. Wat 
betekent dit financieel, hoe haalbaar 
zijn de wensen, zijn de plannen reëel, 
wat zijn de mogelijkheden. We zien u 
graag vanavond in Old Dutch.

Op 19 januari vond in het Badhûs 
weer een aflevering van het open pop-

podium plaats. Een zevental artiesten 
verzorgde daar een zeer geslaagde 
avond. Verschillende genres passeer-
den de revue, waardoor het voor de 
bezoekers een geslaagde avond op-
leverde. Ook wethouder Kempenaar 
liet zich zien en sprak zijn waardering 
uit dat Doarpsbelang dit evenement 
organiseert. Hierdoor wordt in zijn 
ogen ook de jeugd betrokken bij het 
dorp. Die gaan dan ook beseffen dat 
Doarpsbelang wel degelijk een functie 
heeft binnen de dorpsgemeenschap. 

Hierop voortbordurend worstelt het 
bestuur wel met het feit waar het in de 
toekomst met Doarpsbelang naar toe 
moet. Wat is de rol van DB, wie verte-
genwoordigd het bestuur, hoe worden 
de nodige financiën gegenereerd, wie 
is eigenlijk lid? Zoals de structuur van 
Doarpsbelang nu is, vormen leden de 

basis. We hebben echter te maken met 
een sterke teruggang van het aantal 
leden. De oorzaak hiervan is gissen. 
Is de huidige individuele maatschap-
pij hiervan de oorzaak? Of is er geen 
interesse meer van de inwoners wat 
er in ons dorp gaande is? Dat laatste 
is denk ik niet aan de orde; zodra er 
zaken aan de orde komen die gevoelig 
liggen, dan staan er wel mensen op om 
dit kenbaar te maken. Maar om be-
stuursleden te vinden is erg moeilijk. 
Kortom, we zullen samen na moeten 
denken wat de toekomst van Dorps-
belang is.

Dat hierbij de gemeente ook een rol 
speelt is duidelijk. U kunt hier als in-
woner van de Westereen binnenkort 
met B&W over van gedachten wis-
selen. Op 26 februari komen bur-
germeester en wethouders voor een 
“brochje” naar De Westereen. De 
aankondiging hiervan vindt u op de 
gemeentelijke pagina in de huis aan 
his editie van de Kollumer Courant, 
oftewel Het Nieuwsblad van Noord-
oost Friesland. Houdt deze pagina dus 
in de gaten.
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• Rijbewijs keuringen B,C,D/E
• Chauffeurskaart Taxi
• Kortom alle voorkomende medische keuringen

Hoofdlocatie: Jacob Catsplein 1, 2e etage tel: 058-820 00 40 Leeuwarden

Wij keuren 6 dagen pw van 8:00 tm 20:00 uur op de volgende locaties:  Dokter Jan de Groot

Dokkum - Bolsward - Franeker - Leeuwarden

MEDISCHE KEURINGEN

vanaf € 30,-
Een medische keuring voor iedereen

In Dokkum (naast het ziekenhuis) 0519 820996

“Een kleine check, een groot belang”

Kijk voor meer informatie op www.cvmk.nl 

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Actie geldig van 18 februari t/m 2 maart!

Bij inlevering van deze bon krijgt 
u bij aankoop van 2 bakjes
zelfgemaakte erwtensoep
een rookworst gratis!

Kom en pro� teer van 
deze snertactie!

Warm weer, koud weer, snertweer!

Noarderstasjonsstrjitte 41

Actie geldig van 18 februari t/m 2 maart!

zelfgemaakte erwtensoep

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

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!

Inloopavond De Frosk
Wanneer:  Woensdag 13 februari van 19.00 – 21.30 uur
Waar:   Old Dutch, De Westereen

Vlak voor het einde van 2018 heeft de gemeente het pand van het voorma-
lige zwembad De Frosk weer in eigendom gekregen. Na een lange periode 
van onzekerheid is de gemeente Dantumadiel nu aan zet om de locatie 
opnieuw in te vullen. 

Het college van burgemeester en wethouders wil graag de ideeën van de 
inwoners meenemen in de planvorming. Daarom organiseert de gemeente 
samen met Doarpsbelang De Westereen een inloopavond om uw ideeën 
op te halen.

We willen graag weten wat u als inwoner van De Westereen voor u ziet als 
u denkt aan het gebied rond de Frosk en aan het gebouw zelf.

Heeft u ideeën? 
Laat ze ons weten op 13 februari!

Gezocht:  
Nieuwe ideeën voor 
De Frosk en omgeving
De locatie van het voormalige zwembad in De Westereen
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl
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Kom�kijken�bij�inschuiven�spoor-�
onderdoorgangen�Hurdegaryp��
en�Feanwâlden�
In�Hurdegaryp�en�Feanwâlden�krijgen�we�er�twee�mooie�nieuwe�verkeerstun-
nels�bij.�Zulke�ongelijkvloerse�kruisingen�van�weg�en�spoor�zijn�voor�alle�ver-
keersstromen�veilig�en�comfortabel.�Woensdag�20�februari�tot�en�met�zondag�
24�februari�zetten�we�een�grote�stap�in�beide�bouwprojecten.�ProRail�werkt�in�
die�dagen�met�aannemer�Heijmans�aan�verwijderen�van�sporen,�inschuiven�
van�beide�tunnels�en�het�weer�terugbouwen�van�sporen.�Publiek�is�welkom:�
het�spectaculaire�werk�is�ter�plekke�goed�te�volgen.�

Spectaculair op donderdag
Op donderdag 21 februari zijn de meest 
spectaculaire momenten te verwachten. 
Tussen 4.00 en 7.00 uur in de ochtend 
wordt de fiets- en wandelonderdoor-
gang in Feanwâlden ingeschoven. 
Vanaf 14.00 uur in de middag tot in 
de loop van de avond schuiven we de 
onderdoorgang van de grote verkeers-
tunnel bij Hurdegaryp in. De periode 
erna is gereserveerd voor afbouw, onder 
andere voor het terugbrengen van het 
spoor. Houdt wel de website in de gaten, 
want bijvoorbeeld weersomstandighe-
den kunnen de planning van aannemer 
beïnvloeden.

Neem een kijkje!
U bent van harte uitgenodigd een kijkje 
te komen nemen op de beide locaties. 
Tijdens het inschuiven zijn er mede-
werkers van de Provincie, De Centrale 
As en ProRail aanwezig om antwoord te 
geven op uw eventuele vragen. Wij vra-
gen u, waar mogelijk, wandelend of met 
de fiets te komen. De locatie in Fean-
wâlden is ook alleen per fiets of lopend 
te bereiken.  Daarnaast is de inschuiving 

in Hurdegaryp live te volgen via de web-
cam op de site van ProRail 

Gebiedsontwikkeling De Centrale As
De fiets- en wandelonderdoorgang bij 
de Goddeloaze Singel wordt gemaakt in 
het kader van de Gebiedsontwikkeling 
De Centrale As. De Sintrale As ligt er, 
maar nu is het gebied aan de beurt. Sa-
men met gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en inwoners willen we dit 
gebied nog mooier, sterker en aantrek-
kelijker maken voor eigen inwoners en 
toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door 
natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid 
in dorpen te vergroten, landbouwstruc-
tuur te versterken en nieuwe fiets- en 
wandelpaden aan te leggen. Deze vast-
gestelde maatregelen en projecten vor-
men samen de gebiedsontwikkeling. 
Meer hierover op www.decentraleas.nl

Extra Sneltrein Groningen Leeuwar-
den

In opdracht van de provincie Fryslân 
bouwt ProRail ook de onderdoorgang 
bij Hurdegaryp, Dit, in het kader van  
het project Extra Sneltrein Groningen 

Leeuwarden. Onder andere met dit 
project verbeteren we de bereikbaarheid 
van het Noorden. Dit doen we door een 
extra sneltrein en langere treinen tus-
sen Leeuwarden en Groningen te laten 
rijden. Hiermee kunnen reizigers vaker 
en comfortabeler reizen. Ook overstap-
mogelijkheden verbeteren, omdat er vier 
treinen per uur rijden. Om de extra trein 
mogelijk te maken werkt ProRail aan 
sporen, wegen en alle stations langs het 
traject. Meer hierover op www.prorail.
nl/esgl. 

Spoorplan Noord Nederland
Het project Extra Sneltrein Gronin-
gen Leeuwarden is onderdeel van het 
Spoorplan Noord Nederland. Hierdoor 
nemen de reismogelijkheden met de 
trein in het noorden flink toe, waardoor 
er snellere verbindingen in de regio en 
naar de Randstad ontstaan. Overzicht 
en meer informatie op www.prorail.nl/
spoorplannoordnederland

Gevolgen voor trein- en wegverkeer
In Hurdegaryp is voor het reguliere 
verkeer een omleiding ingesteld, deze 
omleiding wordt met borden aangege-
ven. Ook het treinverkeer is aangepast. 
Vanaf woensdag 20 februari 0.00 uur tot 
en met maandag 25 februari 5.00 uur 
rijden er bussen in plaats van treinen. 
Meer informatie over de dienstregeling 
is te vinden op de site van Arriva www.
arriva.nl. 

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl

Uitnodiging inschuiven fi etsonderdoorgang 
Goddeloaze Singel

In de voorjaarsvakantie (18-22 februari) gaat aannemer Heijmans de tunnelbak van 

de fietsonderdoorgang bij de Goddeloaze Singel te Feanwâlden inschuiven. Na het 

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

onderdoorgang aan te laten sluiten. Wilt u bij het inschuiven van de tunnelbak komen 

kijken? U bent van harte welkom. Hou de website van De Centrale As en Social Media 

in de gaten voor de exacte datum en het tijdstip.

Door de aanleg van de onderdoorgang ontstaat er een veilige fiets- en wandelverbinding 

en zal de overweg bij de Goddeloaze Singel worden afgesloten. Naar verwachting gaat 

de onderdoorgang in juli aanstaande open voor fietsers en wandelaars. 

Ambulante  
begeleiding van  
Wil en het Badhûs. 
DE�WESTEREEN�–�Vrijdag�1�februari�was�de�officiële�ondertekening�van�
het�contract�van�ambulante�begeleiding�van�Wil�en�het�Badhûs.�Wil,�
de�ambulante�begeleiders�van�Wil�en�cliënten�gaven�er�een�feestelijk�
tintje�aan.�De�ambulante�zorg�van�Wil�is�daardoor�definitief�verplaatst�
van�De�Zilveren�Maan�naar�het�Badhûs,�waar�Wil�beschikt�over�een�
mooie�kantoorruimte.

Cyril van Zuidam, directeur van 
Wil toonde zich verheugt over de 
ontwikkelingen. ‘We zaten met ons 
kantoortje op De Zilveren Maan, 
absoluut geen slechte locatie, maar 
eigenlijk wilden we toch liever een 
huisvesting wat meer centraal in De 
Westereen. Het Badhûs biedt die 
mogelijkheid. We zitten nu dicht bij 
alles wat je eigenlijk maar wensen 
kan. Een prachtige accommodatie 
centraal in het dorp. Voor het Bad-
hûs biedt onze komst natuurlijk ook 
weer mogelijkheden, wij verlenen 
ondersteuning aan huis, maar in 
het Badhûs kunnen mensen terecht 
voor onder anderen dagbesteding. 
Ik denk dat we ondanks dat we van-
uit verschillende invalshoeken ons 
werk doen voor mensen die best een 
steuntje of hulp kunnen gebruiken, 
elkaar ook kunnen ondersteunen.’

‘Wij hoeven in De Westereen geen 
groot kantoor. Wij komen toch vaak 
op locatie, bij de mensen thuis. Er 
zijn echter altijd mensen die liever 
even in gesprek buiten huis voeren, 
daarvoor hebben wij nu een prima 
alternatief midden in het centrum 
van het dorp. Ook onze ambulante 
medewerkers zullen hier uiteraard 
gebruik van maken’ aldus manager 
Hanneke Brugman van Wil. Cyril 
van Zuidam: ‘ik vind het eigenlijk 
ongelofelijk, hoe men hier voor el-
kaar klaar staat. Als ik zie hoe de 
mensen reageren, dan kan ik daar-
van genieten. Het is allemaal zo 
gewoon, voor elkaar klaar staan. Als 
je de vrijwilligers ziet wat ze doen 
dan lijkt er geen berg te hoog. Dit is 
een samenleving die er gewoon voor 
elkaar staat. Samen de samenleving 
maakt.’

Anja Sanders, senior begeleidster 
van Wil roemde de uitstekende sa-

menwerking met alle partijen in het 
Badhûs. ‘Het is vooral het laagdrem-
pelige wat de sterke kracht van het 
Badhûs is. Niet alleen bij Wil, maar 
ook de andere partijen die het Badhûs 
als locatie hebben. We werken met 
humor en plezier aan onze doelstel-
lingen; er zijn voor mensen die hulp 
nodig hebben. We doen dat op een 
ongedwongen wijze, een manier waar-
in mensen datgene kunnen en mogen 
doen waar ze plezier in hebben en 
goed in zijn. Wat wil je eigenlijk nog 
meer? Eigenlijk is er niets verder aan 
toe te voegen. Het loopt uitstekend’. 
Froukje Venema, voorzitter van het 
Badhûs was namens de stichting bij-
zonder ingenomen met de komst van 
Wil. ‘Wij willen het Badhûs graag een 
centrale plaats geven in de gemeen-
schap. Dit past uitstekend in ons ka-
der’.

De missie van Wil is om op een maat-
schappelijk verantwoorde en onder-
nemende manier bij te dragen aan de 
versterking van personen, gezinnen, 
wijken en buurten. Dit doen wij door 
uit te gaan van de eigen kracht van 
individuen en hun leefomgeving. Wil 
helpt mensen die daarbij net even een 
zetje kunnen gebruiken en mensen 
die meer ondersteuning nodig heb-
ben. Wil versterkt personen, gezinnen, 
wijken en buurten. Wil biedt een op-
lossing voor iedere situatie. Altijd gaat 
Wil uit van wat iemand zelf kan en 
wat iemand nog meer zou kunnen en 
willen. Mensen zijn immers zelfver-
antwoordelijk voor hun eigen leven en 
voor hun leefomgeving. Wat heeft ie-
mand nodig om zo zelfstandig moge-
lijk te leven? En ook: wat kan diegene 
voor anderen betekenen?

Even de trap op voor de feestelijke onderteke-
ning. (Foto: Steven Zwart)
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TE KOOP

GEEN VERKOOPGEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling


