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Hayo Apotheker, burgemeester Noardeast-Fryslân:

“Ik ben een opbouwburgemeester”

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

Van Súdwest tot Noardeast; Hayo Apotheker kruist heel Fryslân door om als burgemeester zijn steentje bij te
dragen aan de ontwikkeling van diverse gemeenten. Vanaf 1 januari is hij waarnemend burgemeester van de
nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Apotheker blijft tot er in november dit jaar een nieuwe burgemeester
komt. “Ik ben een echte opbouwburgemeester.”

Financieel advies op
een locatie en tijd die
jou het beste past?

Vanuit zijn kantoor in het monumentale gemeentehuis heeft Hayo Apotheker een prachtig uitzicht over het
keerpunt van de Elfstedentocht met
de stempelpost in het oude centrum
van Dokkum. “Hier komen stad en
platteland samen”, vat hij de bijzon-

mooie oogmode

Maak een afspraak met een financieel adviseur voor
een videogesprek, telefoonnummer (0512) 58 77 77

Videogesprek: waar en wanneer het
jou uitkomt!

Angela van der Staal
Financieel adviseur Rabobank Drachten Noordoost Friesland

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

dere plek poëtisch samen. “Juist dát is
de komende maanden exact mijn doel
als waarnemend burgemeester: stad
en platteland elkaar laten versterken.”
Lees verder op pagina 5 >

professionele oogzorg
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De nieuwste
voorjaarsmode 2019
is binnen, kom
langs en laat je
inspireren.

MODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden www.dijkstramode.nl

CITROËN C1 VTI SHINE 5DRS

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST

OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120 PK

PEUGEOT 208 1.2 PURE TECH 5DRS

airco, Citroën radio met usb/aux,
elek. ramen, led dagrij verlichting,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2015 - 44.470 km
€ 7.850,-

EDITION 5 DRS airco, Ford radio cd
+ navigatie, elek. ramen, l.m. velgen,
pdc achter, cruise control, enz.
bj 2012 - 58.504 km
€ 11.450,-

EDITION airco, Opel radio cd,
elek.ramen, l.m. velgen, pdc achter,
cruise control, trekhaak, enz.
bj 2011 - 84.347 km
€ 10.750,-

airco, Peugeot radio/usb,
elek. ramen, centrale vergrendeling,
cruise control, enz.
bj 2013 - 42.077 km
€ 9.450,-

airco/ecc, Citroën radio cd/usb,
cruise control, led verlichting, enz.
bj 2016 - 40.764 km
€ 11.450,-

RENAULT MEGANE ESTATE 1.5 DCI

RENAULT SCENIC 1.6 16V

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 105PK

VOLVO V40 T3 150 PK MOMENTUM

ECO2 DYNAMIQUE airco/ecc, Renault
radio cd, navigatie, l.m. velgen,
dakrailing, LUXE UITVOERING!
bj 2012 - 97.442 km
€ 7.995,-

BUSINESS LINE airco/ecc,
Renault radio cd, mistlampen voor,
cruise control, trekhaak, enz.
bj 2008 - 88.950 km
€ 6.650,-

5DRS airco, radio cd, 6 versnellingen,
centrale vergrendeling, trekhaak,
enz.
bj 2011 - 96150 km
€ 9.750,-

airco/ecc, Volvo radio cd,
groot navigatie, l.m. velgen, pdc,
leer, enz.
bj 2013 - 63.183 km
€ 17.500,-

CITROËN
C3
FEEL EDITION

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

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring, 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE.

B en W schuift bij jou aan!
Onder de titel ´Sko ris Oan!´ vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van B en W van de
gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij
de mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.

Dorpenronde | Denk mee over de toekomst van jouw dorp!
Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om
de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakt het college een ronde
langs alle dorpen. We starten in ieder dorp om 19:30 uur.

Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk
ontbijt. Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek
mag overal over gaan! Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

18 maart

De Westereen

Old Dutch

09 april

Driezum

De Nije Warf Wâlterswâld*

1 april

Rinsumageast /
Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

14 mei

Damwâld

De Krúswei

Driezum /
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

25 juni

Feanwâldsterwâl

‘t Dûke Lûk

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

15 april

* Let op: gewijzigde locatie

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan
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DitjeVoorIedereen kijkt naar mogelijkheden
DE WESTEREEN – Onopvallend en daardoor ook zeer privacy beschermd
aan de Spoarstrjitte in De Westereen, is DitjeVoorIedereen gevestigd.
Hier kijkt Ditje Hinrichs vooral naar de mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden. Het motto is: “Carpe Diem”, want DitjeVoorIedereen
is erop gericht een zo goed mogelijke service te bieden. ‘Wij zullen dan
ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.
Mensen ambulant begeleiden, maar ze zo lang mogelijk de regie in
eigen handen laten houden.’

sneller een compleet beeld kunnen
vormen en actief bezig kunnen zijn
met de begeleiding. De begeleiding
verschilt per persoon, soms is de
hulpvraag klein en een andere keer
veel complexer. We werken daarom
ook nauw samen met andere hulpverleners. Wel blijft het dan onder
één dak en dat vinden mensen vaak
een groot voordeel. Als blijkt dat wij
het benodigde niet kunnen leveren,
zullen wij gezamenlijk met de betrokkene naar andere oplossingen
zoeken.’
DitjeVoorIedereen kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, daarom bieden ze ook
trainingen, zoals een basispakket
Sociale Vaardigheden en een vervolgpakket Sociale Vaardigheden.
De trainingen Solliciteren en Uitkering Aanvragen staan hier los van,
net als de Agressie Regulatie Trainingen. Het doel van deze training
is inzicht krijgen en inzicht ervaren
m.b.t. boosheid en agressie.

Ook agressie training behoort tot de mogelijkheden. (foto’s: Bettie Zijlstra).

‘De mensen die wij kunnen begeleiden in hun ambulante (woon)
situatie hebben vaak niet alleen een
heel verschillende achtergrond, maar
ook hun problematiek is divers. Het
kunnen mensen zijn met een meervoudige problematiek, maar ook een
psychische, naast verslaving aan alcohol en drugs. Zeker geen gemakkelijke categorie, maar wel mensen
die absoluut hulp nodig hebben om
zo goed mogelijk te kunnen functioneren of om hun leven weer op de
rails te krijgen.
Doordat wij vrijwel het hele pakket
kunnen bieden, zijn we in staat om
optimaal te begeleiden, waarbij de
mens centraal staat. Dat is bij ons
een eerste vereiste, de mens blijft
centraal staan en daar waar het kan,
de regie in eigen hand houden. Wij
nemen niet over, maar begeleiden

mensen in een vaak moeilijke fase
in hun leven. Ambulante begeleiding kan worden gefinancierd door
PGB, maar vinden mensen dat te
ingewikkeld dan kunnen er wellicht
ook andere afspraken gemaakt worden,’ aldus Hinrichs in haar knusse
kantoortje.

De inhoud van de trainingen zijn
gericht op de volgende onderwerpen: ontspanningsoefeningen; herkennen en erkennen van emoties;
inzicht krijgen in de oorzaken van

agressie; inzicht krijgen in hoe de
opbouw van agressie verloopt; inzicht krijgen in welke keuzemomenten er zijn; welke remmers en
ont-remmers er zijn; wat de triggers
zijn; moreel redeneren.
Een succes is ook de VERS-training
(voor mensen met o.a. borderline
stoornis). Je leert je emoties herkennen en erkennen; je schema’s te
herkennen en te veranderen; “out of
te box” te denken; je te ontspannen.
Je krijgt advies om wel/niet medicatie als ondersteuning voor je stemmingswisselingen te gebruiken en
hoe hier dan mee om te gaan. We
kijken samen naar je steungroep, is
dat voldoende of heb je meer nodig;
je leert je problemen te hanteren; je
gaat gedragsvaardigheden ontwikkelen op allerlei verschillende gebieden. En het allerbelangrijkste: je
gaat je borderline stoornis erkennen
en zien als een uitdaging in plaats
van een beperking.
DitjeVoorIedereen, 06-52057001.
info@ditjevooriedereen.nl, Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen.

‘We worden vaak door de mensen
die hulp nodig hebben zelf benaderd, maar het kan ook zijn dat de
vraag bijvoorbeeld van de ouders
komt. We bekijken iedere aanmelding individueel en van afstand,
waarbij wij het als een groot pluspunt ervaren dat we contacten met
de ouders, broers of zusters, vrienden
maar ook eventuele werkgever hebben.

de

COLUMN

Een echte
ezel
“Sorry dat ik iets later ben, maar ik stond
net nog even met een cavia te praten.”
“Hiervoor heb ik een tijdje een relatie
gehad met een shetlandpony.” “Ik móet
nu echt mijn varken van gymnastiek halen.” Hoor je het jezelf al zeggen op een
feestje? Het zou je in ieder geval heel wat
verbaasde blikken opleveren.
Logisch, want mens en dier zijn niet
gelijk. Dat weet iedereen. Maar zo langzamerhand krijg ik daar een beetje mijn
twijfels over.
Toen de Partij voor de Dieren in 2002
werd opgericht, was Nederland het
tweede land ter wereld dat een politieke
partij kreeg die zich speciaal richt op de
rechten van dieren. Duitsland ging ons
in 1993 voor. Inmiddels zijn er 19 landen
met een dierenpartij. En daar blijft ‘t niet
bij, want zelfs in Pakistan en Oekraïne
zijn er mensen die een dierenpartij willen opzetten. Alsof ze daar geen grotere
problemen hebben op dit moment. Maar
allez, ieder z’n eigen wensen uiteraard.

De levende kerststal; nog zo’n mooi
voorbeeld. In Leeuwarden zoekt de gemeente naar alternatieven om de levende
dieren te vervangen. Dat doet de gemeente naar aanleiding van vragen van
de Partij voor de Dieren. Volgens de partij zorgt een levende kerststal voor stress
bij de dieren. Dat wij als mensen net
voor de kerstdagen als kip zonder kop
rondhollen vanwege de stress rondom de
inkopen voor het kerstdiner, daar hoor je
de Partij voor de Dieren niet over.
Maar mijn nekharen gaan pas echt
rechtovereind staan als ik het bericht lees

Een lettertje meer of minder kan soms
een heel verschil maken. Niet alleen
wat betreft schrijven, maar ook met
het spreken kan een letter meer of is het
een letter minder een klein kwartiertje zoeken besparen. En dan gaat het
echt niet om de “n” die er nu vaak bij
moet, zoals hondehok moet hondenhok
zijn en kippehok moet kippenhok zijn.
Vreemd eigenlijk, ook als je er maar één
kip meer in hebt lopen. Dan nog is het
kippenhok. De “n” is zo’n letter die we
vaak niet uitspreken. Een letter die we
soms ook niet goed horen is bijvoorbeeld
de ”r”. Ik ken persoonlijk een jonge,
blonde dame, die hier zowel letterlijk
als figuurlijk mee de boot in ging in de
winkel waar ze met hart en ziel werkt.
Toen een wat oudere heer haar vroeg
waar de brillendoekjes lagen, legde ze
dat even vriendelijk uit en wees zelfs
de weg naar de juiste hoek. Ondertussen eisten weer andere klanten haar
aandacht op, zo gaat dat toch regelmatig in een winkel. Een minuut of tien
later viel haar oog weer op de man, die
nog steeds zoekende was in het doolhof
van producten. Gelukkig reageerde
onze dame in kwestie: ‘Heeft u ze nog
kunnen vinden?’ ‘Uhhhhh, eigenlijk
niet, tenminste niet het juiste formaat,
ze zijn zo groot. Anders had ik altijd
een veel kleinere maat,’ luidde het antwoord. ‘Ja, maar dat zijn de kleinste
die wij hebben. Billendoekjes zijn er
heus niet kleiner.’ ‘Billendoekjes?’ de
oudere heer keek verwonderd. ‘Ik hoef
geen billendoekjes, ik zoek naar brillendoekjes,’ was zijn reactie. Uiteindelijk
kwam het allemaal nog goed en werd
er van beide kanten hard om gelachen.
Een bewijs temeer dat waar gewerkt
worden foute(n) gemaakt worden,
maar ook dat waar gehoord worden er
fouten gemaakt kunnen worden.
Jefanka

Dit stelt ons in staat om beter onze
taken te verrichtten, doordat we

Geloof me; opkomen voor de rechten
van dieren vind ik prima. Waar ik mee
zit, is de problemen die dierenactivisten constateren. Het Kallemooifeest op
Schiermonnikoog bijvoorbeeld. Daar
wordt traditiegetrouw een haan voor
twee dagen opgesloten in een mand
en vervolgens met mandje en al in een
metershoge paal gehesen. Bijzondere
traditie, dat geef ik toe, maar zo gaat ‘t
al jaren. Mag niet langer, vinden dierenrechtenactivisten. Het is niet alleen sneu
voor die haan, maar het geeft kinderen
bovendien het verkeerde voorbeeld. En
dus kwam er een rechtszaak.

Tijdverspilling

Niet dat ‘ie iedere dag een varken of koe
op schoot neemt om te aaien, zoals wij
dat doen met onze kat, of er een blok
mee gaat wandelen, zoals wij met onze
hond, maar hij houdt wel degelijk van
z’n dieren. Op een andere manier dan
dat wij dat doen, maar daarmee is een
boer niet meteen een dierenbeul.
Dat schijnt er bij dierenactivisten helaas
niet in te gaan. Die denken dat iedereen

33 JAARGANG NR. 5,
13 MAART 2019
Oplage: 28.700 ex.
Uitgever:

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

over de varkenshouders in het Brabantse
dorpje Biezenmortel. Daar brandden
in februari drie varkensstallen af, waarbij bijna 3000 varkens omkwamen. Dat
moet vreselijk zijn geweest. Ik kan me
het geluid niet voorstellen dat er uit die
stallen moet zijn gekomen. Gelukkig
was ik er niet bij, maar de eigenaren wel.
Die moesten toezien hoe hun dieren en
hun levenswerk in vlammen opging.
In plaats van een hart onder de riem kregen de gedupeerde varkenshouders een
klodder graffiti op hun huis. Dierenactivisten spoten de tekst ‘Burn in hell’ op
de woning van het gezin. ‘Burn in hell’,
alsof die mensen niet al in een hel zaten.
Want wat dierenactivisten schijnbaar
niet willen snappen, is dat een boer van
z’n dieren houdt.
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op Schier een haan doodbijt bij het ontbijt. Dat mensen die hun schapen uitlenen voor een levende kerststal er het
liefst nog diezelfde week shoarma van
maken. Ze beseffen niet dat kinderen
die in een flat in de stad wonen nu eindelijk eens een ezel in de kerststal kunnen aaien. Nee, als het aan de Partij voor
de Dieren ligt is dat voortaan een dood,
opgezet dier. En dan vraag ik mezelf wel
af; wie is hier nu de echte ezel?
Nynke van der Zee

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

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN
10 APRIL INLEVEREN VOOR
3 APRIL BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

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

Vindt u altijd
een SUV op maat
Kom voor het grootste aanbod, de beste service en de
scherpste prijzen naar ABD Dokkum!

Renault KADJAR

De Renault CAPTUR

Of Lease Privé met ABD voor €419 p/mnd

Of Lease Privé met ABD voor €299 p/mnd

Kadjar nu ook leverbaar met 160pk automaat

Wij garanderen de
laagste kosten per
kilometer.

#2

Wij repareren niets
zonder uw
toestemming.

#3

Gegarandeerd
de beste service.

Roderick van
Rozen
Vestigingsleider

Nu rijklaar vanaf:

€25.990,-

#1

Service adviseur

€17.490,-

Nu rijklaar vanaf:

DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD

Kris Veenstra

DOKKUM

DE BRÊGE 6

Captur nu leverbaar met 150pk automaat

Tel: 0519 - 820 020

PROEFRIT ELK MODEL ALTIJD MOGELIJK!

Welkom bij ABD

DOKKUM
www.abdrenault .nl 2018

*De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor afl evering van de auto aan de consument. De in advertentie gebruikte foto kan afwijken en leverbaar zijn met meerprijs. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en
kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. ** ikleaseprivebijabd.nl wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden van Friesland Lease. Private Lease bedrag is gebasseerd op: 48 maanden tot 10.000 km p/jr en 6 of meer schadevrije jaren.

Spaar nu voor
je eigen
thuistuintjes
en handige
tuinhulpjes
Gratis spaarzegel bij
€5.- aan boodschappen
Deze actie gaat van start op maandag 18 maart 2019.

Coop de Westereen Leeuwerikstraat
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Groter denken

Sinds januari is de fusiegemeente
Noardeast-Fryslân een feit. De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan de
inrichting van de ambtelijke organisatie, waarin de gemeente Dongeradeel,
Ferwerderadiel en Kollumerland zijn
opgegaan. Apotheker: “De organisatie
staat. Nu is het tijd om aan de slag te
gaan met de vraag: Hoe ziet het profiel
van onze nieuwe gemeente eruit? We
zijn inmiddels een gemeente met ruim
45.000 inwoners. Dat betekent dat we
ook groter moeten gaan denken.”
Speciaal daarvoor werkt Apotheker
samen met zijn collega’s aan de zogenoemde ‘Perspectiefnota’. “Daarin
staan de grote projecten die we de
komende jaren willen oppakken”, legt
de burgemeester uit. “We maken bijvoorbeeld een Waddenkustagenda,
die zich toespits op het kleinschalige
toerisme in dit gebied. Maar in de
Perspectiefnota zit ook een Dokkum-agenda, waarin we kijken welke
centrumfunctie de stad heeft. En we
kijken naar andere grote dorpen in de
gemeente, met hoofddorpfuncties. Zo
brengen we stap voor stap het profiel
van de nieuwe gemeente in kaart.”
Programmamarkt

Om te weten wat de inwoners willen, organiseert de gemeente een
Programmamarkt op donderdag 14
maart a.s. in MFC De Tredder in
Westergeest. Apotheker: “Op deze
markt vind je kraampjes met informatie over de zes hoofdthema’s in de
gemeente, zoals wonen, veiligheid en
zorg. Samen met middenstandverenigingen, dorpsbelangen en woningcorporaties geven we uitleg over wat
we doen en waar we aan werken. En
natuurlijk horen we graag van de bezoekers wat er volgens hen belangrijk
is. Ideeën zijn van harte welkom.”
Deze manier van inspraak van mensen uit de regio past bij de bestuursstijl van Apotheker. “In de afgelopen

veertig jaar als burgemeester heb ik
heel wat geleerd, waarmee ik nu mijn
voordeel doe. Ooit was ik jong en onbevangen; tegenwoordig ben ik meer
coachend en stimulerend bezig.”
Politieke carrière

Apothekers politieke carrière start
in zijn geboorteplaats Loppersum,
waar hij in 1974 gemeenteraadslid
wordt. In datzelfde jaar gaat hij aan
de slag als onderzoeker en adviseur
bij respectievelijk de Rijksuniversiteit
Groningen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag,
waaraan hij tot 1980 verbonden blijft.
Ook zijn politieke loopbaan staat niet

stil. In 1975 bekleedt Apotheker een
tijdelijke wethoudersfunctie en vijf
jaar later wordt hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Muntendam. “Ik was pas dertig toen ik daar
burgemeester werd. Daarna volgde
Veendam en in 1993 Leeuwarden.
Ook daar was ik de jongste naoorlogse burgemeester die de stad ooit
had gekend.”

gaat verder dan die 90 minuten; het is
vooral de sfeer eromheen die me trekt.
Zelf heb ik het als voetballer nooit
verder gebracht dan het eerste elftal
van een vierdeklasser. Maar ik herinner me nog goed die wedstrijd tussen
Muntendam 1 en Zwaagwesteinde 1
in mijn tijd als burgemeester daar. Dat
waren pittige potjes”, lacht hij. “Daar
werd het duel niet gemeden.”

De Friese hoofdstad heeft nog altijd
een bijzondere plek in z’n hart. “Toen
ik hier burgemeester werd, ging ik
voor het eerst naar een wedstrijd van
Cambuur. Nog steeds ben ik regelmatig in het stadion te vinden. Die liefde

Zeker in
Friesland ben
je dan al snel
‘ien fan ús’.”
Fries of Groninger?

Op de vraag of Apotheker zich inmiddels meer Fries dan Groninger voelt,
antwoordt hij geheel in stijl uiterst politiek correct. “Het mooi is om NoordNederlander te zijn. Er zijn veel meer
overeenkomsten dan mensen vaak
denken. Mijn vader had vroeger een
fruitgroothandel in Groningen. Daar
kwamen volop Friese klanten. Als student ging ik regelmatig zelf op route
met een kleine vrachtauto. Zo kwam
ik regelmatig in Friesland. Ik ben erg
taalgevoelig; ik vind het mooi om een
streektaal of regiotaal te beheersen. Zeker in Friesland ben je dan al snel ‘ien
fan ús’.”
Toch ligt z’n hart in Groningen, moet
Apotheker toegeven. “Dat merk ik
vooral als ik terugkom en mensen
tegenkom met wie ik destijds heb
gevoetbald of langs dat cafeetje fiets
waar ik heb leren biljarten. Die nostalgie en romantiek doet me veel.”
Toch heeft hij in de loop der jaren ook
een liefde voor Friesland ontwikkeld.
“We hebben een provincie met volop
mooie steden en centrumpleinen. En
we hebben een prachtig platteland.
De gezelligheid en smûkheid van de
stad ligt altijd om de hoek ligt. Of het
nou Bolsward, Dokkum of Leeuwarden is; Friesland heeft én én.”
Eigen toekomstplannen

De komende maanden bouwt Apotheker met passie aan de toekomst
van Noardeast-Fryslân. Toch laat hij
de uitvoer van alle plannen aan het
einde van het jaar graag over aan zijn
opvolger. “Plannen maken vind ik fantastisch om te doen. De energie die er
los komt bij een fusie werkt voor mij
als een katalysator voor nieuwe ideeën.
Maar ik heb eind 2017 bewust afscheid genomen als burgemeester van
Súdwest-Fryslân en daarmee van vaste, meerjarige burgemeesterschappen.
Ik ben per slot van rekening ook al 68”,
lacht hij. “Maar ik blijf het interessant
vinden om stad en regio te verbinden.”
Voor zijn eigen toekomstplannen
heeft Apotheker nog geen duidelijke agenda gemaakt. “Er komt altijd
wel weer iets op mijn pad”, weet hij.
“Maar ik blijf definitief in Friesland
wonen. We hebben een huis gekocht
op het eilandje De Burd in Grou. De
natuur en het nationaal landschap
vind ik fantastisch. Deze Groninger
blijft in Fryslân”, knipoogt hij.

PASPOORT

Naam: Hayo Apotheker
Leeftijd: 68 jaar
Woonplaats: Grou (De Burd)
Hobby’s: voetbal
Eerder al burgemeester van:
Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk, Steenwijkerland, Sneek en Súdwest-Fryslân
en waarnemend burgemeester in
Waadhoeke.
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Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

FRIES
HOUTBOUW

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest
T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl
info@frieshoutbouw.nl

Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor uw regio!

www.tankpostma.nl

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden

Vrijdag en Zaterdag

Elke maandag

Slagroom Gebakstukje
Kukel Bôle
Paas Tulband
6 Gesorteerde Bolletjes

4 broden

€ 6.95
€ 3.25
€ 3.45
€ 2.10

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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25 jaar muziek in Kloosterkapel Sibrandahûs
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Alex Bouma.

SIBRANDAHÛS – Als op zondagmiddag de kerkklok van het 13e-eeuwse
kerkje van Sibrandahûs wordt geluid door koster Alex Bouma, dan weten
de ca. 50 inwoners van het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel,
dat het weer genieten is van muziek in de Kloosterkapel. De Kloosterkapel is in de afgelopen 25 jaar steeds meer uitgegroeid, tot niet alleen een
functioneel centrum voor de hechte dorpsgemeenschap, maar ook tot
een “klein Paradiso” voor regionale en Friese artiesten.

De rode draad wellicht in die 25
jaar muziek is Sytse Boersma, die
als eerste artiest met de Lankumer
Binnenband optrad. Later kwam hij
meermalen met de band De Kast naar
Sibrandahûs. Een tweede rode draad,
wellicht zelfs een levensader is tijdens
ieder optreden de aanwezigheid van
Joke de Vries, de vrouw achter de
toog erantwoordelijk voor koffie, thee,
hapjes en drankjes.’ De Kloosterkapel
draagt als motto “sober as de muontsen”, hetgeen juist de kracht is van het
geheel: toegankelijk, gastvrij, dicht bij
de artiest, gewoon intens genieten van
muziek in alle facetten.
‘Het begon allemaal in 1994 met
een plaatselijke commissie van de
Stichting Âlde Fryske Tsjerken en de
geboorte van de naam Kloosterkapel. Voor het Middeleeuwse kerkje waarvan beweerd wordt dat het ééns
een uithof van het imposante klooster
Claercamp was – werd een nieuwe
bestemming gevonden. Inmiddels is
De Kloosterkapel Sibrandahûs al 25
jaar een begrip onder muziekliefhebbers. Eén keer per maand is er op
zondagmiddag een concert, van klassiek tot rock, voor elk wat wils. Eén
man is de afgelopen 25 jaar bij bijna
alles betrokken geweest: koster Alex
Bouma, die zijn beroep uitoefende
naast zijn baan als persfotograaf. Een
man, die nog steeds nauw betrokken
is bij het geheel, maar dan bij voorkeur op de achtergrond. Hij wil dan
ook beslist niet aan de touwtjes trekken, met uitzondering van die van de
kerkklokken, die de aanvang van een
concert voor de bezoekers aangeven.
In de loop der jaren zijn onder het
door Bouma gecreëerde motto “sober
as de muontsen” veel artiesten langsgekomen om te zingen en te spelen
in een bijzondere sfeer en met een
altijd aandachtig luisterend publiek.
Eigenlijk moet iedere, zichzelf respecterende artiest of band in de provincie Fryslân in de Kloosterkapel

zijn geweest, vandaar dat eigenlijk de
naam “klein Paradiso” niet misplaatst
is. Grote namen als De Kast, Miranda van Kralingen, Gerrit Breteler,
de 4 Fryske Trûbadoers en Swiet &
Bjuster, maar natuurlijk ook de vorig
jaar overleden zanger/visboer Doede
Bleeker traden er op. De zanger die
ook aan de basis stond van de “Jûn
foar de Krystnacht” concerten, ieder
jaar op 23 december. Het is inmiddels
een traditie, dat op deze avond bijzondere artiesten optreden voor een
benefietconcert ten bate van de “Doe
een Wens” Stichting.
Inmiddels is er vanuit het hart van het
kleine, maar levendige dorp een sterk
comité ontstaan, dat er al bijna 25 jaar
in slaagt Sibrandahûs op een positieve
manier op de kaart te zetten. Natuurlijk was het niet altijd even gemakkelijk, maar er is hard gewerkt. Soms
moest de “kop er even voor”, zoals het
moment dat er een interne verbouwing plaats moest vinden. Voorzitter
Sjoerd Helbig: ‘De Kloosterkapel beschikt na een interne verbouwing inmiddels over een toiletvoorziening,
met dank aan de Stichting Âlde Fryske Tsjerken, de gemeente Dantumadiel en Plattelânsprojekten. De tweede fase is in 2010 gerealiseerd: een
kleine keukenvoorziening met koffiebalie. Het kerkje beschikt nu over 120,
grotendeels vaste, zitplaatsen.
Dat dit gerealiseerd kon worden was
een noodzaak. Voordat we over een
toiletruimte beschikten moesten de
bezoekers naar de woning van Alex
Bouma als ze naar het toilet moesten.
Dit had natuurlijk een bepaalde charme, maar was verre van ideaal. Bezoekers moesten over een donker vaak nat
zandpad, hetgeen ook voor veel vuile
plekken in de woning van Bouma
zorgde. De vaste bezoekers wisten het,
hadden er eigenlijk meestal ook geen
problemen mee, maar dit kon natuurlijk geen standhouden. Ook een eigen
keukentje was van groot belang voor

tract. Achteraf bleek dat hij nog nooit
van de Kloosterkapel had gehoord,
niet eens wist waar het was. Dat is
toch prachtig!’

Achterste rij v.l.n.r.: Sjors Bergsma, Attje Meekma, Sjoerd Helbig, Edwin Monsma, Lysbeth Stockmann, Voorste rij v.l.n.r.: Gerard. T. J. Stockmann, Joke de Vries, Henk Steegstra, Matsje Wijtsma, Sicko
Hoogterp. Op de foto ontbreekt Alex Bouma, die deze foto gemaakt heeft.

de koffievoorziening en de hygiëne.’
De Kloosterkapel uit de 13e eeuw,
heeft vermoedelijk behoort aan onder
meer de adellijke familie Van Starkenborch. In het kerkje zijn nog kloostermoppen aanwezig, mogelijk van en/of
gebakken in het klooster Claercamp
bij Rinsumageast. De grafkelder van
de familie Tjaerda van Starkenborch
bevindt zich in het koor. In het westen van Sibrandahûs stond eens
het klooster Claercamp (1165-1580).
Nu is er nog een gedenksteen te zien
en het Museumsteunpunt Claercamp,

zeker ook een bezoek waard. Het interieur van het kerkje is boeiend en
leent zich uitstekend voor de muziekmiddagen, van diverse genres muziek.
‘We hebben tijden gekend, dat er
rijen mensen stonden te wachten. Dat
we bezoekers moesten teleurstellen,
dat er geen plaats meer was. Dit was
vooral het geval als een artiest als Piter Wilkens naar Sibrandahûs kwam.
We hadden en hebben nog steeds
geen voorverkoop. Dit is een bewuste
keuze, soms pakt dat goed uit en soms
niet. Het is nu elke keer weer spannend hoeveel mensen er komen. Over
het algemeen zijn we zeer tevreden.
Wij waren een van de eersten die op
het idee kwamen om op zondagmiddag concerten te houden. We hebben
bewust voor de zondagmiddag gekozen, vooral ook omdat er in Dokkum
en de regio verder niets te beleven viel.
Dit bleek achteraf een uitstekende
keuze,’ aldus Alex Bouma. ‘Vooral in
de tijd dat ik nog actief was als persfotograaf was het niet moeilijk om aan
artiesten te komen en vergeet daarbij
ook niet, dat ik een leven in de muziek
achter mij heb. Ik was vroeger ook dj.
Ik moest een keer een foto maken bij
een optreden van Meindert Talma.
Ik vroeg hem in de pauze of hij niet
een keer bij ons wou optreden. Zijn
antwoord was ‘ja, natuurlijk.’ Ik pakte
een stukje papier uit de jas en schreef
daarop “Meindert Talma komt optreden in de Kloosterkapel”. Hij zette
zijn handtekening en dat was het con-

Sicko Hoogterp, inmiddels medeverantwoordelijk voor de programmering: ‘Ik kan alleen maar onderschrijven, dat alles wat iets betekent
op muziekgebied in de Kloosterkapel
is geweest, maar we gaan ook steeds
meer naar buiten. Neem nu Erwin
Nijhoff, bekend van “The Voice of
Holland” waar hij in de finale kwam,
die is hier minstens vijf keer geweest,
winnares Iris Kroes was hier dit jaar
nog. Maar ook een band als De Kast,
die hier in het geheim repeteerde voor
hun cd en ook hier optrad, Reboelje
niet te vergeten en artiesten als Tim
Knol en Ruben Hoeke. Historisch is
het concert van Miranda van Kralingen met Gerrit Breteler. De nadruk
ligt wellicht wat op populaire popmuziek, maar ook diverse klassieke concerten stonden in het verleden op ons
affiche. In de nabije toekomst staat
met grote letters vermeld: “Elske en
Femke de Wall. Goede wijn behoeft
geen krans”. Een middag heerlijk
tot bezinning komen en bijna rechtstreeks contact met de artiesten hebben in een geweldige ambiance, dat is
de Kloosterkapel ten top. Een kapel
die bovendien gehuurd kan worden.

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

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Vernieuwde website:

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

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

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

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

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

www.korelzinga.nl

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Het betrouwbare
adres
voorbellen
Uw vloer
als nieuw,
snel
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
F RV
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

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

Winkelcentrum
De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

DE TRIJE DOARPEN
dorpscentrum van Kollumerzwaag

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

Tel. 0511 - 44 15 16
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

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

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

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.
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Natuurlijke bron
Nog regelmatig heb ik het beeld voor ogen van mijn lagere schooltijd. Ik
denk aan een gemengde klas, met meester Oreel. Een meester, die soms
een krijtje of een borstel liet vliegen, maar die ook het boekje “Zien is
kennen” had met daarin prachtige vogeltekeningen van Rein Stuurman.

Het boekje met de harde omslag dat
“op slot” kon. Ik kon genieten van de
tekeningen. Eén vogel hield mij echt
in de ban, mede door de prachtige
naam: jan-van-gent. Als kind kon ik
even wegdromen en in gedachten de
jan-van-gent zien vliegen en duiken.
Ik denk met heel veel fantasie, want
ik had alleen dat ene plaatje gezien
en de beschrijving gelezen. Geld
om het boekje te kopen had ik niet,
ik durfde er ook niet om te vragen,
want in mijn ogen was het een zeer

duur boek. Daarnaast stond bij ons
meer de weidevogel centraal en dan
vooral het zoeken, maar dit terzijde. Ik
droomde er toen van om een jan-vangent te zien, met het besef dat dit wel
nooit zou gebeuren. Ik was een kind
en besefte niet wat de toekomst mij
zou brengen. Nu zie ik hem jaarlijks,
vooral op mijn geliefde Texel, maar ik
zal nooit de eerste keer vergeten. Ik
kreeg tranen in mijn ogen, de jan-vangent was mooier dan in mijn dromen.
Later heb ik weer tranen in mijn ogen
gekregen, toen ik met Marcel op Helgoland een jan-van-gent zag vliegen
met visnetdraad om zijn poten. Ten
dode opgeschreven.
In mijn jeugd niet denkbaar, misschien in een verhaal van Jules Verne,
het volgen van live-beelden van een
havik en zeearend: Beleef de Lente
in It Fryske Gea! Ook dit jaar maken
Vogelbescherming Nederland en It

De wulp op de lijst van bedreigde vogels (Foto: Marcel van Kammen)

Fryske Gea het weer mogelijk om de
perikelen tussen een zeearend en een
havik live te volgen via een webcam.
Vorig jaar beleefden natuurliefhebbers
voor het eerst de strijd tussen de beide
roofvogels op hun nest in Nationaal
Park de Âlde Feanen. Zowel de havik
als de zeearend had dezelfde plek in
het vizier en streden hiervoor tot het
einde. Unieke beelden! Nieuw dit jaar:
een extra camera bij de plukplaats
van de havik. Beleef de lente via een
webcam in It Fryske Gea op www.itfryskegea.nl/havik-zeearend of www.
beleefdelente.nl
Sinds enige jaren kennen we het fenomeen “jaar van….” , waarbij een vogelsoort centraal staat. Helaas is de extra
aandacht nodig, omdat het slecht met

De heit en mem van Titus
Jan-Willem Hofma (49) uit Leeuwarden en Timna Haquebord (28) uit Groningen vertolken van 31 mei tot en met 10 juni de rol van heit en mem
in het muziektheaterspektakel TITUS. Tijdens de audities mochten ze de
geboorte van Titus al spelen en de komende tijd mogen ze dat nog veel
vaker samen doen.  

Jan-Willem is opgegroeid in de regio
Noardeast-Fryslân. Hij is geboren in
Leeuwarden, maar verhuisde als jochie
van 8 jaar al naar Kootstertille waar
hij naar de basisschool ging. Daarna
volgde hij de middelbare school op
het Lauwerscollege in Buitenpost en
studeerde vervolgens Bedrijfskunde in
Groningen. Als zelfstandig organisatieadviseur in de creatieve industrie was
Jan-Willem onder andere mede-eigenaar van de woonwinkel Pilat&Pilat.
Via een interim-project bij Theater
Achterom in Hilversum kwam hij met
toneelspelen in aanraking. ,,Zo langzamerhand ben ik het vak ingerold. Sinds
acht jaar ben ik professioneel acteur. Ik
doe vooral veel commercials, voor bijvoorbeeld de Mc Donalds of Bol.com.
Maar ook word ik veel gevraagd voor
gastrollen in series als Goede Tijden
Slechte Tijden (havenmeester), Flikken Maastricht (marechaussee) en
recent als agent in Hendrik Groen’’,
vertelt Jan-Willem. Ook was de Friese
acteur in films te zien als Gooise Vrouwen II (agent) en Ventoux (wiskundeleraar). Momenteel heeft hij opnames
voor de Familie Kruys (alcoholist) en

de eerste Nederlandse Netflix-serie
Ares, waar hij de vader van één van de
hoofdrolspelers speelt. Toen hij ontdekte dat er acteurs met zangkwaliteit
werden gezocht voor TITUS twijfelde
hij geen moment om mee te doen aan
de audities. ,,Ik hou van locatietheater
en vind het prachtig dat deze voorstellingen ook nog in Friesland plaatsvinden, in de regio waar ik ben opgegroeid.
Voor mijn werk moet ik meestal naar
de andere kant van de afsluitdijk. Vorig jaar mocht ik al meespelen in de
Stormruiter en nu dus weer in Friesland als heit van Titus Brandsma en ik
speel ook nog twee andere kleine bijrollen. Tijdens de audities ben ik voor
het eerst in de Bonifatiuskapel geweest.
Wat een mooie locatie. Echt een shakespeareaans oud theater. Bijzonder
ook om te weten dat Titus zelf heeft
meegeholpen aan de totstandkoming
van deze kapel.’’
Ook Timna Haquebord is enthousiast over de locatie waar TITUS wordt
opgevoerd. Zij danste vijf jaar geleden
al mee in Bonifatius de Musical en
herinnert zich vooral de bijzondere

sfeer. ,,Ik weet nog dat het buiten
donker was en dat de kapel zo mooi
verlicht werd. Dat was heel bijzonder
om mee te maken. Ik ben dan ook
blij dat er weer zo’n grote productie
in het hoge Noorden is. Ook nog in
mijn geboortestad’’, zegt Timna die
geboren en getogen is in Dokkum.
Haar familie woont er nog steeds.
Zelf verhuisde ze vanwege haar studie naar Groningen waar ze nu werkt
als redacteur bij een uitgeverij. Daarnaast is ze actief bij het Musicaltheater Vals Alarm in Groningen. ,,Mijn
passie voor musical, theater en zingen
zit er al van jongs af aan in. Vorig jaar
won ik voor de rol van Maureen in
RENT de Amateur Musical Award
voor beste bijrol. Daarnaast doe ik
voice-over werk. Zo heb ik bijvoorbeeld de stem van Anne Frank ingesproken voor de audiotour van het
museum. Momenteel zing ik kinderliedjes in voor Studio Het Woeste
Woud’’, vertelt Timna.
Let op: De organiserende Stichting
754 is nog op zoek naar zangers. Ook
een kleine Titus extra is welkom. De
volgende audities vinden plaats op
zaterdag 16 maart in de Bonifatiuskapel.
Aanmelden kan via: https://www.titus2019.nl/aanmeldformulier/

de soort gaat. Na vorig jaar de huiszwaluw, staat dit jaar in het teken van
de wulp. Internationaal gaat het slecht
met de wulp. Broedpopulaties in tal
van landen staan onder druk, waarbij de afname in Groot-Brittannië
en Ierland nijpend is, aangezien daar
bijna een derde deel van de Europese
wulpen broedt. Ook in Nederland
slinkt de broedpopulatie en is de wulp
op de nieuwe Rode Lijst terechtgekomen. Reden voor Vogelbescherming
en Sovon om 2019 tot “Jaar van de
wulp” te bombarderen.
Een soort die in opmars is in deze regio, is zonder meer de groene specht.
Inmiddels zijn er waarnemingen uit
Burgum, Noardburgum, De Westereen, Damwâld en Veenklooster.

Reacties en ringmeldingen: Johannes
van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271
AN De Westereen. 06-42952908. Email: jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in De Westereen

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

Inschrijving Wandelweekend geopend!
Er kan weer online ingeschreven worden voor het Wandelweekend op 30
en 31 augustus 2019. Liefhebbers van
de wandelsport kunnen dan genieten van diverse afstanden zoals de 80
km Kennedymars , de 25 en 40 km
Nachtmars, de 18 van ‘19 en de 8 km
Kennedy Juniormars.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf
1 maart op www.sportdriewo.nl via
de handige inschrijftool snel en veilig inschrijven. Deelnemers krijgen
vervolgens hun inschrijfnummer au-

tomatisch toegestuurd via de mail .
‹Deze manier van inschrijven is vorig
jaar geïntroduceerd en bevalt prima›
aldus de organisatie. ‹We hopen na
het succes van 2018 dit jaar het aantal
deelnemers uit te breiden›!

Seniorenorkest “Ryk Troch
Muzyk”
Het seniorenorkest “Ryk Troch
Muzyk” is met heel veel inzet en
plezier aan het oefenen voor het
jaarlijks concert in “Pro Rege” te
Oentsjerk op zaterdagmiddag 13
april 2019. De orkestleden spelen
accordeon, piano, drum en blaasinstrumenten. Wij willen u deze
middag meenemen op een prachtige muzikale wereldreis. Dirigent
Douwe Veenstra uit Feanwâlden
heeft een heel mooi programma
samengesteld van heel herkenbare
muziek van “Strauss” tot vrolijke
meezingers. Als gast is uitgenodigd
Gurbe Douwstra, bekend van radio
en TV Fryslân. Gurbe staat met zijn
prachtige stem en mooie luisterliedjes al jaren aan de top van de “Fryske
hitlijst”. Wij nodigen u uit om deze
middag de muzikale wereldreis met
ons mee te maken. Inlichtingen: M.
van der Lei, Reidfjild 24, Tytsjerk.
Tel: 0511 – 43 24 11
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4,5,6,7 & 8 juli 2019
KOOP nu je tiCkets!
Tickets vanaf € 27,00
Piter Wilkens - Thijs meester
Carla de bruine - johannes Rypma
Muziek: de kast - Hubert heeringa
Regie: Steven de Jong & atsje lettinga

Ga naar kollumeroproer.nl
Tickets via vanplan.nl

Script:

Dick van den Heuvel

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

My-Life Slim

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

Verantwoord 1 tot 2 kilo
per week afvallen

Slank in de zomer challenge
Doel behaald
tijdens de
challenge

Challenge mee!
01 april t/m
26 mei

Hoofdprijs:
Fashioncheque t.w.v.
€250,00

Ga de uitdaging aan en doe mee met de zomer-challenge!

vanaf

Meulen & Baarsma Quality Beds het
enige Friesche familie bedrijf in bedden
met vestigingen in heel Friesland

Wil jij voorgoed van je (overtollige) kilo’s af en verantwoord 1-2 kilo per week afvallen
met gezonde voeding uit de supermarkt?
Wil je nog voor de zomer van je winter-kilo’s af?
Wil jij gemotiveerd worden door je persoonlijke coach en nog 20 andere coaches.
Vind je het fijn om in contact te komen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten?
(in een besloten FB groep)
Ben jij ook klaar om je gewoontes aan te passen, een goede start te maken naar een
gezond gewicht?

8 weken Challenge pakket:
y 8x Wekelijks 1 op 1 begeleiding en een wekelijks weegmoment
y Gratis toegang tot een besloten Facebookgroep
y Veel tips, tricks en heerlijke recepten
y Een dosis motivatie en stimulatie
y Gratis controle –abonnement t.w.v. € 67,50
y Meer energie
y Gezond leren koken
y Supermarktsafari
y Kickstart naar een nieuwe en gezonde levensstijl

Annie Visser
T. 0610914199
annievisser@mylifeslim.com
Eslawâld 14 Feanwâlden
Bocksmeulen 41 Dokkum

MAART 2019 | de Westereender | 11

“Koning Willem-Alexander moet naar Kollum komen”

Salomon’s bloed kruipt door de aderen van Syb
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – ‘Ik wist het niet, maar als ik van tevoren had geweten
dat dit theaterspektakelstuk Salomon op het programma zou staan, dan
was de rol van Salomon spelen zeker op mijn bucketlijst gekomen. Ik ben
ontzettend blij met deze rol, maar ook met de realisatie van het totaal. Ik
voel het Salomon’s bloed in mijn aderen, ik stam zelf af van Salomon en
De Westereenders, de mensen uit de regio die betrokken waren bij het
Kollumer Oproer.

Ik voel wat zij ook voelden, ik ben
een van hen: opstandig, een losbol en
kan niet tegen onrecht. Een man van
deze streek,’ aldus Syb van der Ploeg,
de man die Salomon speelt tijdens het
theaterspektakelstuk met de gelijknamige naam. ‘Eigenlijk stond deze regio als enige voor Oranje. Door hun
strijd bleven de Oranjes uiteindelijk in
Nederland. Ik vind dan ook dat Koning Willem-Alexander naar Kollum
moet komen om hierbij te zijn.’
‘Een droomrol, een ultieme uitdaging
in een schitterend verhaal en spektakel, met veel muziek. Ik heb er altijd
al van gedroomd en over gedacht, dat
er ooit nog eens iets met het Kollumer
Oproer gedaan zou worden en dat ik
dan Salomon mocht zijn. Ik voel veel
verbintenis met Salomon en de mensen die er verder bij betrokken zijn.
Logisch waarschijnlijk, want ik heb
Salomon’s bloed in mijn aderen stromen. Zijn karakter en mijn karakter
liggen dicht bij elkaar. Voor mijn rol
als Salomon kan ik dus gewoon zijn,
wie ik ben. Ik hoef mij niet in te leven
in de persoon Salomon en bovendien
spreek ik de taal van De Westereenders, die uit het dorp waar ik tenslotte
jarenlang heb gewoond. Ik geniet
ervan dat er diverse talen gebruikt
worden, naast het Fries, Nederland
en Frans, ook de regionale dialecten,
zoals het Kollumers en het Westereenders. Je moet, als je dit wilt brengen, authentiek proberen te blijven.

Anderzijds is Salomon absoluut niet
een verhaal dat alleen in die tijd blijft
hangen, er is wel degelijk verbondenheid met deze tijd. Het antisemitisme
is nog steeds actueel,’ aldus de zanger,
die bijna lyrisch wordt als Salomon ter
sprake komt.
‘Gelukkig zijn we in een vroeg stadium benaderd, kon ik nog inspraak
hebben in het contracteren van bijvoorbeeld mensen als Johannes Rijpma en Piter Wilkens. Gelukkig waren
toen Thijs Meester en Carla de Bruine al vastgelegd. Mensen afkomstig of
nog wonend in Kollum. Ik denk dat
het een uitstekende zaak is om een
goede cast op te bouwen, met mensen
uit de regio, die hun sporen inmiddels
hebben verdiend, daar centraal in. Zij
kennen de streek, de taal, de mensen
en hun gewoontes en mentaliteit.
Hierdoor bereik je toch meer wat je
eigenlijk voor ogen staat. Het verhaal
authentiek brengen,’ aldus de man,
die de absolute hoofdrol heeft. Niet
alleen als zanger van de zeer succesvolle band De Kast, maar die zich op
meerdere fronten heeft bewezen. Syb
van der Ploeg was in 2011 Jezus in
The Passion, speelde in de rockopera
Nostredamus, de musical Rembrandt,
in Sonneveld voor altijd en in Motel
Westcoast. Hij ís muziek, een creatieve muzikale veelvraat, die in wat hij
ook aanpakt, zich voor meer dan de
volle 100 procent geeft.

De frontman van de nationale top
band De Kast weet zich op het podium gesteund door louter vakmensen
en bijzonder gedreven vrijwilligers,
die er met elkaar een onvergetelijk
spektakel van zullen maken. Aan het
enthousiaste pleidooi van Syb van der
Ploeg zal het zeker niet liggen. ‘Ik heb
heel veel goede mensen en boeiende
aspecten om mij heen. Echt, het is
een droom, mijn leven krijgt hierdoor nog meer grip op het verleden.
Mocht ik een aantal jaren geleden in
2013 een rol spelen in Bonifatius in
Dokkum, de stad waar ik geboren ben
en een aantal jaren heb gewoond, nu
dus de prachtige rol van Salomon uit
het dorp waar ik getogen ben. Saillant
detail: mijn ouders hebben in de Salomon Levystraat gewoond. De muziek
is van De Kast, waarmee ik volgend
jaar dertig jaar speel en waar mijn

neef Peter ook al die jaren in vertegenwoordigd is. Het past dan toch allemaal in elkaar als een puzzel, vooral
als je je dan realiseert dat Kees Bode
ook nog in Kollum woont. Het moet
gewoon zo zijn! Voor mij is het puur
genieten, maar ik weet zeker dat dit
voor iedereen geldt. Er komt veel muziek in voor, dan is het prachtig dat je
vertrouwde mensen om je heen hebt,
waarmee je muzikaal op een lijn zit.
Sijtze Boersma is een geweldige tekstschrijver, vooral in het Fries. Iemand
die zeker ook niet vergeten mag worden is saxofonist Hubert Heeringa,
uniek in Nederland.’
‘We staan er met zijn allen voor. Het
wordt uniek, dat is zeker. Voor mij is
het een uitdaging, zoals ik die graag
wil. In dit geval kan ik echter beter
spreken: voor ons allen is het een uit-

daging. Genieten, naast muziek, staat
op dezelfde lijn in een verhaal dat
zeker een boodschap heeft en heden
en verleden met elkaar verbindt. Een
verhaal waarin de regio, Jan Binnes en
Salomon Levy worden belicht op een
manier die ze zeker verdienen,’ besluit
Syb het verhaal.
Lytse Salomon

17 maart, een belangrijk dag voor het
theaterstuk. De zoektocht naar Lytse
Salomon uit Hessen beleeft zijn slotdag. In het Badhûs in De Westereen
worden een aantal jongens uit de regio
verwacht om uiteindelijk de jongen
die het meest geschikt geacht wordt
voor deze rol uit te kiezen. Syb van
der Ploeg: ‘We willen er een gezellige
en mooie dag van maken. Natuurlijk
gaan we ook even door de Salomon
Levystraat in De Westereen’.

Maartenskerk prachtig historisch belangrijk element in decor
KOLLUM – Het de prachtige Maartenskerk in hartje Kollum is er een prachtig en historisch belangrijk element in het theaterstuk Salomon opgenomen. Historisch omdat deze kerk in de periodetijdens het Kollumer Oproer
ruim honderd gevangenen werden opgesloten. Een beter en realistischer
monument kan geen organisatie zich wensen. De dodenakker waar nog
een aantal zerken staan, zal wellicht het geheel nog versterken. De Maartenskerk in Kollum is een middeleeuwse kerk, oorspronkelijk gewijd aan
de heilige Martinus.

De oorspronkelijke kerk, die in het
begin van de 12e eeuw werd gebouwd
van tufsteen, is geheel verdwenen. Alleen de later, in het begin van de 13e
eeuw eveneens van tufsteen gebouwde
toren, is wel gedeeltelijk bewaard gebleven. De huidige kerk dateert van
het midden van de 15e eeuw, toen
werd ook de toren verhoogd met een
bakstenen gedeelte.
De kerk kreeg toen zijn gotische uiterlijk. Na het koor werd het schip
gebouwd met aan de noordzijde van
de kerk een zijbeuk. In 1661 sloeg de
bliksem in de kerk. Daarna werd het
dak vernieuwd en de toren voorzien
van een naaldspits. In 1840 werden de
vensters van de kerk vergroot. In 1853
werd er tegen deze zijbeuk een consistoriekamer gebouwd. De kerkklokken
zijn gegoten door Johan Schonenborch in 1526 en door Hans Falck in
1618.

Prachtige schilderingen in de kerk
hebben eeuwen onder een pleisterlaag verborgen gezeten en werden bij
een restauratie in 1882 ontdekt. Bij
een latere restauratie in de 20e eeuw
zijn ze geconserveerd. Het gaat om
onder meer schilderingen een eenhoorn, een springend hert, het gezicht

van Christus, afbeeldingen van de
evangelisten, Maria, Sint-Maarten en
van Christoforus met Jezus.
De preekstoel en de herenbanken dateren uit de 17de eeuw. Eén van deze
banken behoorde aan de familie De
Wendt. Van Eyso de Wendt, griet-

man van Westdongeradeel, is een
rouwkas in de kerk bewaard gebleven. Het tweeklavierskerkorgel met
15 registers dateert uit 1841 en werd
gebouwd door Willem van Gruisen.
Het werd in 1971 gerestaureerd en
gereconstrueerd.
Op vrijdag 16 mei 2008 zijn de hervormden en gereformeerden samengegaan en is de Protestantse Gemeente Kollum een feit. De Hervormde
kerk heet nu Maartenskerk en de Gereformeerde kerk Oosterkerk.
Dat de Maartenkerk bewaard is gebleven is natuurlijk prachtig en dat
daarmee tevens de historie voelbaar
is een prachtig neveneffect. Eenmaal
in de kerk beseft men eens te maar
dat vluchten uit deze kerk in die jaren vrijwel onmogelijk is gewenst. De
gevangen zullen zonder meer in grote
angst en spanning hun verblijf tussen
de dikke muren hebben doorgebracht.
Of de gevangen ook in juli opgesloten zullen worden in deze kerk, ja, dat
blijft natuurlijk nog even geheim.
De Maartenskerk centraal in
Kollumer Oproer
(foto Marcel van Kammen).

1 2 | de Westereender

www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03
0-12
GO B

@dvenonline

Jaarvergadering
Het bestuur van De Feriening Doarpsbelang De
Westereen nodigt u uit voor de jaarvergadering op
donderdag 11 april 2019. Aanvang 19.45 uur in het
Badhûs aan de Sportloane in de Westereen.
Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

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

DVEN
accountants
adviesgroep

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

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

AGENDA:
• Opening.
• Huldiging kampioenen 2018.
• Notulen jaarvergadering 28 maart 2018.
• Financieel verslag 2018.
• Jaarverslag 2018/2019.
• In gesprek met burgemeester Agricola.
• Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Petra Westra en Geertje Feenstra. Aftredend en herkiesbaar: Tjipke Postma. Nieuwe kandidaat door het bestuur voorgesteld: Annie de Jong-Woudwijk.
Vacatures: secretaresse en een algemeen lid. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 4 april 2019, op voordracht van
tenminste 10 leden, schriftelijk melden bij het bestuur.
• Rondvraag.
• PAUZE
• Gastspreker: Marcel van Kammen natuurfotograaf.
• Sluiting.

Wij nodigen u hierbij uit op
bovenstaande vergaderlocatie.

Het bestuur.

0-4

4-12

12+

0-12

KDV

BS O

DOK12

GO B

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

Bezoekadres
Yndustrywei 1a
T. 06 - 4677 6278
9271 EL in De Westereen
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Hoekstra teelt bonen voor Bohnen Schatzkiste
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Frâns Hoekstra

DE WESTEREEN – Dardoca Pinto, Jacobsladder, Kollumer Swiete. Namen die we
niet dagelijks tegenkomen en waarmee we vaak moeite hebben om ze in de
juiste context te plaatsen. Namen van bonensoorten, die voor Frâns Hoekstra
uit De Westereen zeer herkenbaar zijn. Als liefhebber van tuinieren heeft hij
voor het 2e jaar bonen voor de Bohnen Schatzkiste geteeld.

Zoals bij zoveel liefhebbers die vaker
dieper ingaan op hun passie, komen
er ook bij Hoekstra regelmatig onverwachte aspecten op hun in dit geval
tuiniers pad. De Bohnen Schatzkiste,
daar had ook Frâns Hoekstra nog
nooit van gehoord, totdat hij tijdens
een televisie-uitzending op de BRT
er met verwondering naar zat te kijken. ‘Ik was eigenlijk direct verkocht.
De liefde voor bonen werd op een
prachtige manier in beeld gebracht.
Daar raakte ik van onder de indruk.
Het boeide mij enorm, ook het idee
dat er in Duitsland een mevrouw was
die een verzameling van meer dan 850
soorten bonen had. Tegen verzendkosten konden liefhebbers zaaimateriaal bij haar betrekken.
Zoals we hier oude bomen en vruchtenrassen willen bewaren, zo was zij
met de bonen bezig. Uiteraard moet
de “schatkist” ook weer bijgevuld worden met nieuw materiaal. Vorig jaar
heb ik 13, voor mij nieuwe soorten
vermeerderd en dit jaar heb ik dat
met nog eens 15 andere gedaan. Mijn
tuintje achter huis was hiervoor niet
groot genoeg, maar van mijn achterbuurman mag ik ook een stuk land
gebruiken. De lijst met bonen van de
Bohnen Schatzkiste is te vinden op
internet. Hij levert informatie over
onder andere: tuin-, stam- of stokbonen, herkomst, foto’s van de bonen,

bloesem(evt.) en hoe je in contact
komt met hen,’ aldus Frâns Hoekstra.
Jou my mar planten….
moatst der goed op passe
mar hoechst der net achteroan
kinst der lekker fan ite
en se eamelje noait.
Frâns
Een klein gedichtje van Frâns Hoekstra, dat veel vertelt over de liefde voor
planten en tuinieren in het bijzonder.
De Westereender valt echter niet alleen voor het eindresultaat, maar
geniet van het gehele proces van tuinieren, de laatste jaren vooral bonen
dus. Tuinieren is een passie die hij
van zijn vader met de eetlepel heeft
mee gekregen. Een hobby die hij nu,
dankzij de buren waarvan hij grond
ter beschikking heeft gekregen, in
zijn “achtertuin” kan beoefenen. Een
groot voordeel, vooral als er dagelijks
uren arbeid verricht moet worden om
optimale omstandigheden te creëren.
Dit wil echter nog niet zeggen dat
ook elke boon uitgroeit tot een fraaie
bloesem of een eetbare vrucht. Voordat Frâns in De Westereen begon met
tuinieren had hij een “volkstuin” in
Veenklooster. ‘Een prachtige plek met
een goede opbrengst, maar ook een
plek waar ik kon genieten van de natuur in zijn algemeenheid. Ik hoorde

de reigers en zag vogels en andere dieren. Het voelde als een uitje om daar
bezig te zijn.’
Ondertussen heeft Frâns Hoekstra,
die op 61-jarige leeftijd met pensioen
ging, zich alweer 16 jaar bijna volledig
gericht op zijn tuin aan de A. van der
Meulenstrjitte. Een tuin die voor de
eigen groente zorgt. Zijn collega-vrijwilligers bij Talant in Kollum profiteren soms van een te grote opbrengst.
‘Ik heb er bewust voor gekozen om
vrijwilligerswerk te doen. Ik begeleid
bij het hout, richt mij vooral op het
zaagwerk, wat de cliënten niet mogen doen. Door hiermee bezig te zijn,
voorkom ik ook dat ik in een sociaal
isolement raak. Ik heb nu contacten
met andere mensen. Vrijwilligerswerk
houd je scherp.’
‘Met de bonen bezig zijn is een tuinavontuur. Je weet nooit wat het resultaat is, vooral als je bonen hebt die
hier niet bekend zijn. Dan vind ik het
toch spannend. Vol verwachting dagelijks kijken, totdat de grond breekbaar
wordt en het plantje zich openbaart.
Hopen dat het de kans krijgt om te
groeien, dat de vogels, insecten of
andere diersoorten de plant die kans
geven. Daarna komen de bloemen,
vaak heel subtiel, maar soms uitbundig en altijd boeiend en dan wachten
op de opbrengst. Sommige planten
doen het goed, andere juist weer niet.
Ik ben op deze manier veel buiten en

betrokken bij de natuur, ik hoor dat
wel eens anders, dat mensen ver van
de natuur staan,’ verklaart hij lachend.
Twee voorbeelden van de uitstekend
smakende Kollumer Swiete, die veel
weg heeft van een kapucijner. ‘Ik gaf
een collega een zakje van die bonen
en vertelde erbij dat ze lekker waren
met spek enz. erbij, zoiets van chili
con carne. Na 14 dagen vroeg ik hem
of ze hadden gesmaakt. Hij vond ze
niet lekker. Wat bleek: ze hadden ze
niet gekookt. Ze hadden ze rauw gegeten. Een ander voorbeeld, dat ik aan
een jonge vrouw uit Leeuwarden Kollumer Swiete meegaf. Ze hadden er
niet van genoten, haar vriend had ze
weggegooid omdat hij vond dat ze er
uitgedroogd uitzagen.’
In de keuken bij Frâns en Hennie
staan diverse potjes met bonen. Bo-

nen staan dan ook regelmatig op het
menu. Indrukwekkend is eigenlijk het
grote verschil in kleur, van de normaal
gekleurde tot de paarse uit Zweden.
‘Het is prachtig dat men zich inzet
om alle oude bonensoorten te bewaren voor het nu en de toekomst.
Er zijn inmiddels een aantal soorten
voorgoed verdwenen, maar ook soorten herontdekt. In de buurt van Sint
Annaparochie had je vroeger ook een
soort die verdwenen leek. Een conclusie na tien jaar onderzoek, totdat men
de soort in Canada aantrof. Een emigrant had tijdens zijn vertrek bonen
meegenomen. Een prachtig verhaal
toch,’ besluit Frâns Hoekstra, die er
nog even aan toevoegt, dat de zeldzame bonenrassen waarschijnlijk niet
populair zijn omdat de opbrengst te
klein is of dat ze te arbeidsintensief
zijn. ‘Ik heb de tijd en geniet ervan.’

20% KORTING
vitrage en inbetween

gordijnen

Actie t/m 20 april.

Vraag naar de actievoorwaarden.

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

op maat gemaakt

Haadwei 4
Damwald
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Kinderopvang in De Westereen

Zoek jij een werkplek met
gevarieerde werkzaamheden?
Voor mensen met
een Wmo-indicatie*
*Wet maatschappelijke ondersteuning

Kom je
kijken bij
ons op de
opvang?

Creatieve
werkzaamheden

Kom vrijblijvend kennismaken tijdens de open dag op 20 maart.
Onze deuren staan open van 13:00-16:00 uur en van 18:30-19:30 uur.

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00
Badhuswei 1D 9271 VA De Westereen

KOM JIJ BIJ ONS OP SCHOOL?
NEEM ALVAST EEN KIJKJE

OPEN DAG

WO 20 MAART 2019
13:00-16:00 | 18:30-19:30 uur

Sportloane 2
9271 VN De Westereen
T: 0511 - 44 30 00
E: itpompebled@roobol.frl

Wij zijn
op zoek
naar jou!

Groenonderhoud

Hand-en-spandiensten

Catering

Schoonmaak
werkzaamheden

Locatie
MFC Badhûs
Sportloane 2b,9271VN
De Westereen

In samenwerking met:

Contact
A.Sander@welkombijwil.nl
06 82 56 00 03
www.welkombijwil.nl
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Beautysalon Agnes, door ontspanning mooier zijn
haren verwijderen, maar een complete verzorging,’ besluit Agnes in
haar mooie salon, waar bezoekers in
alle rust ontspannen tot zichzelf kunnen komen. Hier kunt u terecht voor
verschillende behandelingen, zoals
verven van wimpers en wenkbrauwen,
epileren of harsen, henna brows, wimper lifting, harsen van het gezicht of
lichaam, gezichtsbehandelingen op
uw huidtype afgestemd, gezicht en
lichaamsmassage’s, manicure, gel-polish en make-up. Er wordt door Agnes gewerkt met de producten van Dr.
Eckstein, BioKosmetik en John v G,
een optimale garantie voor een goede
basis.

DE WESTEREEN – Nadat ze in 1998 afstudeerde als schoonheidsspecialiste en een jarenlange ervaring heeft opgedaan bij twee specialistische
beautysalons in de regio, heeft Agnes Laanstra de fijne kneepjes perfect
onder de knie. Nu heeft ze de stap genomen om aan De Rode Klaver 21
in De Westereen de deuren te openen van haar eigen beautysalon. Een
weloverwogen keuze, omdat ze behoefte had aan meer uitdaging en ook
om haar bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.

‘De ontspanning van een behandeling
moet je ervaren, deze ontspanning
maakt je eigenlijk alleen al mooier.
Het is een goede zaak voor veel mensen om zo nu en dan een schoonheidsspecialiste te bezoeken,’ aldus Agnes.
‘Onze huid wordt elke dag ongemerkt
een beetje ouder. De huid vernieuwt
zich nog steeds, echter veel langzamer.
Het gevolg is, dat het verouderingsproces in de huid steeds zichtbaarder wordt. De ouder wordende huid
verliest vocht en talg, hierdoor voelt
de huid droger aan. Hij verliest zijn
spankracht, de elasticiteit van de huid
neemt af en hierdoor ontstaan langzaam maar zeker rimpels.
Ik heb mij als schoonheidsspecialiste
in de afgelopen twintig jaren gespecialiseerd in huidverbetering, huid verjongende behandelingen en het oplos-

sen van huidproblemen, zoals onder
andere puistjes. Huidproblemen zorgen er vaak voor dat de huid niets
meer kan verdragen. De huid is zijn
balans kwijt! Ik heb vaak gemerkt dat
een beautybehandeling het verschil in
grote mate kan maken en bovendien
voelen mensen zich vaak zelfverzekerder na een behandeling en dus automatisch mooier. Een goede, zelfverzekerde uitstraling misstaat nooit.’
‘Ik geniet van mijn werk, vind het
mooi om op een positieve manier met
mensen bezig te zijn. Hun natuurlijke
schoonheid te tonen. Om dit te kunnen doen heb je, naast ervaring, ook
inzicht en vertrouwen nodig. Ik volg
niet alleen de nieuwste trends op
het gebied van schoonheidsbehandelingen, maar volg ook nog steeds
cursussen om een optimaal resultaat
te kunnen realiseren. Ik wil mensen

Soms is het best lastig om iets leuks
te geven, een leuk geschenk voor iemand die in het zonnetje gezet mag
worden zoals een familielid, vriend of
vriendin of bekende, is een cadeaubon
van Agnes.

Schoonheidspecialiste Agnes Laanstra (eigen foto).

graag de kans geven om kennis met
mij te maken en daarom geef ik tot
26 april 20 procent korting op de eerste behandeling. In dat kader moet je
uiteraard ook de behandelingen zien

voor het ontharen zoals harsen en het
behandelen van wimpers. Op het gebied van wimpers is er bij ons heel veel
mogelijk. We kunnen hiervoor diverse
behandelingen aanbieden. Niet alleen

Schoonheidssalon Agnes, De Rode
Klaver, 21, De Westereen. Tel.: 0628128419, website: beautysalonagnes.
nl, e-mail: info@beautysalonagnes.nl

Jogchum Sipma in de ban van Donald Duck
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DRIEZUM – Hoeveel mensen zijn er niet groot geworden met Donald Duck
en zijn neefjes. De eend die altijd zoveel pech heeft en voor het ongeluk
geboren lijkt. Nu is dat laatste slechts schijn, want ook anno 2019 blijkt
Donald Duck nog niets van zijn glans verloren te hebben. Het verhaal van
Donald Duck, die in 1952 Nederland veroverde, staat nog steeds recht
overeind. Niet alleen bij kinderen, maar ook veel volwassenen kijken wekelijks reikhalzend uit naar de avonturen, die de ‘internationaal bekende
stad Duckstad’ in rep en roer houden.

Donald, zijn neefjes, maar ook oom
Dagobert, die als hobby ‘zwemmen in
geld’ heeft en natuurlijk niet te vergeten de drie Zware jongens, Katrien en
Gus Geluk zorgen met hun avonturen
voor veel hilarische momenten. Iemand die daar alles vanaf weet is Jogchum Sipma, die alle Donald Ducks
in zijn bezit heeft. Een verzamelaar in
hart en nieren.
Donald Duck, een vrolijk weekblad.
Hoeveel kinderogen hebben deze
tekst niet onder ogen gehad. Heel veel
volwassenen van nu, noemen de avonturen in Duckstad een mooie jeugdherinnering en kunnen nog steeds de
namen van de eenden, die een belangrijke rol spelen, moeiteloos oplepelen,
tot zelfs Kwik, Kwek en Kwak, de drie

neefjes van Oom Donald. Hoeveel vaders zullen er ondertussen in Nederland niet zijn die hun zoon of dochter
een abonnement hebben gegeven, met
in het achterhoofd de gedachte dat
ze dan zelf ook nog even stiekem van
hun eerste jeugdliefde kunnen genieten. Met de nadruk op stiekem, want
hieraan toe geven, blijkt toch nog vaak
een stapje te ver. Niet voor de 28-jarige leraar aan een basisschool in Leeuwarden Jogchum Sipma uit Driezum.
Hij heeft niet alleen alle nummers
van zijn favoriete weekblad, maar ook
bijna alle in Nederland verschenen
pockets en albums.
Jogchum Sipma, een verzamelaar in
hart en nieren. Ook hij kwam als jongetje van een jaar of tien in aanraking

met Donald Duck en verslond het
vrolijke weekblad, zonder dat er echter sprake was van een passie. ‘Ik vond
Donald Duck direct heel leuk, maar ik
las toen heel veel. Donald Duck was
gewoon een van de dingen die ik las,
niets meer, maar zeker ook niets minder. Ik verzamelde ze toen nog niet,
jammer zeg ik nu achteraf, maar het is
niet anders. Ik maak mij daar ook niet
al te druk om. Ik denk dat voor mij het
verzamelen zo rond de eeuwwisseling
begon. In eerste instantie was de doelstelling om alle nummers vanaf 1990
te krijgen. Ik denk dat ik toen nog een
beetje naïef was wat dat betreft of wellicht hield ik mijzelf ook wel voor de
gek. Zonder het toen te beseffen had
het verzamelvirus zich in mij genesteld, het Donald Duck verzamelvirus.’
Inmiddels heeft Jogchum Sipma de
collectie compleet. ‘Merkwaardig, dat
jullie hier vandaag zijn. Ik zie in mijn
notities dat mijn verzameling van het
weekblad vandaag precies drie jaar

compleet is. Dat wil zeggen dat ik
alle nummers heb, maar ik zoek zo
mooi mogelijke nummers, liefst zonder kreukels, vouwen en ezelsoren.
Dus mijn zoektocht is nog lang niet
ten einde.’ Jogchum Sipma heeft zijn
verzameling keurig in mappen opgeslagen. Ieder nummer in een of soms
zelfs twee plastic hoesjes. De laatste
jaren blijven de wekelijkse edities
keurig in het plastic verpakt waarmee
ze in de brievenbus vallen. ‘Ik lees ze
via mijn tablet,’ aldus Sipma, die zijn
oog inmiddels niet alleen heeft laten
vallen op een schoonheid uit Kollumerzwaag, maar ook op andere leuke
attributen van de eenden familie uit
Duckstad.
Alleen mooie dingen, passend in zijn
ordentelijke verzameling. ‘Compleet,
nee dat zal denk ik nooit kunnen. Ik
zoek ook de nummers met soms een
verrassing in de vorm van een klein
cadeautje, zoals snoepjes of iets anders. Ook kleine miniboekjes die ca-

deau werden gegeven bij een product
wil ik nog graag toevoegen. Ik geniet
van mijn verzameling, dat vind ik het
belangrijkste. Ooit ruim tien jaar geleden heb ik een Donald Duck met
gratis surprise verkocht, om met het
geld hiervoor mede mijn kosten voor
het rijbewijs te betalen. Ik heb mijn
rijbewijs, maar nog steeds spijt van de
verkoop,’ besluit Jogchum zijn verhaal.
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Bedrijf van de Maand:

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender
KeapljuKeaplju
De
Westereender
Middenstandsvereniging
De Westereen • Koster Installatiebedrijf
• Elzinga, Schilderwerken
• Anja, Snackbar
• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
• A & H Elektro
Conradistrjitte 2, tel. 441818
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
De Westereender
Keaplju
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• De Zilveren Maan, Minicamping
• Auto Bosma
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Foto: Fotografie Jaap de Boer

Foto: Fotografie Jaap de Boer

De enige
echte fytsemakker
ut de
Westereen

Westereenderkeaplju.nl

• Total Tankstation en Carwash
• Stienstra Timmerwerken
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Treast
stienstratimmerwerken@home.nl
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Boppewei 2, tel. 442957
• Talsma,
Electro World
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
info@treast.nl
www.bosmaautos.com
Kûkhernsterwei
31,
tel.
472775
•
Multimate
Bouwmarkt
•Miedloane
Stienstra
•slagerijbenodigdheden
EddydeJong,DeEchteBakker
•Veenstra
DMA
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
8,Timmerwerken
tel. 06-30789111
en
& Visser
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
www.jachthavenkuikhorne.nl
Tolwei 22, tel. 444747
• Baarsma Texo
Dwarsreed
6, tel. 06-22050862
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
94
• Koster
Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder
Stasjonsstrjitte
10a
Boppewei 17, tel. 0511-443180
• Jeeninga-Auto’s
• NOF
B.V., Taxi- & Touringcarcentrale www.electroworldtalsma.nl
Texo
Foarstrjitte 46,
tel. 441201
stienstratimmerwerken@home.nl
•Nijverheidswei
Timmer- en 7,
onderhoudsbedrijf
tel.447695
449900, info@adcad.nl
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
tel.
445045
tel.
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
• Boersma, aardappelen, groente en fruit
Roazeloane 60, tel. 468 000
Foarwei 235, Kollumerzwaag,
tel. 444000,• Topfiets
•
Talsma,
Electro
World
E.
Kazemier
•
Dozein,
Groothandel
in
Noarder
Stasjonsstrjitte
21
• De Kûle,
Copyshop
• Elzinga,
Evenementenhal
• AlmaLjurkstrjitte
Pannenleggersbedrijf
Leeuwarden
058-2662385
www.taxinof.nl
74, tel. 441424
info@jeeninga-autos.nl
Tsjerkestrjitte
1,443055
tel. 444013
Miedloane
8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden
en
tel.• 06-13318736
Boskwei
7-A, tel.HorecaFerlinge
Stasjonsstrjitte
7
De
Reade
Klaver
12, tel.
06-29626728
K. Venema Assurantiën / RegioBank
• Old Dutch,
en Zalencentrum
•
Fotograﬁ
e Jaap
de Boer
• Friesland
Sportprijzen
•tel.
Koster
Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Tankstation
• Lawww.electroworldtalsma.nl
Okido/Fietsenzaak.eu
442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
Skoallestrjitte
30,en
tel.Carwash
447500
Yndustrywei
5, tel. 443220
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 • Total
Foarstrjitte 69, tel. 447300
•Skriesstrjitte
Topfiets
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70,
tel.
473877
Nijverheidswei
7,
tel.
445045
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
5a, 443413
•
Elzinga,
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
info@kvenemaassurantien.nl
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Glavecom Verf- en Glasgroothandel
www.old-dutch.com
Noarder
21Slijterij
•Conradistrjitte
De Tolwei
Kûle, 24,
Copyshop
•Salomon
Elzinga,
Evenementenhal
• K. Venema
Assurantiën / RegioBank
info@fietsenzaak.eu
2, tel.
441818
1, tel. 444488
www.kvenemaassurantien.nl
• HansLevystrjitte
Brolsma
verhuizingen
tel.
444805
• PoieszStasjonsstrjitte
Supermarkt en
tel.
06-13318736
Boskwei
7-A,
tel.
443055
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
7
Tsjerkestrjitte
58-60,
tel. 447500
•
De
Zilveren
Maan,
Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto
Bosma
• De Vesteynde,
Therapieen
Foarstrjitte 49, tel. 443939
transporten - pianovervoer - opslag
www.glavecom.nl
•Boppewei
Total
Tankstation
en Carwash
La
Okido/Fietsenzaak.eu
tel. Ferlinge
442245
info@kvenemaassurantien.nl
2, tel.
442957
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
trainingscentrum
• Primera
Jousma
Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 • •Faber
• Geld
& Woning De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte
40
Skriesstrjitte
5a,
443413
•tel.
Elzinga,
Schilderwerken
Sportloane 10, tel. 447337
www.kvenemaassurantien.nl
• Marskramer
/ 72c,
Toystel.
2 Play
De
Gentiaan
23,
tel.
444960,
www.bosmaautos.com
Ferbiningspaad
4,446021
tel. 445511
Ljurkstrjitte
447334
www.hansbrolsma.nl
•Ljurkstrjitte
K.
Venema
Assurantiën
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte
www.devesteynde.nl
72,
tel. 447128 / RegioBank • De Vesteynde,
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma,
Texo 2, tel. 441818
• Rabobank
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
www.geldenwoning.nl
Tsjerkestrjitte
58-60, tel. 1,
447500
De
Zilveren
Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Visser,en
Woninginrichting
FerlingeBouwmarkt
Stasjonsstrjitte
Brugchelencamp
1, tel. 448181
• Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Therapietrainingscentrum
• Multimate
• •Feenstra,
GroenRijk
Foarstrjitte
46, tel. 441201
info@kvenemaassurantien.nl
Boppewei
2,
tel. 443180
442957 83, tel. 447170
Faber
Bouwbedrijf
Ferlinge10,
Stasjonsstrjitte
tel.22,
051163 33
• De Bruin
Isolatie
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
Sportloane
tel. 44733746, tel. 442121
Tolwei
tel. 42
444747
Boppewei
17,
tel.
• •Boersma,
aardappelen,
groente en
www.kvenemaassurantien.nl
Marskramer
/ Toys
2 Play bedrijf
• De Vries Everts Numan Accountants
De Miesstrjitte
Gentiaan 23,
tel. 449537
446021
• Riemersma,
Slagerij
5, tel.
• Van der Heide
Technisch
www.devesteynde.nl
• NOF
B.V., Taxi- &
Touringcarcentrale
• •Fierljepcentrum
De
Westereen
fruit
Adviesgroep
•Foarwei
DeTsjerkestrjitte
Vesteynde,
Ljurkstrjitte
72, tel.
anja.andries@hetnet.nl
• Cadeauvoordeel
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
2, tel. 441276
• Visser,
Woninginrichting
235, Kollumerzwaag
Lange
Reed 18-20,
tel.447128
447371
Ljurkstrjitte
74, tel. 441424
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14,
tel. 443840
Therapieen trainingscentrum
Multimate
•444000,
Rijwielservice
De Westereen
Tsjerkestrjitte
3, 9271 AK De Westereen •www.fierljeppen.nl
• Bakkerij:Bouwmarkt
Heslinga’s Smulpaleis
Feenstra,
GroenRijk
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
tel.
www.taxinof.nl
• •FotografieJaapdeBoer
www.DVEN.nl
Gruttostraat
info@alexwijnsma.nl
Skriesstrjitte
1, tel. 442233
Sportloane
10, 3a,
tel.e.toering@knid.nl
447337
Tolwei
22,Sportprijzen
tel. 444747
Boppewei
17, tel.
tel. 447300
443180
tel. 442121
• Old
Dutch,
Horecaen Zalencentrum
• Friesland
Foarstrjitte
69,
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
• DeB.V.,
Hossebos,
Café-Restaurant
• Rinse’s
Resto Vis &52,
Snacks
• Coop supermarkt
www.devesteynde.nl
•Yndustrywei
NOF
TaxiTouringcarcentrale
•www.fotoJaapdeBoer.nl
Fierljepcentrum
De Westereen
• De•Vries
Everts Numan
Noarder
Stasjonsstrjitte
tel. 442638
5,
tel. &
443220
De
Strieblom
3,
tel.
445823/06-13282490
Ljurkstrjitte
45,
tel.
444659
Ljurkstrjitte
63,
tel.
448860
Foarstrjitte
21,
tel.
444622
•
Visser,
Woninginrichting
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Lange
Reed
18-20,
tel.
447371
Accountants Adviesgroep
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier in
• Hans Brolsma verhuizingen info@hwagenaar.nl
• Dantuma,
Slagerij
• Sake
Store
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
tel.www.hossebos.nl
444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14
• Poiesz
Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
- opslag
Wijma Haarden
442900
Noarder
Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
•deskundig
Jilderda,
Bloemenboetiek
tel.Foarstrjitte
442121
•en
Old
Dutch, Horeca•Ferlinge
Friesland
Sportprijzen
tel.• 443840
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
49, 37,
tel. tel.
443939
in glas-en
enZalencentrum
Stasjonsstrjitte72
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
• Kapsalon
S’he Numan
•445193
Dijk Optiek
Ljurkstrjitte
53, tel. 443068
De
Vries
Everts
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638 • •Present
Yndustrywei
5, tel. 443220
• Installatiebedrijf H. Wagenaar
Promotion
schilderwerken
tel.
info@wijmahaarden.nl
Ljurkstrjitte
43a, tel.in441705
Skoallestrjitte
1,
tel.
447216
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
Accountants
Adviesgroep
www.old-dutch.com
•www.hansbrolsma.nl
Glavecom,
grossier
De Strieblom 3
Tsjerkestrjitte
16,
tel.
06-29037447
Tolwei
24, tel. 444805
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
www.dijkoptiek.nl
• v/d
Schoonheidssalon
Le Cygne
Ljurkstrjitte
57, tel. en
441872
A.
Meulenstrjitte 12-14
•www.glavecom.nl
Poiesz
Supermarkt
Slijterij
schildersvakbenodigdheden
tel. 445823/06-13282490
• PrimeraJousma
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
•
De
Dorpsacker,
Apotheek
•
Timmeren
onderhoudsbedrijf
Noarder
Stasjonsstrjitte
65,
tel.
449888
tel.
443840
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
49,
tel.
443939
en
deskundig
in
glasen
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Badhúswei
1a,
tel.
445050
E.
Kazemier
Installatiebedrijf H. Wagenaar
•Ferbiningspaad
Present Promotion
schilderwerken
• Handelsonderneming de Wâlden
• •Rabobank
4, tel. 445511
• De
Bruin Isolatie
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
• Stienstra
Timmerwerken
• DMA
Bouwkundig
Bureau
Miedloane 8,16,
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06-30789111
De
Strieblom
3
Tsjerkestrjitte
06-29037447
Tolwei
24,
tel.
Hout
en Bouwmaterialen
Ferlinge
Stasjonsstrjitte1,
tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5,
tel.444805
449537
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Kago-atm
tel. 445823/06-13282490
PrimeraJousma
www.glavecom.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81
• Riemersma,
Slagerij
• •Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
• Coop
supermarkt
www.dma.frl
stienstratimmerwerken@home.nl
Dwarsreed 1, tel. 06-21854886
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte
51, tel. 446207
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Geld & Woning
Westereen
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte
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441276
Ferlinge
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in slagerijwww.kago-atm.nl
• Talsma Electro
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de Wâlden
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Ferbiningspaad
4, tel. 445511
www.bouwmaterialendewalden.nl
•
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•
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Technisch
bedrijf
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Tsjerkestrjitte
1,&tel.
444013
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
Hout en Bouwmaterialen
FerlingeStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte1,
www.geldenwoning.nl
• Xu Sheng,
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
Noarder
28, tel.
tel. 441815
443551
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61, tel.7,445177
www.electroworldtalsma.nl
Nijverheidswei
tel. 445045
Noarder
Stasjonsstrjitte 79-81
Riemersma,
Slagerij
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Kapsalon
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• •Dantuma,
Slagerij
tel. 445407,
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tel. 441824
• Kapsalon
S’he
• •De
Hossebos,
• •Dijk,
•Skoallestrjitte
Xu Sheng, 1, tel. 447216
Ljurkstrjitte
444659
Noarder Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Foarstrjitte
21,45,
tel.tel.
444622
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
Chinees Indisch Restaurant
•www.hossebos.nl
Sake Store
•www.dijkoptiek.nl
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
Kitwerken
• Schoonheidssalon
Le Cygne
NoarderStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte65,
13tel. 449888
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Skriesstrjitte
1, Apotheek
tel. 442233
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Noarder
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De
Dorpsacker,
tel. 441824
•Ljurkstrjitte
Kapsalon 53,
S’he
•Badhúswei
De Hossebos,
Café-Restaurant
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
tel. 443068
1a, tel.
445050
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Kitwerken
• Schoonheidssalon
Le Cygne
www.hossebos.nl
Voor de huur van
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• Jilderda,Bloemenboetiek
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
PARTYTENTEN

Rosier-verhuur.nl
PARTYINRICHTING
TUINMACHINES

Bent u bij ons aan het juiste adres!

Rosier-Agrodienst.nl
Gespecialiseerd in:
AGRARISCHE DIENSTVERLENING
TUINAANLEG EN ONDERHOUD
MINIKRAAN VERHUUR
MOLLENBESTRIJDING

06-10352299

DAMWÂLD
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Natuurlijk Vlieland
Opa en Oma Muis gaan regelmatig
met de kleinkinderen naar Vlieland.
Binkie & Bonkie genieten van het
eiland en beleven er soms spannende
avonturen.
Het Waddeneiland Vlieland is niet
groot, ongeveer twintig kilometer lang
en op het breedste gedeelte slechts twee
kilometer. Om Vlieland te kunnen bezoeken, rijdt de familie Muis eerst naar
Harlingen, een havenstadje in het westen van Friesland. Als de auto op een
grote parkeerplaats is geparkeerd, vertrekken zij met de veerboot van rederij
Doeksen. De tocht over de Waddenzee
duurt ruim anderhalf uur. Als ze naar
buiten kijken zien ze allerlei boten, zoals vrachtschepen en plezierjachten,
maar ook de veerboten die van de eilanden Vlieland en Terschelling komen
en naar het vasteland varen. Tijdens de
reis vliegen meeuwen naast de boot, ze
zeilen mee op de wind en krijsen heel
hard. Als er een stukje brood over de
reling wordt gegooid, wat eigenlijk niet
mag, duiken de vogels naar beneden en
pikken het op voordat het in de golven
verdwijnt. Het is prachtig, om boven
op het dek te zitten. Binkie & Bonkie
kijken hun ogen uit. Ze varen langs diverse drooggevallen zandplaten, waar
ze een aantal zeehonden zien liggen.
De dieren luieren heerlijk in het zonnetje. Als de veerboot er langs vaart,
duiken er een paar de zee in, waar ze
zich kennelijk veiliger voelen. Een jong
zeehondje gaat nogal tekeer. Opa legt
uit, dat het jonge dier waarschijnlijk
zijn moeder kwijt is. Zo’n beestje wordt
een “huiler” genoemd.
Na anderhalf uur varen, komen ze in
de buurt van de Noordzee waar grotere golven ontstaan. Binkie & Bonkie
voelen de boot deinen en het lijkt even,
of ze een beetje dronken zijn. Er zijn
muizen, die hier zeeziek van worden,
maar Binkie & Bonkie hebben al echte
zee-beentjes. Eindelijk komt Vlieland
in zicht. In de verte zien ze de roodgeverfde vuurtoren, die op een veertig
meter hoog duin ligt. De kapitein van

de veerboot laat de scheepshoorn blazen, ten teken dat hij de haven nadert.
Heel langzaam wordt de veerboot naar
de steiger gelaveerd. Het schip raakt
met de zijkant even een meerpaal. De
scheepsmotoren brullen, omdat deze
in de achteruit worden gezet. Na een
paar schokken ligt de boot stil.
Vlieland heeft maar één dorp en dat
heet Oost-Vlieland. Het pension, waar
de familie Muis altijd logeert, ligt in
de Dorpstraat, een paar honderd meter van de haven. Gelukkig hoeft de
familie Muis niet met de zware koffers
te sjouwen. “Wietze de Boer Bagagevervoer” vervoert de koffers naar de diverse hotels en vakantieverblijven.
De vakantie op Vlieland wordt voor
het grootste gedeelte doorgebracht
op de brede stranden aan de Noordzee. Daar bouwen Binkie & Bonkie
grote zandkastelen of zij graven kuilen
en geulen, die bij vloed vollopen met
zeewater. Elke dag voetballen ze op
het harde gedeelte van het strand. En
als het niet te hard waait, wordt er een
vlieger opgelaten.
Opa en oma gaan vaak met de jongens
fietsen over de smalle schelpenpaadjes
in de duinen. Het is nogal heuvelachtig, zodat ze behoorlijk moeten trappen. Wandelen in de bossen vinden
Binkie & Bonkie ook te gek. Opa en
oma vertellen onderweg over de natuur. Ze stoppen regelmatig, om hun
kleinkinderen te wijzen op bepaalde

bloemen of planten. Ook maken zij de
kinderen attent op de vele vogels, die
op het eiland leven. ‘Jongens, nu even
stil zijn, want dan kunnen we de vogels
goed horen,’ fluistert opa. Aan hun
zang kunnen opa en oma de vogels
herkennen, zoals: vinken, putters,
merels, eksters, kauwen, roodborstjes
en sijsjes. In het broedseizoen wemelt
het in de duinen van de meeuwen.
Op duizenden nesten broeden ze
in het helmgras. Je kunt er diverse
soorten meeuwen zien: mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en Jan van
Genten. In de broedperiode mag je
niet in de duinen komen, maar dat is
logisch. De vogels moeten veilig kunnen broeden en hun jongen in alle rust
grootbrengen. Vanaf de fietspaden zijn
deze prachtige zeevogels goed te bekijken. Op Vlieland zijn, vooral aan de
Waddenkant, ook veel Eidereenden te
bewonderen. Als ze in de bossen wandelen en onderweg op de bodem mos
tegenkomen, vertelt opa altijd hetzelfde verhaal: ‘Jongens, luister goed! Het
mos dat je hier ziet, is zacht en wollig.
Meestal groeit het onder een dennenboom met dichte takken. En weet je?
‘s Nachts slapen de boskabouters op
dit mos. Het is voor hen een heerlijk,
zacht bedje!’ Binkie & Bonkie kennen
dit verhaaltje natuurlijk al lang, maar
toch vinden ze het elke keer weer
spannend om te horen! Na het avondeten vallen de jongens meestal als een
blok in slaap.
Op een middag gaat de familie een
wandeling maken langs de Waddenzee.
Ze lopen over de Waddendijk, het is
eb. Het water heeft zich teruggetrokken, zodat het wad over een breedte
van een paar honderd meter is drooggevallen. De bodem van het wad is
modderig, overal staan plassen water.
In de waterpoelen en in het slik zijn allerlei zeedieren te vinden, zoals kleine
krabben en kreeften, maar er kronkelen
ook talloze pieren. Hier en daar liggen
drooggevallen vissersschepen. Binkie
wil op de houten kribben lopen, die

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.

Het is u wellicht al opgevallen dat de
noodverlichting op de Rinewâl en de
Boppewei is vervangen door de definitieve verlichting. Na een periode van
moeizame onderhandelingen kan dit
onderwerp eindelijk worden afgesloten. De afronding is in prima overleg
en samenwerking met gemeente en DB
verlopen. De verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente heeft met twee
bestuursleden van DB bepaald waar
de lantarenpalen moesten worden geplaatst. Een puik stukje samenwerking,
waarvoor alle credits naar de gemeente
gaan. Op deze wijze samen optrekken
verdient navolging.
Dan de inloopavond met als onderwerp
“De Frosk”. In het vorige nummer van
de Westereender hebben we melding
van gemaakt dat dit eraan zat te komen.
Op 19 februari waren een groot aantal belangstellenden aanwezig in Old
Dutch om hierover van gedachten te

wisselen en met ideeën te komen. Een
erg nuttige avond waar veel plannen
en suggesties op tafel kwamen. Deze
zijn geïnventariseerd en worden verder
door de gemeente uitgewerkt. 25 maart
heeft DB weer overleg met wethouder
Wiersma hoe we hier verder mee om
moeten gaan. Wat is er mogelijk en
ook wat is er niet mogelijk, zal uitvoerig besproken moeten worden. Dat de
gemeente vaart achter concrete, reële
plannen wil zetten is DB inmiddels wel
duidelijk geworden.
Dat het college van de gemeente Dantumadiel bij zijn aantreden te kennen
gaf meer naar de burger toe te willen,
brengen ze ook in de praktijk. Dinsdag
26 februari konden de bewoners van
De Westereen voor een brochje aanschuiven met burgemeester en wethouders in Old Dutch waarbij talloze onderwerpen aan de orde kwamen. Wat
leeft er zoal onder de mensen; B&W

willen dit graag weten. 18 maart is er
opnieuw gelegenheid om met B&W
van gedachten te wisselen. Sko Ris
Oan! Onder deze titel komt het college
van B&W op deze dag naar De Westereen om samen met bewoners, ondernemers, organisaties en verenigingen te
praten over wat het dorp nodig heeft
om nu en in de toekomst leefbaar en
vitaal te blijven. De bijeenkomst begint
om 19.30 en is rond 22.00 uur afgelopen. Het college hoopt u te ontmoeten.
Ook op 18 maart, gaan de leerlingen
van de beide basisscholen, ibs ’t Pompeblêd en cbs De Boustien, samen een
grote schoonmaakactie op touw zetten.
Tijdens een overleg tussen DB en de
beide directies werd dit onderwerp besproken, waarna het balletje is gaan rollen. Het is die week nationale schoonmaakweek. Dat ook De Westereen hier
aandacht aan zou moeten besteden
was al een lang gekoesterde wens van
DB. Je kunt de jeugd niet vroeg genoeg
hierbij betrekken om zo een stukje bewustwording te creëren. Dan kan er
wellicht worden voorkomen wat we nu
aan de orde willen stellen.
Na een periode van relatieve rust is het

ongeveer honderd meter van de Waddendijk liggen. Ze zijn door Rijkswaterstaat geplaatst, om bij een storm de
golven te breken. Binkie is niet bang
en loopt vrolijk over de houten balken.
Plotseling staat hij stil en kijkt onrustig
om zich heen. ‘Oma, ik moet poepen,’
schreeuwt hij naar de kant. Opa en oma
kijken verschrikt op. ‘Loop maar gauw
terug, jongen,’ roept oma bezorgd. Met
een angstig gezichtje rent Binkie over
de kribben naar zijn grootouders. Als
hij vlakbij hen is, roept hij snikkend:
‘Het zit er al in!’
Bonkie schatert het uit: ‘Het zit er
al in, zijn hele broek zit vol! Binkie
heeft poep in zijn broek. Ik ruik hem
al!’ Bonkie vindt het heerlijk, om zijn
broer te plagen. Beneden aan de dijk
ontfermt oma zich over Binkie, die
ontroostbaar is. Opa stopt het onderbroekje in een afvalbak en roept vrolijk: ‘Opgeruimd staat netjes!’
Als ze weer terug zijn in het familiepension en aan tafel zitten voor de
avondmaaltijd, vraagt opa aan Binkie: ‘Jongen, had je vanmiddag last
van broekhoest?’ Binkie kijkt hem
ongelukkig aan en zegt: ‘Broekhoest?
Wat is dat opa?’ ‘Dus jij weet niet
wat broekhoest is?’ vraagt deze met
een glimlach. Binkie schudt met zijn
hoofd. Hij heeft daar nog nooit van
gehoord. Opa glimlacht en legt het uit:
‘Als je veel windjes (scheetjes) moet laten, noemt men dat broekhoest.’
Bonkie ligt krom van het lachen. Bin-

kie wordt boos en loopt van tafel weg.
Opa gaat achter hem aan, pakt hem
vast, knuffelt hem even en zegt: ‘Opa
moet ophouden met plagen, dit is niet
leuk meer! Sorry Binkie.’ Oma bemoeit
zich er ook mee en zegt: ‘Bonkie, lach
jij maar niet te hard. Jij hebt ook vaak
genoeg in je broek gepoept!’ Zo hebben opa en oma het mooi opgelost en
wordt het weer gezellig aan tafel. Tijdens hun verblijf op Vlieland gaat de
familie Muis ook wel eens op de fiets
naar het “Posthuys”, dat in het oostelijk deel van het eiland ligt. Dat is een
pannenkoekenhuis. Binkie & Bonkie
komen hier maar al te graag. De pannenkoeken met ijs of stroop zijn overheerlijk en er is ook een speeltuin. In
de omgeving van het “Posthuys” kun
je ook leuk wandelen. De uitspanning
ligt vlakbij een beschermd natuurgebied, de zogenaamde “Kroonkolonies”.
Hier zijn zelfs wilde orchideeën te vinden. De familie Muis heeft, onder leiding van een boswachter, op een middag een rondleiding gekregen door dit
prachtige natuurgebied.
Binkie & Bonkie ontdekken elke keer
weer, hoe mooi Vlieland is. Zij begrijpen steeds beter, hoe belangrijk het is
om de natuur goed te beschermen. Op
Vlieland, in Friesland, in Nederland,
………….op de hele aardbol!

de laatste maanden weer raak met vernielingen op divers gebied. Brandstichting in de papiercontainer van ’t Pompeblêd, (2 keer), vernielingen rondom
MFA De Hege Seis, bibliotheek, verlichting, spiegels en autoruiten vernield,
brievenbussen van de muur gerukt, ga
zo maar door. Zaken die we als bewoners niet kunnen en mogen accepteren!!! Daarom doet DB een dringende
oproep aan de daders hier mee te stoppen. Ook een oproep aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie.
Dit kan eventueel anoniem. Er moeten
mensen in het dorp zijn die hier meer
van weten, dat kan bijna niet anders.

te vragen voor de auditie die op 17
maart in het Badhûs zal worden gehouden. Belangstelling? Kijk op www.
kollumeroproer.nl voor nadere info.
Ook bij RTV NOF is deze video te
bewonderen.

Op 5 tot en met 8 juli wordt in Kollum het muziektheater spektakel “Salomon, het Kollumer Oproer” opgevoerd. De organisatie vroeg DB mee
te willen werken om op zoek te gaan
naar jongens die de kleine Salomon
Levy kunnen spelen in dit stuk. Samen
met hoofdrolspeler Syb van der Ploeg
hebben vier Westereender jongens een
promotiefilmpje gemaakt om aandacht

Ten slotte nog aandacht voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op
11 april in het Badhûs. De aankondiging vindt u ook in een advertentie elders in dit blad. Een korte toelichting:
als gast gaat Marcel van Kammen iets
vertellen over zijn werk als fotograaf.

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

Het zal u zeker niet zijn ontgaan, maar
de bouw van de nieuwe woningen aan
de Salomon Levystrjitte vordert gestaag. Op 26 februari hebben we hier
een kijkje kunnen nemen. Ziet er goed
uit. Het is de bedoeling dat medio
mei de bewoners erin kunnen. Daarna
wordt begonnen met het volgende
deelgebied.
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Uitvaartvereniging “En Hij Stierf”
Broeksterwoude/De Valom

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

nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse

LEDENVERGADERING

op 18 maart 2019 in dorpshuis “de Pipegael” te Broeksterwâld.
Aanvang 20.00 uur.

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Agenda vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Herdenking overledenen 2018
Lezing en gebed
Vaststellen agenda
Notulen
Financieel verslag 2018

7. Begroting 2019
8. Presentatie Jan van der Meer
9. Cluster Dantumadiel
10. Bestuursverkiezing
11. Mededelingen bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het Bestuur

www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

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

€ 17,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Babi Spek + Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté +
Daging Kerrie of Roedjak + 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.

www.vissergordijnen.nl

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

Verantwoord 1-2 kilo per week afvallen!

Gezocht! 25 personen m/v
Die minimaal 10 kg voor de zomer willen afvallen
“Slank in de zomer challenge”
Van 1 april t/m 26 mei

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

My-LifeSlim Veenwouden en Dokkum
Bel 0511 - 70 20 63
of mail: annievisser@mylifeslim.com

www.mylifeslim.com

Voor aanmeldingen of informatie:

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

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

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

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!
• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

Therapie- & trainingscentrum
de Vesteynde
Therapie- en trainingscentrum
‘De Vesteynde’ in Friesland is een
multidisciplinair paramedisch
centrum. Wij hebben locaties in
De Westereen (hoofdlocatie),
Harkema en Buitenpost.
U kunt bij ons terecht voor
sportblessures, diverse trainings-/
sportprogramma’s en sport advies

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

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

podologie
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.

De Westereen

Harkema

Buitenpost

Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Splitting 3
9281 KJ Harkema

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

BEL 0511 447 337 OF GA NAAR

WWW.DEVESTEYNDE.NL
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“Hou’t bij Hout” bij Houtbouw G. van der Wal
KOLLUMERZWAAG – Een gerenommeerd en een gespecialiseerd houtbouwbedrijf, zo mag men Houtbouw G. van der Wal in Kollumerzwaag inmiddels zeker noemen. Een bedrijf met een enorme ervaring op het gebied
van houtbouw, dat daarnaast ook alle bijkomende aspecten kan regelen.
Van tekening en vergunningen tot het kant en klaar plaatsen. ‘Wij staan
voor kwaliteit en duurzaamheid met als slogan “Hou ’t bij Hout!” Elke
constructie wordt individueel door onze bekwame vakmensen tot in de
puntjes afgewerkt,’ aldus Gerrit van der Wal.

Houtbouw G. van der Wal vestigde
zich drie jaar geleden in Kollumerzwaag. In De Westereen had het bedrijf al een uitstekende reputatie opgebouwd, mede door de korte lijnen die
eigenaar Gerrit van der Wal hanteert.
‘Goed luisteren naar de wens van de
klanten. Met hen het gesprek aangaan. Dit duurt vaak wat langer, maar
het resultaat mag er dan ook zijn. Wij
streven naar tevreden klanten, mensen
die krijgen wat ze willen,’ aldus Gerrit
Van der Wal, die van zijn overstap naar
Kollumerzwaag geen spijt heeft. ‘Natuurlijk was het eerst even weer zoeken,

maar inmiddels hebben we alles uitstekend op de rails. We hebben, naast een
mooie showruimte, inmiddels alles onder dak waardoor we optimaal kunnen
werken. We hebben pasgeleden nog
weer een loods tot onze beschikking
gekregen, waardoor we nu over 550
vierkante meter onder dak beschikken.’
‘Het is boeiend werk. Dat vind ik nog
steeds. Geen opdracht is hetzelfde, je
hebt altijd met wisselende omstandigheden te maken wat betreft de bouw,
maar vooral ook de plaatsing. Zoals al
gezegd kunnen we de complete bouw

Houtbouw G. van der Wa: prachtige showmodellen (Foto’s: Bettie Zijlstra).

realiseren van ontwerp tot afwerking.
Dit hoeft niet altijd luxe en duur te zijn,
wij trachten juist om de prijzen laag te
houden. Voor ons is iedere hok gelijk,
we geven er altijd optimale aandacht
aan. Ik spreek bewust van wij, want ik
ben maar een onderdeel van het geheel.
Wij beschikken over een uitstekende
ploeg vakmensen, mensen die weten
waarmee ze bezig zijn en kwaliteit nastreven en realiseren. Haastwerk is er
dan bij ons ook niet bij.’
‘Natuurlijk zijn er ook mensen die zelf
een deel van de werkzaamheden willen
verrichten. Dat vinden wij een uitstekende zaak. Willen mensen de plaatsing zelf doen, geen probleem, onze
medewerkers geven met een glimlach
de richtlijnen. Ook is het uiteraard mo-

gelijk de plaatsing door ons uit te laten
voeren, de klanten hoeven dan enkel
maar tevreden toe te kijken. Wij zorgen ervoor dat het bouwwerk het pareltje wordt van de tuin. Verder kan men
bij ons ook terecht voor diverse andere
zaken zoals de aankoop van een nieuwe
schutting, overkapping of een dierenverblijf. Elk bouwwerk wordt individueel door onze bekwame vakmensen tot
in de puntjes afgewerkt. Dat garandeer
ik,’ aldus Gerrit van der Wal. ‘Wilt u
weten wat wij voor u kunnen doen of
wilt u een eigen ontwerp van een houten bouwwerk? U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen. Wilt u toch
op het laatste moment nog aanpassingen? Geen enkel probleem, wij luisteren graag! Alles wordt vervaardigd met

de beste en duurzame materialen.’
Houtbouw G. van der Wal, hét adres
voor tuinhuizen, garages, carports,
overkappingen, bergingen, aanbouwingen en dierenverblijven! Bent u op zoek
naar één van de bovenstaande producten? Bij Houtbouw G. van der Wal
vindt u een ruim assortiment aan kanten-klare en maatwerk mogelijkheden.
Professioneel gemaakt en professioneel
gemonteerd. Bij Houtbouw G. van der
Wal bent u verzekerd van een gedegen
service van A tot Z!
Houtbouw G. van der Wal,
Koarteloane 67, 9298 RE Kollumerzwaag, Tel.: 06-50864242.
E-mail: g.wal28@chello.nl

Birwa Tours gespecialiseerd in reizen
DAMWÂLD – Ongetwijfeld heeft u ze wel zien rijden in onze regio, de
prachtige bussen van Birwa Tours. Een bedrijf, dat de laatste jaren een
enorme progressie heeft gemaakt. Het resultaat van hard werken, maar
ook het verhaal van een uitstekende service en kwaliteit. Birwa Tours
hanteert eerlijke prijzen zonder extra toeslagen voor, onder andere,
excursies. Daarnaast werkt men met veilige en vertrouwde bussen die
aan de hoogste normen voldoen. Het visitekaartje van Birwa Tours zijn de
chauffeurs, ervaren mensen die zich volledig inzetten om een dagtrip, reis
of vakantie optimaal te laten verlopen.

‘Wij zijn gespecialiseerd in reizen in
binnen- en buitenland. Voor dagtochten, meerdaagse reizen, groepsreizen,
schoolreizen en bedrijfsuitjes kunt u
ons echter ook benaderen. Heeft u
zelf een plan of idee, dan werken wij
dit graag voor u uit en maken wij een
op maat gesneden reis voor u, aangepast aan uw wensen en budget. Van
alleen touringcarvervoer tot aan compleet verzorgde reizen, alles is mogelijk. Informeer gerust naar de mogelijkheden,’ aldus Willem Beijaard, die
eind vorig jaar het bedrijf overnam
van zijn ouders Willy en Rennie. Zij
steken echter nog steeds hun ervaring
in het bedrijf.
De busreizen van Birwa Tours zijn
inmiddels een begrip geworden. Een
begrip wat betreft sfeer en kwaliteit.
Bij Birwa zijn dat belangrijke facetten, het moet gewoon heel goed zijn.
Meer is het niet, maar minder zeker
ook niet. Dit geldt uiteraard ook voor
de dagtochten en musicals die op het
programma staan. ‘Wij zijn specialist
op dit gebied en bieden dagtochten
aan voor alle doelgroepen. Wij bieden

ook dagtochten aan waarbij alles is
inbegrepen en we berekenen geen administratiekosten. Voor groepen, van
klein tot groot, is een dagtocht bij Birwa Tours zeer geschikt. Bij ons staat
de klant centraal. Wij vervoeren u zeer
comfortabel in onze moderne touringcars, die voldoen aan de huidige
milieu- en veiligheidseisen. Wij plaatsen regelmatig nieuwe dagtochten op
onze website. Houd ons daarom goed
in de gaten en blijf op de hoogte van
al onze aanbiedingen.’
Zorgeloos op reis! Dat is het motto
van Birwa Tours. Een betrouwbare
reisorganisatie die service en kwaliteit
hoog in het vaandel heeft. ‘Wij hebben ook dit jaar weer een aantal reizen
voor u samengesteld, waarbij u zorgeloos kunt genieten van alle programmaonderdelen. Vervoer vanuit uw
opstapplaats in Friesland, verblijf in
uitstekende 3- of 4-sterrenhotels. Alle
excursies zijn bij de prijs inbegrepen,
net zoals ontbijt, lunch en diner, waar
vanzelfsprekend ook een consumptie bij inbegrepen is. Dit alles onder
leiding van onze zeer ervaren chauf-

De nieuwe dubbeldekker van Birwa Tours (eigen foto).

feurs, die de gehele reis uw gastheer
of gastvrouw zijn. Het rustige tempo
en de met zorg uitgezochte programmaonderdelen zorgen ervoor, dat onze
reizen ook uitermate geschikt zijn
voor mensen die wat minder goed ter
been zijn.’
‘Aangezien wij veel ervaring hebben
op het gebied van schoolreizen bent
u bij ons aan het juiste adres. Een
schoolreis is altijd het hoogtepunt van
het jaar, de leerlingen kijken hier altijd
naar uit. Voor de begeleiding komt er
altijd een hoop bij kijken. Birwa Tours
kan alles voor u regelen! Bij Birwa
Tours bent u er zeker van dat uw
groep veilig vervoerd wordt. Onze

touringcars voldoen aan strenge eisen
en zijn allemaal voorzien van gordels.
Ook voldoen onze touringcars aan de
huidige milieueisen, waardoor we in
alle steden van Europa mogen komen.
Door een touringcar te huren bij Birwa Tours hoeft u zich nergens zorgen
over te maken en kan de begeleiding
zich volledig richten op de kinderen.
Bij Birwa Tours hebben wij een team
van touringcarchauffeurs, die goed
met kinderen overweg kunnen en het
leuk vinden om er de mooiste schoolreis van te maken. Ook een schoolkamp of meerdaagse schoolreizen
kunnen wij voor u regelen. Meerdaagse schoolreizen doen wij naar bestem-

mingen zoals: London, Barcelona,
Wenen, Rome, Milaan, Parijs, Berlijn,
Brussel, Krakow, Kopenhagen en nog
veel meer!’
‘Festival, concert? Uw voorpret begint
natuurlijk in de touringcar bij Birwa
Tours! Wij rijden naar bijna alle festivals en concerten in binnen- en buitenland. U kunt niet alleen een normale luxe touringcar bij ons boeken,
maar wij beschikken ook over diverse
touringcars met extra geluidsinstallatie en zelfs één met discoverlichting!’
Birwa Tours, C. Veenlandstrjitte 100
A, 9104 BN Damwâld. Tel. 0511424135 info@birwa.nl www.birwa.nl
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tapijt
linoleum
vinyl
marmoleum
laminaat
parket
plankenvloeren
gordijnen
vitrage
rolgordijnen
vouwgordijnen
binnen- en
buitenzonwering
Ook hebben

20%
KORtinG!
GELDiG in DEZE MAAnD

o.a. ROLGORDijnEn
jALOEZiën
DUOROLGORDijnEn
DUEttE
pLissé
Voor al uw woninginrichting!

wij horren
van Unilux,
rolhorren,
inzethorren en
plissé hordeuren.

Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21, 9062 EA Oentsjerk
058 256 19 03, info@dijkstrawoonmode.nl
www.dijkstrawoonmode.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 uur / zaterdag 10 - 16 uur

.

- (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.
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VVZ JO17-1 beleeft onvergetelijk
trainingskamp in Málaga
DE WESTEREEN/MÁLAGA – Afgelopen januri was het grote moment dan
eindelijk daar; de voltallige voetbalselectie van de JO17-1 reisde af
richting het zonnige Málaga om zich voor te bereiden op de tweede
seizoenshelft.

Het uitje werd financieel tot stand
gebracht dankzij de goede prestaties
in de najaarscompetitie. Elke speler
moest aan het begin van het seizoen
namelijk sponsors zoeken die een bepaald bedrag per gewonnen punt wilde sponsoren. Doordat het team 28
punten wist te verzamelen, waarmee
het tevens kampioen was geworden,
was er een mooi bedrag gespaard
voor het trainingskamp. Bovendien
waren er nog enkele geslaagde acties
gehouden die een mooie financiële
bijdrage hebben geleverd.
Eerste keer vliegen

Samen met de vier begeleiders, Siebolt de Bruin, Pieter Jan Heidstra,
Jan Venema en Gerrit Daleman,
reisde de ploeg vrijdagmiddag af
naar Eindhoven Airport om vanaf
daar te vliegen richting Málaga.
Even leek het spannend te worden of
het vliegtuig wel op tijd zou worden
gehaald, toen net buiten Eindhoven
een file voor vertraging zorgde, maar
de groep kwam gelukkig nog op tijd
aan om in te checken. Voor sommige
spelers was dit allemaal toch wel een
spannend moment, aangezien het
hun eerste keer in het vliegtuig zou
worden.
Na een voorspoedige vlucht werd er
rond de klok van 20.30 uur geland
op het vliegveld van Málaga. Vanaf
daar volgde een kort busritje, voordat
de ploeg aankwam bij “Hotel Room
Mate Valeria”. Toen iedereen samen
met zijn kamergenoot hun luxe kamer had opgezocht om hun koffers
achter te laten, was het nog tijd voor
een klein hapje eten. Gelukkig was
de dichtstbijzijnde McDonald’s op
slechts 160 meter afstand lopen via
het plein genaamd “Plaza de la Marina”, waardoor al snel was besloten
wat er op het menu zou komen te
staan.
Schaatsen door de straat

Nadat de buikjes vol waren, was het
uiteraard nog even tijd om de stad te
verkennen. Dit ging natuurlijk niet

geruisloos, want er werden direct al
diverse liederen op straat gezongen
om maar even aan te kondigen dat
de jongens van VV Zwaagwesteinde
waren aangekomen. Na een bezoekje
aan de terrassen van Málaga was het
weer tijd om terug te keren naar het
hotel, er stond immers een drukke
zaterdag te wachten.
Wat de groep onderweg te weten
kwam, is dat de straten van Málaga ’s
nachts worden schoongespoeld door
schoonmakers. Dit zorgde voor gladde taferelen waarbij diverse spelers na
een flinke aanloop diverse meters aan
het schaatsen waren over de straat.
Eenmaal aangekomen bij het hotel
werd al vrij snel duidelijk dat niet iedereen direct wilde gaan slapen. Dit
was te merken aan het rumoer op de
kamers en in de gangen, iets waar het
hotelmanagement niet erg blij mee
was, zo bleek de volgende dag toen
de begeleiding even op het matje
werd geroepen.

De voltallige voetbalselectie van de JO17-1 - VV Zwaagwesteinde

Koekje van eigen deeg

Na een korte nachtrust was het rond
de klok van 09.00 uur tijd voor ontbijt. Vervolgens werd iedereen om
10.00 uur bijeengeroepen voor een
spoedoverleg om nog even te benadrukken dat het rumoer op de gangen en kamers de volgende nacht
niet weer door de beugel kon. Nadat dit goed duidelijk was gemaakt,
was het daarna tijd voor de training.
Na een kort ritje in de bus kwam de
groep aan bij een mooi stukje kunstgrasveld, waarop de training kon
plaatsvinden. Onder leiding van Jan
Venema werd een stevige training
afgewerkt onder een strakblauwe hemel en een heerlijk zonnetje.
Na de training was iedereen in het
begin van de middag eerst even vrijaf. De meesten zochten de bovenste
verdieping van het hotel op om een
duik in het zwembad te nemen of
te chillen op de loungebanken van
het dakterras. Om 15.00 uur was
het tijd voor een wandeling door de

oude binnenstad van Málaga, waarbij enkele prachtige plekken werden
bezocht. Na een drankje op het terras werd de weg terug naar het hotel
weer ingezet, waarbij onderweg een
korte stop volgde in de buurt van
een klein waterfonteintje. Binnen
de kortste keren vlogen de waterdruppels ons om de oren en boosdoener Gerrit moest het natuurlijk
ontgelden. Met man en macht werd
hij naar het fonteintje gesjouwd om
een koekje van eigen deeg te krijgen.
Een half nat pak verder kwam iedereen terug bij het hotel om zich klaar
te maken voor de tweede en laatste
avond.
Avond vol gezelligheid

Deze avond werd wederom ingeluid

met een aantal liederen en dansjes
op straat, totdat er een pizzeria was
gevonden die het goed vond dat de
groep van 19 man een klein hapje
kwam eten. Hoewel de kwaliteit van
de pizza’s enigszins te wensen overliet, stond de groep even later toch
met een volle maag klaar om de terrasjes weer op te zoeken. De grote
groep wist gek genoeg een plekje te
vinden bij “Neil MacGregor” dat ook
wel bekend staat als “The Smallest
Irish Pub In The World”.

stond voor vertrek richting het vliegveld. Eenmaal in het vliegtuig werd
er nog volop nagesproken over alle
belevenissen van de afgelopen dagen.
Aangekomen in een druilerig Eindhoven werden snel de auto’s weer
opgezocht voor vertrek richting De
Westereen. Onderweg werd er nog
even een klein hapje gegeten en uiteindelijk werd iedereen rond 18.15
uur ’s avonds weer thuis afgeleverd,
moe maar zeer voldaan na een geweldige belevenis in Spanje!

Het werd een avond vol gezelligheid
en er kwamen enkele andere Nederlandse toeristen langs, die verbaasd
waren over het feit dat dit jeugdteam van een amateurclub met zijn
allen op een trainingskamp in het
buitenland was, wat natuurlijk ook
heel bijzonder is. Op een gegeven
moment was het weer tijd om terug
te keren naar het hotel, wat opnieuw
gepaard ging met het nodige kabaal.
Dankzij de eerdere waarschuwing en
een scherp patrouillerende Siebolt en
Pieter Jan was het gelukkig wel direct
rustig op de gang en in de kamers,
waardoor ook het hotelmanagement
tevreden was over het verloop van
deze tweede en laatste nacht.

Bij deze wil de voltallige selectie dan
ook iedereen van harte bedanken die
als sponsor heeft bijgedragen aan dit
onvergetelijke uitje!

Moe maar voldaan

De volgende ochtend was het nog
één keer tijd voor een ontbijt, voordat het taxibusje om 09.30 uur klaar-
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WIJ INTRODUCEREN

DE PERFECTE BIJKEUKEN

Woonmaand
Duurzame
Keukens
oktober
2017
Verrassend
betaalbaar!

Ontdek de ideale oplossing voor uw bijkeuken.
Duurzame actie:
Vier de
Inductiekookplaat
herfst in

de prijs
van woning? De ruimte waar wasmachine, droger, losse opbergspullen en nog veel
uwvoor
nieuwe
Wie herkent het niet
in
zijn
of haar
keuken!
een
gaskookplaat.*
meer elkaar vaak ongeorganiseerd ontmoeten. Daarvoor hebben wij nu een perfecte oplossing met de multifunctionele
bĳ keuken van Schüller. Een tot in detail professionele werkruimte voor huishoudelijke spullen, voor wassen en drogen,
voor opslag, recycling en nog zo veel meer. Leverbaar in maar liefst 8 uni-kleuren en in rechte opstelling, in L-vorm of

U-vorm te ontwerpen. In onze showroom ontvangen wij u graag om vol trots dit bijzondere bijkeuken-concept live te
presenteren en verder te bespreken. Wij verheugen ons dan ook op uw bezoek!

Ontdek de
Benieuwd naar de mogelijkheden?
nieuwe trends
& onze
warme
Bezoek dan alvast de
website:
www.bijkeuken.nl en download de bijkeuken-brochure.
herfstacties!

Ferlinge
Stasjonsstrjitte
Westereen
| T. 0511
5400
| www.keukenhuiz.nl
Firma Naam
| Straatnaam 77,
00 | De
0000
XX Plaatsnaam
| Tel: 44
00091
– 00
00 | www.webadres.nl
*Bij aanschaf van minimaal 5 inbouwapparaten

Ma.
Gesloten | Di. 09:30-18:00 | Wo. 09:30-18:00 | Do. 09:30-18:00 | Vr. 09:30-21:00 | Za. 09.30-17:00
Ma. 12.00 - 17.30 uur | Di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) 19.00 - 21.00 uur Za. 09.30 - 17.00 uur | Ook op afspraak geopend.

FerlingeStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte77,
77,De
DeWestereen
Westereen| | T.T.0511
0511 44
44 91
91 54
Ferlinge
54 | | www.keukenhuiz.nl
www.keukenhuiz.nl

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

,-

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

50,€ 7.9

50
€ 10.9

CITROËN C4 - 1.6 I - 16V EXCLUSIVE
AUTOMAAT
BJ 2012 | 104.268 KM
,-

MITSUBISHI SPACE STAR II
1.0 COOL+
BJ 2016 | 45.031 KM
0,-

50
€ 12.9

€ 3.75

OPEL MERIVA B 1.4 TURBO COSMO
AUTOMAAT
BJ 2012 | 37.525 KM
50,-

PEUGEOT 206 + 1.1 I XR
BJ 2009 | 119.467 KM
0,-

€ 5.95

€ 10.9

SKODA YETI 1.6 TDI
GREENLINE AMBITION
BJ 2012 | 108.370 KM

VW TOURAN II 1.6 OPTIVE
BJ 2007 | 162.001 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

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

Vragen? Kijk ook eens op onze website!
Geert Bakker Skutterswei 14 | 9108 LA Broeksterwâld
T 06 232 699 35 | E info@gbbetonrenovatie.nl
I www.gbbetonrenovatie.nl
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AGENDA

MAART
VRIJDAG 15 MAART
DE WESTEREEN – Paarden en Ponymarkt in manege It Bytling. Aanvang
16.00.
BROEKSTERWÂLD – Toanielferiening It moat kinne spilet De gouden
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oanfang 20.00. Saal iepen 19.30.
ZATERDAG 16 MAART
BROEKSTERWÂLD – Toanielferiening It moat kinne spilet De gouden
Swipe yn doarpshûs De Pipegael. Oanfang 20.00. Saal iepen 19.30.
Atelierroute Kunst Aan Huis Lauwersland. 28e editie. 24 kunstenaars in het
noorden van Fryslân en Groningen.
Kunstenaars gratis te bezoeken. Thema:
BuitensteBinnen. 11.00-17.00.
ZONDAG 17 MAART
Atelierroute Kunst Aan Huis Lauwersland. 28e editie. 24 kunstenaars in het
noorden van Fryslân en Groningen.
Kunstenaars gratis te bezoeken. Thema:
BuitensteBinnen. 11.00-17.00.
WÂLTERSWÂLD - Muziek- en
zangavond in de Gereformeerde kerk
(vrijgemaakt), aan de Tsjerkeloane 12.
Aanvang 19:30. Thema: ’Genade, zo
oneindig groot!’ Mmv: Christelijke
Muziekvereniging ’Excelsior’ Driezum/
Wâlterswâld. Toegang gratis.
DE WESTEREEN - Johannes de
Heer zondagavondzang in De Ferbiningstsjerke aan de Toerstrjitte. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.
MAANDAG 18 MAART
DE WESTEREEN – Dorpenronde,
onder de titel ‘Sko ris Oan!’. College van
B en W van de gemeente Dantumadiel.
Start 19.30. Zalencentrum Old Dutch.
DINSDAG 19 MAART

TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.
Twijzel e.o. Mevr. Duursma over autisme. Dorpshuis “de Bining”. Info: G
Buikema-Dalstra, 0511-541952.
DONDERDAG 21 MAART
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu,
De Mienskip 19:45. Jaap Klimstra lezing over energie.
VRIJDAG 22 MAART
FEANWÂLDEN – Lezing ‘Groen,
Groener, Groenst’ over biodiversiteit
door Jan Willem Zwart (De Kruidhof )
en Greetje Cnossen (Nordwin). Aanvang 20.00. De Schierstins, Haadstrjitte
1, info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
ZATERDAG 23 MAART
DAMWÂLD – Flimsk 2 met Griet
Wiersma en Piter Wilkens in De Kruisweg. Aanvang 20.15. Zaal open: 19.30.
Online kaartverkoop en bij Primera €
15,00.
ZONDAG 24 MAART
SIBRANDAHÛS – Femke en Elske
Dewall in de Kloosterkapel. Aanvang:
15.30. Kaarten à € 7,50 aan de deur.
Geen voorverkoop. Info: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl
DONDERDAG 28 MAART
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu,
De Mienskip 9:30 uur. Doe-Ochtend
bloemschikken met Martje Haalstra.
VRIJDAG 29 MAART
DAMWÂLD – Bingo in De Kruisweg.
Aanvang 20.00. Zaal open: 19.00.
ZATERDAG 30 MAART
DAMWÂLD – Muziek in het café met
Jacob de Boer (Swiet en Bjuster) De
Kruisweg. Aanvang 20.15. Zaal open:
19.30. Voorverk. € 6,00; kassa € 8,00.
FEANWÂLDEN – Concert Rose-île
kwartet. Franse, Spaanstalige, Jiddi-

sche en Duitse liedjes (zang, gitaar, accordeon, klarinet). Aanvang 20.00. De
Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
DAMWÂLD - Zingend naar de Zondag met het Chr. Genemuider Mannenkoor Stereo in de Gereformeerde
Kerk aan de Foarwei. Aanvang 19.30
uur. Toegang gratis.
MAANDAG 1 APRIL
RINSUMAGEAST – Dorpenronde,
onder de titel ‘Sko ris Oan!’. College van
B en W van de gemeente Dantumadiel.
Start 19.30. Rinsumageast/Sibrandahûs
in MFC De Beijer.
VRIJDAG 5 APRIL
DE WESTEREEN - Benefietavond
speeltuin De Hege Seis, m.m.v. Lytse
Teake en Jelle Jitze in Old Dutch Kaarten. Voorverk. 10 euro Primera of bestuur, kassa 12,50.
ZATERDAG 6 APRIL
DAMWÂLD – Tribute band Creedence Clearwater Revival. De Kruisweg.
Online kaartverkoop en informatie via
www.dekruisweg.nl
DINSDAG 9 APRIL
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.
Twijzel e.o. Dhr. De Groot met humoristische verhalen, muziek en zang
met 3 dames. Dorpshuis “de Bining”.
Informatie: G Buikema-Dalstra, 0511541952.
WÂLTERSWÂLD – Brochje onder
de titel ‘Sko ris Oan!’ voor Driezum.
College van B en W van de gemeente
Dantumadiel. 8.30 - 9.30. De Nije Warf
in Wâlterswâld voor Driezum/Wâlterswâld.
IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma

Jonge mantelzorgers: Fundag NoardeastFryslân en Dantumadiel!
Vrijdag 22 maart is het zo ver, dan is er weer een Fundag voor jonge mantelzorgers uit Noardeast-Fryslan en Dantumadiel! De Fundag staat voor ontspanning en gezelligheid, en je treft er leeftijdsgenoten Deelname is gratis. We verzamelen
om 17.00 uur in het Bowlingcentrum Dokkum en maken kennis met elkaar. Daarna gaan we groepjes maken en met
zijn allen bowlen. Tussendoor gaan we lekker eten van een héérlijk buffet en daarna gaan we nog proberen om de laatste
strikes te gooien. Om half 9 is het programma afgelopen en sluiten we de dag af. Ben je jonge mantelzorger of ken je
iemand die jonge mantelzorger is, geef je dan op voor de Fundag! Je kunt je aanmelden t/m 17 maart, we hoppen jullie
allemaal te zien! Je mag een vriend of vriendin meenemen. Opgave via mail: info@fawaka.nu of bel naar: 0519 – 292223,
Stichting Welzijn Het Bolwerk voor opgave en verdere informatie.

HTR Zwaagwesteinde
It hok

Yn it hok leit alles op skema, de doazen
foar de doarpen binne ynpakt. Dochs
binne de froulju begûn mei in nij doarpke. It is in doarpke fan likernôch (ûngefear)10 ‘gesinnen’. Tsien siz ik om’t de
minsken hjir net altyd bliuwe. Se binne
eins wat ferjage fan in oar plak. Dit
doarpke ha wy ferline jier ek besocht en
der hie Sjoukje noch wat foar regele oan
stoullen en in tafel sa’t jim miskien noch
wol witte. Kosti en Nicolette soarchje
wat foar dizze minsken en hâlde kontakt mei de boargemaster dy’t ek wol

ynsjocht dat it sa net kin. Wêr’t wy noch
mei dwaande binne is te witten komme
of ’t de bern wol ûnderwiis krije, want
dit is fansels tige wichtich. Wy ha noch
wol te krijen mei tekoart oan minsken
yn it hok om’t der sykte is. Pim van der
Wal komt noch gauris, ek al hat se al
ôfskied naam, mar in pear ekstra hannen kinne wy wol brûke. It goede nijs
is dat Johan en Marta wer kaam binne.
De reis

Fan 3 sjauffeurs ha wy ôfskied naam, har
rydbewiis is ôfrûn en de leeftyd spilet

mei. Tjeerd Heikamp hat in omkesizzer
fan him ree fûn om dit jier mei te gean.
Om’t dy noch folop yn it wurk sit wolle
se besykje de reis wat yn te koartsjen fan
12 nei 10 dagen. Sa’t it no stiet is it 13 en
14 maaie lade en 15 maaie fuort.
It bestjoer

Wy ha oerlis hân mei in pear minsken
fan in oare stichting, se wurkje in bytsje
oars mar it doel is krekt itselde. Doel fan
dit oerlis wie om te sjen hoe”t wy inoar
helpe kinne as dit nedich is.
HTR Kommisje

Inloopspreekuur Zorg en Welzijn – Freegje mar
Vanaf 7 maart ging in Bibliotheek Dokkum het inloopspreekuur zorg en welzijn van start. Voor als u vragen heeft over zorg
en welzijn en niet precies weet waar of bij wie u moet zijn, kunt u langskomen. Waarvoor kunt u terecht bij dit spreekuur?
Bijvoorbeeld als u vragen heeft over langer thuis wonen, of juist op uzelf wilt gaan wonen, een afspraak heeft in het ziekenhuis
maar niet weet hoe u er moet komen. Maar ook als u als vrijwilliger een ouder iemand bezoekt en ziet dat deze persoon begeleiding nodig heeft of als iemand in de familie slecht ter been wordt. Dit zijn allemaal vragen waarmee u terecht kan bij het
inloopspreekuur. De bibliotheek start dit initiatief samen met Welzijn het Bolwerk. Medewerkers van diverse lokale organisaties
uit de zorg en welzijn en de gemeente Noardeast-Fryslân zullen aanwezig zijn voor vragen en gerichte doorverwijzing. Het
inloopspreekuur is elke donderdagmiddag van 14.30 – 17.00 uur in Bibliotheek Dokkum. Kijk voor actuele data en tijden op de
website www.ontdekdebieb.nl & www.het-bolwerk.eu. Bel voor meer informatie; 0519-292223 Welzijn Het Bolwerk

Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN - De Buurtkamer.
Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 en
12.00 binnenlopen bij het Badhûs aan
de Sportloane 2B.
IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor. 10.00-17.00.
Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG
DE WESTEREEN – Koffie café De
Kazerne van 9.30 tot 12.00. Mûnewei
17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag
van de maand van 10.00-12.00 brei- en
haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in
de Doopsgezinde kerk De Westereen,
op de laatste donderdagmiddag van de
maand van14.00-16.00. Voorstraat 44.
Info: 06-22052806
MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - t/m 29 maart. Kleurenhoutsneden 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 en 13.00-16.30.
BURGUM - Vaste exposities: Bulthuis
en Minsken. Observeum museum en
sterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m zondag

13.00 - 17.00 en vrijdag van 19.00 tot
22.00. Entree 0 tot 6 jaar gratis. 6 - 16
jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. Zie
www.observeum.nl .
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra
open op afspraak of op avontuur. Eigen
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DOKKUM - Expositie olieverfschilderijen Waddenzee galerie Jan Kooistra,
Diepswal 3. Vrijdag- en zaterdag 14.00
tot 17.00. (06-53 90 2008). www.jankooistra.nl
FEANWÂLDEN – t/m 17 mrt. Mens/
Beeld van Herma van Wijk (grafiek, tekeningen, mixed media) en Jaap te Kiefte (beelden, olieverf ). Gehele jaar: ‘het
laatste Friese torenkasteel’. Open: dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v.
zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie Louise de Winter, Papergirls en figuratieve
schilderijen en Max de Winter suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen.
Alleen open op afspraak. 0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00. Entree €
3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein 2,
Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.

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

Frysk sprekwurd
Ik moat help hawwe, sei de boer, helje
my gau in heal fearntsje jenever.
Ik moet hulp hebben, zei de boer, haal me gauw een kleintje jenever.

EL JACKSON IN DE TRIJE DOARPEN
KOLLUMERZWAAG. EL Jackson is een duo dat louter hits brengt van Country, Rock&Roll en Americana artiesten en veelal uitgevoerd in een eigen
remake.

Als Melrose gitarist Erik Hoekstra
in 2010 gaat samenwerken met Elkerband zangeres Lottie Bathoorn
is dit het begin van EL Jackson. In
hun eigen studio worden alle nummers ingespeeld en opgenomen.
Het zijn allemaal hits van hun grote
helden.
Met in eigen studio opgenomen
backing tracks brengt EL Jackson
nummers van o.a Johnny Cash, Ja-

nis Joplin, Wanda Jackson, Tammy
Wynette, Elvis, CCR, Chuck Berry,
Rolling Stones, Mink de Ville.
EL Jackson valt zeer goed in de smaak
bij een 30+ publiek en is door hun enthousiaste manier van performen bijzonder leuk om naar te kijken.
EL Jackson komt op grote podia maar
zeker ook op kleine podia/lokatie uitstekend uit de verf.
13 april, 20.00 uur voorverkoop €6,aan de zaal €10,-
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Daarom kiest u
voor RegioBank
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!

K. Venema Assurantiën

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

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

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

Wist u dat…

ERBANDEN
VOLOP VOORRAAD ZOM

• ELIJKS AANGEVULD
WEK

NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN
•
NIEUWEMONTEREN/DEMONTEREN
EN GEBRUIKTE BANDEN
BANDEN
•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN
BALANCEREN
•
BALANCEREN
ZOMER/WINTER WISSEL
•
ZOMER/WINTER
WISSEL BANDEN
OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER
• EN
OMENDE LENTE
K
OPSLAG VAN ZOMERW
EN
WINTER
BANDEN
!
EG

GA
ZOMER VEILIG OP

Werkzaamheden landschapsnauw samenwerken
met andere
partijen?
herstel
De
Centrale
As

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As
… Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

… Wetterskip Fryslân over de oevers, kaden en alle oppervlaktewater gaat
zodat u geen natte voeten krijgt?
… Wetterskip Fryslân grote inzet toont om samen met De Sintrale As,
het gebied rondom de Sintrale As te versterken?
… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?
… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuuren landbouworganisaties?
… Wij hierover later meer vertellen?

In het landschapsherstelproject van Gebiedsontwikkeling De Centrale As heeft de
provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en
Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan de landschapsimpuls van het landschap
rondom de Centrale As. Samen met grondeigenaren- en gebruikers wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor herstel van landschapselementen. Vorige week is aan Svensk Gardning
uit Dokkum een deel van de landschapsherstelproject gegund en binnenkort wordt gestart
met het afzetten, aanplanten en bijplanten van elzensingels en houtwallen. In het voorjaar en
najaar van 2019 vinden nog landschapsinventarisaties plaats. De uitvoering van het project
loopt door tot eind 2020.

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
WWW.ROOSTERCARS.NL
WWW.ROOSTERCARS.NL

www.decentraleas.nl

Foto: Fotografie Nanne Nicolai
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Zingend naar de Zondag met het 
Chr. Genemuider Mannenkoor Stereo
Na het succes van de Verenigde Veluwse Koren in oktober 2018, komt op
zaterdag 30 maart, het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo uit Genemuiden e.o. naar de Gereformeerde Kerk aan de Foarwei in Damwâld voor
de 4e editie van Zingend naar de Zondag. Naast de zang van het mannenkoor staan er wederom prachtige samenzang liederen op het programma.

Het Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo groeide in vijftig jaar tijd uit tot een begrip in Genemuiden en verre omstreken. Het koor,
met meer dan 140 enthousiaste zangers, vertolkt geestelijke liederen, klassieke werken, vaderlandse liederen en
natuurlijke Psalmen. Zowel vierstemmig als met de unieke Genemuider bovenstem. Dit alles onder leiding van
Harm Hoeve uit Rouveen. Deze dirigent met conservatorium-achtergrond
en de professionele musici, dragen

bij aan de kwaliteit. Stereo investeert
voortdurend in zang en presentatie.
Dat resulteert in meer regionale en nationale aandacht.
Stereo draagt Gods Evangelie uit door
middel van zang via concerten en muziekdragers zoals Cd’s. Onderlinge
binding, bevorderen van de zangkunst
en samenwerking met gelijkgestemden zijn belangrijke uitgangspunten.
Stereo behoort tot de grotere regionale
mannenkoren. De koorleden komen
voornamelijk uit Zwartewaterland en

directe omgeving. Opvallend voor een
christelijk mannenkoor is, dat relatief
veel jongeren koorlid zijn. Het Mannenkoor heeft onlangs een jubileum
Cd uitgebracht onder de titel “Breek
uit in jubel” en een Kerst-Cd onder de
titel “Wij loven u Immanuël”. De organist voor deze avond is Jorrit Woudt
uit Enschede. Hij begeleidt de samenzang en het mannenkoor.
De presentatie is deze keer in vertrouwde
handen
van
predikant Ds. Boukes, die sinds
1992 verbonden is aan de Gereformeerde Kerk van Damwâld en is dus
geen onbekende meer in de Friese Wâlden.
Zeg het voort aan vrienden, buren en
familie, want wij hopen dat opnieuw
heel veel mensen zullen genieten van
Gods Evangelie via (samen) zang. Tot
ziens op 30 maart om 19.30 uur. De
toegang is gratis, maar er is wel een
collecte voor de onkosten.
De voorbereidingscommissie van
Zingend naar de Zondag

Muziek- en zangavond in Wâlterswâld
Zondag 17 maart zal er in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), aan de Tsjerkeloane 12 te Wâlterswâld, weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond zal beginnen om 19:30 (deuren open om 18:45). Het thema voor
deze avond is ’Genade, zo oneindig groot!’. We zullen Gods genade bezingen in bekende psalmen en liederen. Bekende
Paasliederen zullen in het programma dan ook niet ontbreken! Muzikale medewerking zal worden verleend door Christelijke Muziekvereniging ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld o.l.v. interim-dirigent Gerben Dijkstra, en organist Jogchum
Sipma. Zij zullen de zang begeleiden en zullen ook een muzikale inbreng hebben deze avond. De toegang voor deze
avond is geheel gratis. Wel is er, t.b.v. de onkosten, bij de uitgang een deurcollecte. Na afloop van de avond is er tevens de
gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Stichting Speeltuin de Hege Seis
Na een koude natte winterperiode komen de voorjaarskriebels ook
bij ons weer naar boven en hebben we weer zin in het opknappen en
voorjaar klaarmaken van speeltuin de Hege Seis. Op 16 maart doen
wij weer mee met de jaarlijkse NL doet dag naast een aantal kleinere
projecten (vullen van de bloembakken en moestuinen, wieden van
onkruid, opruimen van opslag) hebben we een groot project wat we
die dag graag willen realiseren.

Door het vele gebruik van de kabelbaan afgelopen seizoen is de heuvel
zover ingedaald dat er nieuw zand
op moet en deze gaan we bekleden
met een prachtige felle kunstgras
mat, dit is niet alleen vrolijk maar
is ook een duurzame oplossing voor
het vele gebruik. We zouden het
dan ook fantastisch vinden als er
veel hulp komt om dit met ons te
realiseren. De dag begint om 10.00
uur en uiteraard is er koffie met
wat lekkers, mocht het zo gezellig
zijn en willen we wel even doorgaan wordt er ook gezorgd voor een
lunch. Opgave kan via het bestuur
via de website of kom gewoon aanwaaien.

belangeloos een benefietavond te
doen om zo geld in te zamelen om de
speeltuin de uitbreiding te geven die
het verdient. Samen met de mannen
en Old Dutch is het 5 april geworden
we gaan een fantastische avond beleven waar eenieder welkom is kaarten
kunt u in de voorverkoop voor 10 euro
kopen bij Primera of bestuur, aan de
kassa de avond zelf zijn de kosten
12,50. Tijdens de pauze is er een verloting en kunt u zich inschrijven als
donateur of opgeven als sponsor met
een mooi reclame bord in de speeltuin.
De gehele opbrengst van deze avond
komt te goede aan de interactieve
voetbalmuur die wij graag als toevoeging in de speeltuin willen.

Van 25 februari t/m 9 maart hebben
we voor speeltuin de Hege Seis collecte gelopen voor Jantje Beton het
mooie aan deze collecte is dat de
helft van de totale opbrengst naar
de speeltuin gaat vorig jaar was dit
al een groot succes en met het aantal verdubbelingen in collectanten
moet de opbrengst toch minstens
net zo goed zo niet beter zijn geworden. De telling is in volle gang
maar helaas nog niet bekend bij het
uitbrengen van deze Westereender.

Deze voetmuur is interactief, kan voor
sport en spel doeleinden worden gebruikt, voor semiprofessionele training, door mensen met een beperking,
door jong en oud en biedt ontwikkeling in de digitale wereld, je kan een
wedstrijd met een andere muur doen
die in China of Amerika staat via de
app wat weer een geheel nieuwe manier van spelen is. Dan hebben we
ook nog een Pilot van Jantje beton
binnengehaald wat inhoud dat Jantje
beton een activiteit in Speeltuin de
Hege seis gaat plannen op 5 woensdag middagen in mei en juni met het
Thema Sport en Spel. Verdere uitleg
volgt in de Westereender van april en
via de website en facebook pagina van
de speeltuin.

KOM JIJ BIJ ONS OP SCHOOL?
NEEM ALVAST EEN KIJKJE

OPEN DAG

En dan als klap op de vuurpijl hebben wij op 5 april een benefietavond
voor onze speeltuin, het idee kwam
tijdens de opening van Lytse Teake
en Jelle Jitze waarbij zij aangaven

Frjemd Folk in Kortehemmen WO 20 MAART 2019
Zondagmiddag 17 maart treedt Frjemd Folk op in de Kleastertsjerke in
Kortehemmen. Frjemd Folk bestaat uit negen zangers en vier muzikanten
die verschillende instrumenten bespelen en soms ook meezingen.

De groep brengt Keltische en Ierse
muziek ten gehore, waarbij de nadruk
ligt op de zang. Frjemd Folk bestaat inmiddels 12 jaar. In deze jaren is een gevarieerd repertoire opgebouwd dat nog
steeds wordt uitgebreid. Te horen zijn
traditionals uit Ierland en Schotland,
met zo nu een dan een zijsprongetje.
Het blijft echter allemaal folkmuziek.
Frjemd Folk heeft inmiddels meer

dan 100 optredens op haar naam en
heeft in 2014, 2016 en 2018 verschillende steden in Ierland en Schotland
bezocht, waar een aantal succesvolle
optredens werd verzorgd, in pubs en
op straat. In 2016 heeft de groep haar
eerste CD “The Cliffs” gepresenteerd.
In de prachtige 13e-eeuwse kerk zal
de muziek van de groep goed tot haar
recht komen. Er zullen bekende en
minder bekende, nieuwe nummers

worden gebracht, maar er wordt ook
teruggekeken op de buitenlandse reizen. En natuurlijk vertellen we u over
het Frjemd Folk Festival met bijzondere Folkgroepen op zaterdag 29 juni a.s.
Het optreden in Kortehemmen begint om 15.00 uur, de kerk is open om
14.30 uur. De entree is €7,50. Kaarten
aan de deur, er kunnen maximaal 90
personen naar binnen, dus kom op
tijd. Meer informatie over de groep is
te vinden op www.frjemdfolk.nl
en op Facebook: https://www.facebook.com/FrjemdFolk .

Uitvaartverenigingen zijn kostbare parels in het
woeligen uitvaartlandschap!
Sfeervolle uitvaartcampagnes. De ene is nog niet van het netflies af of de
andere word de ether ingeschoten. In deze realiteit zou je de uitvaartverenigingen bijna over het hoofd zien : de kostbare parels in het woeligen
uitvaartlandschap.
Kostbaar

Voordelig

Uitvaartverenigingen zijn kostbaar in de
zin van traditie. Immers, uitvaarverenigingen zijn opgericht vanuit de behoefte de medemens, mededorpsgenoot,
met respect te begeleiden op zijn of haar
laatste reis. Toen, vaak al meer dan 100
jaar geleden, en ook nu nog wordt dat
gedaan zonder winstbejag. Een parel
vinden in een oestertje is zeldzaam. Een
uitvaartvereniging in de buurt vinden is
een stuk eenvoudiger. Alleen al in Fryslân zijn er meer dan 200, waarvan de
meeste lid zijn van de overkoepelende
provinciale koepel, de Friese Uitvaartfederatie en de landelijke belangenbehartiger Nardus.

Niet voor niets behoren uitvaartverenigingen tot het Immateriële Culturele Erfgoed Nederland. De tijd dat de
bakker bij tijd en wijle in de huid van
de uitvaartbode kroop, ligt echter ver
achter ons. Tegenwoordig beschikken
uitvaartverenigingen over professionele
uitvaartverzorgers met een groot hart
voor traditie in een eigentijds jasje. Bij
de vereniging zijn zij doorgaans de enige
betaalde krachten. De rest van de werkzaamheden wordt meestal op vrijwillige
basis uitgevoerd, al dan niet tegen een
bescheiden vergoeding. Ten opzichte
van commerciële partijen scheelt dat
natuurlijk enorm in de kosten.

Invloed

Bij een verzekeraar sluit je een uitvaartpolis af en betaal je , al naar gelang de
condities en uitkering, al snel een bedrag van zo’n 5,- a 10,- per maand.
Van een uitvaartvereniging ben je lid. Je
betaald geen premie maar een jaarlijkse
contributie, vaak zo tussen de 15,- en
25,- per jaar en kinderen tot 18 jaar zijn
gratis lid. Je ontvangt geen uitkering,
maar ter zijnertijd een ledenkorting.
Bovendien heb je als lid invloed op het
beleid van de vereniging. Alle reden om
lid te worden van de uitvaartvereniging
in jouw dorp en zo verzekerd te zijn van
een waardevolle uitvaart, zonder winstoogmerk. Logisch toch? Zulke parels
zijn er in de omliggende dorpen maar
ook in ons eigen dorp De Westereen.
Word ook lid van Uitvaartvereniging
Zwaagwesteinde en bezoek eens onze
website voor meer informatie.

13:00-16:00 | 18:30-19:30
uur 
Wijzigingen
inzameling
oud papier
Door de beide brandstichtingen van de oud
papierSportloane
container2 wordt de school geconfron9271 VN
De Westereen
teerd met
hoge
kosten. De container moet
wordenT: 0511
schoongemaakt,
gespoten en op- 44 30 00
itpompebled@roobol.frl
nieuw E:bestickerd
en de restanten onbruikbaar
papier moet worden afgevoerd.
Dit alles zorgt voor een schadepost van ruim €3300. Een enorme aanslag
op het budget van de OR. Geld dat normaal ingezet wordt voor een inspirerende leeromgeving, culturele uitjes, activiteiten en vieringen op school,
gaan nu op aan baldadigheid. De inzameling van oud papier is een faciliteit
voor het hele dorp, waar veel mensen gebruik van maken en dit willen we
blijven faciliteren. Echter zal het op een andere manier georganiseerd moeten worden om risico’s als brandstichting proberen te voorkomen.
We hebben besloten om de container naast de school te plaatsen, waar beter
verlichting is, mogelijkheid tot cameratoezicht gerealiseerd kan worden en
beter toezicht is op de container. De container zal niet meer structureel
geplaatst worden, maar elke drie weken. De container zal geopend zijn op:
• Woensdag van 7.30 tot 19:00 uur
• Donderdag van 7.30 tot 19:00 uur
• Vrijdag tussen 7.30 een 14:00 uur.
Tijdens vakanties of feestdagen zal er geen container geplaats worden.
We vragen mensen om oud papier zo ver mogelijk in de container tegen
de achterwand aan te plaatsen, zodat er meer papier in een container past.
We begrijpen dat dit even wennen zal zijn om niet meer dagelijks het oud
papier te kunnen brengen, maar wij zien hier in eerste instantie de beste oplossing in, wat de minste risico’s met zich meebrengt en zullen deze manier
van papier inzamelen tijdig weer evalueren.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team, Or Ibs ‘t Pompeblêd
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Kansen

en mogelijkheden
Ulco is een kleinschalige praktijk voor
jongeren en ouders met zorgvragen rondom

VOOR EEN
BETROKKEN EN
HELDER
PERSPECTIEF

autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen.
De professionals van Ulco hebben jarenlange
ervaring en onderscheiden zich door samen
met de jongeren en zijn/haar leefomgeving
op zoek te gaan naar de kansen en

mogelijkheden die er zijn om zo het leven
optimaal in te richten.

We zijn er wanneer je ons
nodig hebt! Dat zeggen we niet alleen,
dat doen we ook. Samen zoeken we naar
een passende oplossing met de jongere zelf,
zijn of haar ouders en het onderwijs.
Ulco heeft locaties in Feanwâlden en Leeuwarden

ik
ja, hier kannaar toe!
24/7

www.ulcodeboer.nl
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Rooster Cars & Tyres in Garyp
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

GARYP – ‘Wij zijn een bedrijf dat
sinds 2011 bezig is in de auto- en
bandenbranche’, aldus Mient de
Haan, die is begonnen vanuit huis
in De Westereen onder de naam
“Bandencentrum de Westereen”.  
Omdat de groei doorzette moesten
we al gauw opzoek naar een grotere locatie. Na 6 jaar gevestigd te
zijn in De Westereen hebben we de
stap gewaagd om ons aan de Gravinneloane 1 in Garyp te vestigen.

Hier paste natuurlijk de naam “Bandencentrum De Westereen” niet bij waardoor
we ook voor een naamswijziging hebben
gekozen. Waarom Rooster Cars & Tyres?
Wordt ons vaak gevraagd, “Rooster” staat
voor “de Haan” in het Engels. Mient de
Haan een jonge ondernemer, die weet wat
hij wil: kwaliteit leveren voor een betaalbare prijs. ‘Gewoon goed zijn in alles wat je
doet. Onze specialiteit is banden, die moeten optimaal zijn. ‘De autobanden hebben
mij altijd geïntrigeerd. Ik wou en wil er
nog steeds alles van weten. Autobanden
vormen een belangrijk aspect wat betreft
veiligheid, maar ook wat betreft brandstofverbruik.

bedrijfswagens en aanhangers. Daarnaast
bieden wij winter en zomer opslag.Rooster Cars & Tyres heeft volgens Mient de
Haan de juiste keuzes gemaakt. ‘We hebben ondertussen gemerkt dat onze oude
klanten ons trouw zijn gebleven en de weg
naar Garyp nog steeds weten te vinden.
Voor ons is dat uiteraard prachtig, maar
het bewijst ook dat onze klanten tevreden
zijn en dat we naast een optimale kwaliteit ook een uitstekende service verlenen.
Zijn vriendin Saskia Liemburg doet de
administratie, terwijl vader Frits de Haan
en Freerk Douma ook veel van de voorkomende werkzaamheden verrichten in
de voormalige garage van Sjoerd Kloosterman.
Rooster Cars & Tyres is actief op een
breed scala van activiteiten wat betreft de
auto, het onderhoud, maar Rooster Cars
& Tyres is ook specialist op het gebied
van uitlijnen. Sinds 2017 beschikken wij
over de moderne uitlijnapparatuur van
het merk “Hunter”. ‘Het uitlijnen van een
auto is een belangrijk aspect om goed en
vertrouwd de weg op te kunnen gaan. Een

verkeerd uitgelijnde auto rijdt niet prettig,
trekt naar links of rechts en leidt tot een
te hoog brandstofverbruik en snelle bandenslijtage.
Om onstabiel weggedrag te voorkomen en
de levensduur van uw banden te verlengen,
is het aan te bevelen om ieder jaar de uitlijning van uw auto te laten controleren en
eventueel te laten uitlijnen. Het uitlijnen
van een auto heeft te maken met de afstelling van het onderstel van de auto. Als de
afstelling van het onderstel niet goed is,
stuurt de auto niet goed en verbruikt meer
brandstof. Uitlijnen voor: € 50,-; Uitlijnen
voor & achter: € 80,-. Maar bij Rooster
Cars & Tyres kan men voor veel meer dan
alleen banden terecht. In de werkplaats
staan de woorden: kwaliteit, snelheid, maar

De band is het enige stukje contact met de
weg, veel mensen realiseren zich dit meestal niet. Wij hebben een zeer groot assortiment gebruikte banden op voorraad met
minimaal 6mm profiel. Wettelijk moet een
autoband minimaal 1.6 mm profieldiepte
hebben. Ook nieuwe banden behoort tot
ons assortiment. Wij zijn dealer van het
merk MAXXIS (bekend van Tim en Tom
Coronel). Uiteraard kunnen wij ook elk
ander gewenst merk leveren. Wij hebben
winter en zomerbanden voor elk type auto,

vooral betrouwbaarheid centraal. ‘Daar
gaan we voor. Een auto heeft onderhoud
nodig om ervoor te zorgen dat deze “gezond” blijft, waardoor de bestuurder altijd
plezierig en vertrouwd op de plaats van
bestemming komt.
De jaarlijkse APK is voor elke auto verplicht. Ook de onderhoudsbeurten zijn
belangrijk voor een auto. In onze moderne
werkplaats wordt vakkundig aan de auto’s
gewerkt. Grote beurten, kleine beurten,
banden en uitlijnen voor alles met betrekking tot een auto bent u bij ons aan het
juiste adres. Bij ons is het de gewoonte,
dat wanneer mensen hun auto voor reparatie brengen, ze van tevoren een prijsopgave krijgen. Wanneer er onverhoopt meer
moet gebeuren dan gepland, wordt er altijd

eerst door ons gebeld om te overleggen.
Naast banden hebben wij ook diverse occasions te koop. ‘Ons aanbod in occasions
varieert van dag tot dag. Op ons terrein
vindt men een aanbod gebruikte auto’s van
verschillende prijscategorieën en merken.
Rooster Cars & Tyres staat van maandag
t/m zaterdag voor haar klanten klaar voor
advies, een proefrit, of een offerte. Om
kwalitatief zo goed, snel en voordelig mogelijk te werk te gaan, bel eens met ons en
maak een afspraak! Naast de banden en
auto’s haalt Mient de Haan ook nog kosteloos partijen oud papier op bij bedrijven.
Wij zijn gevestigd aan de Gravinneloane
1, 9263 TA in Garyp. 0511 401-186 of
mientdh@gmail.com. De koffie staat altijd
voor u klaar!

Administratiekantoor TAAK van Zuiden Buitenpost
BUITENPOST – Laagdrempelig, betrouwbaar en goed zijn, vormen de
kernwoorden van administratiekantoor TAAK van Zuiden aan de Wollegras
4 in Buitenpost. Een administratiekantoor dat zich richt op alle ondernemingen in het MKB. Naast ondernemers zijn particulieren uiteraard ook
welkom voor bijvoorbeeld het deskundig en vertrouwd laten invullen van
de aangiftes inkomstenbelasting. Administratie en belastingen vormen
bij TAAK van Zuiden geen routine, maar worden per opdracht afgehandeld, omdat iedere boekhouding nu eenmaal anders is.

‘Ons bedrijf ontstond door een fusie
van administratiekantoor TAAK Buitenpost en Van Zuiden administraties
in Buitenpost op 1 januari 2009,’ aldus
Oene Koop Teitsma uit Buitenpost en
Hendrik van Zuiden uit Burdaard.
Beide ondernemers waren in 2006 van
start gegaan als zelfstandig ondernemers met een eigen administratie- en
advieskantoor. Voordat ze deze stap
maakten hadden ze een jarenlange
ervaring opgebouwd bij diverse grote
kantoren.
Door beide specialismen te koppelen ontstond een sterk kantoor, dat
inmiddels een bijzonder positieve reputatie heeft opgebouwd. ‘Mede door
onze kernwoorden. We kunnen een
compleet pakket bieden, ook omdat
we op ieder terrein een beroep kunnen
doen op deskundige ondersteuning,’
aldus Oene Koop Teitsma in hun
kantoor in een mooie nieuwbouwwijk
in Buitenpost. ‘Tussen de mensen zijn,
weten wat er speelt, het laagdrempelige, daar houden wij van. Wat wij
zelf kunnen besparen op bijvoorbeeld
kantoorruimte en personeel, daar profiteren onze klanten indirect ook van.’

‘Door de omvang van ons bedrijf
kunnen we de lijnen kort en de communicatielijnen duidelijk houden.
Daardoor zijn we snel en flexibel inzetbaar. Wij bieden een totaalpakket.
Wij kunnen voor de klant alle soorten
financiële werkzaamheden uitvoeren.
Van het voeren van de financiële administratie en de loonadministratie,
tot het opstellen van de jaarrekening
en de aangiftes voor de fiscus. Ook is
het mogelijk ons administratiekantoor
in te huren voor interim werkzaamheden op administratief gebied,’ vult
Hendrik van Zuiden aan. ‘Wij verzorgen de gehele financiële administratie
voor zzp’ers, het midden- en kleinbedrijf en besloten vennootschappen in
met name Noordoost-Friesland. Uitbesteding van de financiële administratie is een logische stap als er geen
tijd of kennis is om de boekhouding
zelf te doen. Ook wanneer mensen de
boekhouding zelf verzorgen, kan er
de behoefte zijn om in voorkomende
gevallen advies of hulp van ons in te
roepen.’

Hendrik van Zuiden en Oene Koop Teitsma kiezen voor laagdrempeligheid (Foto: Bettie Zijlstra)

‘Na afloop van het boekjaar kunt u
een jaarrekening opstellen. Zo kunt
u nagaan of uw financiële doelstellingen zijn gehaald. Ook kan een
jaarrekening van belang zijn voor het
aantrekken van vreemd vermogen
bij een vermogensverstrekker of voor
de belastingdienst. Als er personeel
in dienst is, dan is het verplicht een
loonadministratie bij te houden. Wij
verzorgen deze boekhouding van de
lonen voor verschillende ondernemers

in het midden- en kleinbedrijf. Wij
beschikken over specifieke kennis op
het gebied van loonadministraties.
Wij kunnen alle belastingaangiftes
verzorgen. Wij geven bovendien ook
nog fiscaal advies. In het verleden,
toen we zelf van start gingen als zelfstandig ondernemer zijn we tegen
diverse aspecten aangelopen, waar we
van tevoren nooit aan hadden gedacht.
Deze kennis en opgedane ervaringen
willen we graag met starters delen, zij

kunnen daar alleen maar profijt van
hebben,’ besluit Teitsma. Administratiekantoor TAAK van Zuiden kan,
naast bedrijven, ook particulieren van
dienst zijn met de jaarlijkse belastingaangifte.
Administratiekantoor
TAAK van Zuiden,
Wollegras 4, 9285 LN Buitenpost,
0511-544600
www.taakvanzuiden.nl
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BEWUSTGEZONDER

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

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

Leren leven met klachten?
Uw gezondheid anders bekeken

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

DIVERSE OCCASIONS:

Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI 300 Trendline DC ............ € 5950,=
05 / 2006, 4 deurs Bestel, 348461 KM, APK tot: 21-08-2019
Volkswagen Caddy Bestel III 2.0 SDI ...................................... € 2950,=
01 / 2008, 4 deurs Bestel, 296733 KM, APK tot: 14-02-2019
Ford Fusion 1.4-16V Futura
03 / 2008, 5 deurs MPV, 174653 KM,
Chevrolet Matiz 0.8 Pure.......................................................... € 3250,=
APK tot: 28-04-2019
€ 3950,=
11 / 2009, 5 deurs Hatchback, 72132 KM, APK tot: 04-12-2019
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS GLX.............................................. € 2150,=
01 / 2006, 5 deurs Hatchback, 171267 KM, APK tot: 26-04-2019
Daihatsu Cuore VI 1.0-12V 100th Anniversary ...................... € 1999,=
12 / 2008, 2 deurs Hatchback, 101963 KM, APK tot: 14-12-2019
Ford Fusion 1.4 TDCi First Edition ........................................... € 1500,=
03 / 2003, 5 deurs MPV, 235429 KM, APK tot: 20-05-2019
Opel Astra G 1.6 GL
04 / 2002, 5 deurs Hatchback, 122404 KM,
APK tot: 12-11-2019
€ 2250,=

meer occasions zie: www.kempenaar-autos.nl

BJIRKEWEI 99, 9287 LC TWIJZELERHEIDE | TEL: 0511 – 44 12 38

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Het mooiste speelgoed
vindt u in de Westereen
bij cadeauvoordeel
en op cadeauvoordeel.nl!

Bekende merken zoals Lego, Playmobil,
Brandweerman Sam en Bruder TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

Tsjerkestrjitte 3 de Westereen | tel. 0511 402126

www.cadeauvoordeel.nl
Openingstijden: Ma. en di. op afspraak
Wo. t/m vrij. 9.00-18.00 uur / Zat. 9.30-17.00 uur
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Acht deelnemers uit regio

Atelierroute Kunst Aan Huis Lauwersland
Karel Sterk

Komend weekend staat in het teken van de 28e editie van de Atelierroute Kunst Aan
Huis Lauwersland. Een prachtige mogelijkheid om kunstenaars te ontmoeten en aan
het werk te zien in hun eigen atelier. In het gebied van De Westereender zijn er dit jaar
maar liefst acht deelnemende kunstenaars, die graag hun passie en creativiteit met de
bezoekers delen. In totaal kunt u vrijblijvend binnen stappen bij maar liefst 24 kunstenaars in het noorden van Fryslân en Groningen. De deelnemende kunstenaars zijn
gratis te bezoeken. Het thema voor 2019 waardoor de kunstenaars zich hebben laten
inspireren is: BuitensteBinnen.

De mens achter de kunst, een idee krijgen wat kunstenaars drijft om aan hun creatieve inspiraties
uiting en vorm te geven. Zien hoe ze bezig zijn in hun atelier, bezig zijn met de vele vormen die
kunst te bieden heeft, van linnen tot metaal, van papier of karton, tot hout en steen en alle andere
mogelijk denkbare vormen. In gesprek raken met de kunstenaar, een toelichting krijgen, verwonderd raken of juist niet, het is allemaal mogelijk tijdens de Kunst Aan Huis route. Kunst met eigen
ogen bewonderen in de eigen regio, mooier kan het eigenlijk niet, vandaar dat de kunstroute een
inmiddels diepgewortelde traditie is, die steeds meer bezoekers trekt. Gasten niet alleen uit de
eigen regio, maar ook van elders.

Thea Hoek

Het mooie van deze route is, dat je geen kunstkenner hoeft te zijn om toch onder de indruk te
raken. Alle 24 kunstenaars bezoeken in één dag, daarmee zou u niet alleen uzelf, maar ook de
kunstenaars te kort doen. Zoek van tevoren een aantal kunstenaars uit en pak er ook eentje bij die
verder van u af staat, om wellicht over de eigen bekende grenzen te gaan. Bevalt het u niet, dan
wacht immers de volgende kunstenaar.
‘Van buiten naar binnen kijken. Als kunstenaar probeer je te begrijpen wat je voor ogen ziet. Als je
dan naar binnen kijkt, gebeurt er iets met je. Het raakt je, het maakt verbinding tussen weten, zien
en uiten. Je neemt informatie tot je en transporteert het tot jouw kunstuiting, die je weer kunt laten
zien,’ aldus een van de kunstenaars, die daarbij nogmaals benadrukt dat vooral ook de interactie
tussen kunst, kunstenaar en bezoeker centraal staat. ‘Juist het open karakter van deze prachtige
route in het Lauwersmeergebied is een van de boeiende aspecten.’

Hennie Dijk-Stel

Herman van Wijk

Suzan Bosch

Dat er zoveel kunstenaars uit onze eigen regio deelnemen is uniek, temeer omdat iedere kunstenaar niet jaarlijks mag deelnemen, biedt 2019 voor de regio prachtige mogelijkheden. Gewoon
binnenlopen en ‘laat het over u komen’ is het advies van de kunstenaars. Bij alle deelnemende
kunstenaars hangt komend weekend op zaterdag en zondag (16/17 maart) de vlag van 11.0017.00 uur in top.
De deelnemende regionale kunstenaars zijn:
Damwâld: Jan Reinder Adema (karton), Haadwei 43; Jan Jansma (schilderijen), Doniaweg 79.
Noardburgum: Herma van Wijk (mixed media, tekeningen en grafiek), Kûkhernewei 62.
Buitenpost: Suzan Bosch (papier/vilt/poëzie), West 31; Jacomijn Steen (objecten), Oude Dijk 7a.
Oudwoude: Hennie Dijk-Stel (tekeningen, aquarel), Foarwei 32.
Kollum: Karel Sterk (keramiek), Van Limburg Stirumweg 2; Thea Hoek-Spekman (objecten),
Voorstraat 5.
(eigen foto’s)

Jacomijn Steen

Jan Jansma

16 en 17 maart 28e editie van de Atelierroute Kunst Aan Huis Lauwersland
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Nieuwe berging met
nieuwe bestrating maakt
het plaatje
compleet
Voor een compleet opgeleverd
tuinhuis, schuur of berging met
bestrating kunt u terecht bij één
van onderstaande bedrijven.

50%
korting
op 1 blik

of 3 halen
1 betalen
66% korting

Multimate de Westereen
Tolwei 22 A, 9271 HM De Westereen
T. 0511 444 747 | zwaagwesteinde@multimate.nl
www.multimate.nl

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

houtbouwdevries.nl

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

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.

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.

Mei-juni 2019 - Bonifatiuskapel Dokkum

OVER OORLOG, LIEFDE,
GELOOF, STILTE EN STRESS
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

KAARTEN BESTELLEN DOE JE NATUURLIJK OP

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 Bonifatiuskapel 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 mensen uit de regio.
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Keningsdei 2019 De Westereen
De W.O.K. (Westereender Oranje komitee) is weer volop bezig om een
prachtig programma voor jong en oud in elkaar te zetten. Hierin een
terugkerend vast programma, maar ook zeker ieder jaar met verrassende
nieuwe elementen.

Voorgaande jaren is dit de W.O.K.
ook steeds goed gelukt, mede door
medewerking van vele (vaste) vrijwilligers en door sponsoring van de
lokale bedrijven en de Middenstand.
Zonder hun belangeloze medewerking zouden we dit evenement niet
kunnen organiseren, waarvoor op
voorhand dank! Keningsdei in De
Westereen wordt ook dit jaar weer
georganiseerd op het veldje achter de

Ferbiningstsjerke van 10.00 – 19.00
uur. Het bestaat uit de kenmerkende
jaarlijkse vrijmarkt waar de mensen
vanaf 7.30 hun handelswaar tentoon
kunnen stellen voor de verkoop. Ieder
krijgt 4 meter gratis tot zijn beschikking, aanmelden hoeft niet. De leden
van de motorclub wijzen u vervolgens
een plek toe.
De opening van deze feestelijke dag
zal weer worden verzorgd door ons

Nieuwbouw Foksepark Broeksterwoude gaat van start
Broeksterwâld - “Alle woningen zijn inmiddels verkocht en het is opvallend
dat de helft van de kopers van buiten de regio komen. “Dit bewijst maar dat
er een grote behoefte is aan een dergelijk woonprogramma”. Aldus makelaar
Bert Adema uit Damwâld. De lichten staan op groen om met de nieuwbouw
aan de Auke Janstrjitte te starten. Door de gemeente Dantumadiel is voor deze
plek een prijsvraag uitgeschreven met de ambitie om de doorstroming in de
woningmarkt te bevorderen. Het prijswinnende ontwerp van Hekstra Bouwers
en architectenbureau Puur uit Damwâld bestaat uit 8 eigentijdse en duurzame
patiowoningen met slaap- en badkamer op de begane grond. Naast een eigen
privéterras met patio zijn de woningen in een parkachtige setting gesitueerd. In
april gaat de schop de grond in en de woningen worden in het najaar opgeleverd.

Persbericht
Nieuwbouw Foksepark Broeksterwoude gaat van start
Broeksterwâld - “Alle woningen zijn inmiddels verkocht en het is opvallend dat de hel@ van de kopers
van buiten de regio komen. “Dit bewijst maar dat er een grote behoe@e is aan een dergelijk
woonprogramma”. Aldus makelaar Bert Adema uit Damwâld. De lichten staan op groen om met de
nieuwbouw aan de Auke JanstrjiEe te starten. Door de gemeente Dantumadiel is voor deze plek een
prijsvraag uitgeschreven met de ambiFe om de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen. Het
prijswinnende ontwerp van Hekstra Bouwers en architectenbureau Puur uit Damwâld bestaat uit 8
eigenFjdse en duurzame paFowoningen met slaap- en badkamer op de begane grond. Naast een
eigen privéterras met paFo zijn de woningen in een parkachFge seJng gesitueerd. In april gaat de
schop de grond in en de woningen worden in het najaar opgeleverd.

L
Noot voor de redacFe en niet voor publicaFe:
Voor meer info kunt u contact opnemen met Bert Adema van Bert Adema Makelaardij op
0612454509 ook kunt u terecht op de website www.foksepark-broeksterwald.nl

L

eigen “Popkoor De Westereen” om
10.00 uur. Tot 13.00 zullen verschillende activiteiten plaats vinden op het
podium. Verder is er de hele dag een
doorlopend podium programma met
regionale en lokale artiesten met als
afsluiting om 16.00 uur de opzwepende band “WHY NOT”.
Voor de kinderen wordt het ook weer
een prachtige dag met veel activiteiten en speelplezier. Er zijn meerdere
springkussen op het veld, een pannakooi, een survivalbaan een touwtjestrek-kast. Ook is er een clown en kunnen de kinderen geschminkt worden.

Natuurlijk wordt er ook weer goed
aan de inwendige mens gedacht, en is
er volop lekker eten en drinken te verkrijgen. Bijvoorbeeld de speciale hotdogs van de “Foodbrothers”, een vers
kopje koffie bij “Ff ’n bakkie doen” bij
Hennie Postma. Bij Keningsdei hoort
lekkere snoep en suikerspinnen, ook
dit jaar weer present. Friet en snacks
zijn verkrijgbaar bij Gommers en
natuurlijk de frisdrankjes bij de consumptiewagen van de organisatie.
Voor de oudere jongeren en volwassenen is er ook genoeg te zien, te horen en te beleven. Zo zal er verrassend
theater in en rondom de toiletwagen

zijn en is er een unieke mogelijkheid
om uzelf met partner of vriend/in en/
of kinderen vast te leggen in het fotohokje. Natuurlijk ontbreekt de inmiddels alom bekende grote verloting
met geweldige prijzen ook niet op
Keningsdei in de Westereen.
Graag tot ziens op 27 april 2019. Het
volledige programma zullen we bekend maken in de volgende editie van
de Westereender.
Namens de W.O.K. Herre Boskma,
Pietsje Heidstra, Baudie Jonkers en
Wessel de Roos

“Weergaloze ode aan Creedence
Clearwater Revival”
Proud Mary, Who’ll StopThe Rain, Bad
Moon Rising, I put A Spell On You;

Dit is slechts een kleine greep uit de
lange rij onverwoestbare klassiekers die
Creedence Clearwater Revival op haar
naam heeft staan. Met hun karakteristieke geluid en hun pakkende songs
wisten John Fogerty en zijn mannen in
de jaren ‘60 en ‘70 ongekende successen
te boeken. Talloze hitnoteringen en een
optreden op Woodstock waren dan ook
het gevolg. De muziek van C.C.R. staat
bij velen van ons als de ultieme soundtrack van de roemruchte jaren ‘60 en ‘70
in het geheugen gegrift. The Fortunate
Sons vonden dat het C.C.R. repertoire
niet voor de bühne verloren moest gaan
en hebben zich ontpopt als trefzekere
vertolkers van hun helden. Met hun
spetterende “Tribute to C.C.R.” hebben ze in de afgelopen aren talloze
wervelende shows in binnen- en buitenland gegeven. The Fortunate Sons
weten als geen ander met hun “Tribute
to C.C.R.” de sfeer en het gevoel van
de jaren ‘60 en ‘70, de bloeiperiode van
de popmuziek, tot leven te wekken.
Zanger en gitarist Toon Eppink komt
met zijn bulderende stemgeluid en zijn
energieke performance akelig dicht in
de buurt van C.C.R. frontman John
Fogerty. Door velen is hij dan ook al
tot “de Nederlandse John Fogerty” gekroond. Met de weergaloos swingende
ritmesectie van Marco Oonincx op bas
en Ipo van Drooge wordt het geheel tot
een dampend feest.

Concert Dwars- By Buuf geeft voor de dertiende keer een tweedekans
op het maximale aantal deelnemers.
6 april organiseert By Buuf voor en heel veel andere kindgerelateerde
fluit Wâldsang Op
Dat we die 2 groepen samen kunde dertiende keer een tweedekans spullen te vinden zijn.
Zaterdag 16 maart verzorgt het
Dwarsfluitensemble van cultuurcentrum de Wâldsang o.l.v. Paul
Steemers een concert. Voor deze
gelegenheid wordt het ensemble
uitgebreid met leden van het Noord
Nederlands Fluit Collectief. Het zal
dan ook grootser klinken dan ooit te
voren door de toevoeging van extra
dwarsfluiten en lage instrumenten
zoals de bas- en contrabas-dwarsfluit. Op het programma staan o.a.
muziek van The Alan Parsons project, het Concerto Grosso van Manfredini en stukken uit The Phantom
of the Opera en The Sound of
Music. Het concert vindt plaats in
de Gereformeerde Kerk, Foarwei
97, Kollumerzwaag. De aanvang is
17.00 uur en de entree is gratis.

kinderkleding- en speelgoedbeurs in
het Badhûs in De Westereen. Tussen 10.00 tot 13.00 uur is deze voorjaars- en zomerbeurs zeker een bezoek
waard. Aan deze inbrengbeurs doen
ruim 100 deelnemers mee. Zij brengen
hun mooiste spullen in die zullen worden gesorteerd door vrijwilligers, alles
ligt op geslacht, maat en soort uitgestald waardoor er veel overzicht is.

Grootste inbrengbeurs van Friesland
Door samenwerking met de lokale
basisscholen worden ook de aula’s
van De Boustien en het Pompeblêd
omgetoverd tot shoplocatie. Hierdoor
is By Buuf met 400 m2 de grootste
inbrengbeurs van Friesland. Naast
kleding zullen er ook weer volop babybenodigdheden, zwemkleding, buitenspeelgoed, schoenen, accessoires

nen brengen is prachtig! Het hele By
Buuf weekend geeft ons veel energie.
Het zijn gezellige dagen met alle vrijwilligers, die ieder 2 of meer dagdelen
komen helpen. Die gezelligheid kunnen we ook niet missen”, zo vertellen
de dames achter By Buuf.

Complete aanschaf

Voor het voorjaar en de zomer is een
uitgebreide garderobe nodig. Waar je
in het voorjaar nog de lange mouwen
en lange broeken draagt heb je voor
de zomer de kortere versies nodig en
als het hoogzomerweer zich aandient
kunnen de mouwloze shirts en jurkjes
weer uit de kast. Al met al een hele
uitgave, maar voor wie de kinderbijslag goed wil benutten is By Buuf een
uitkomst. Een gemiddeld item kost
slechts €2,00. Houdt men genoeg
over om nog wat uit te geven op de
verrassend veelzijdige speelgoedafdeling.
Verbinden

60 vrijwilligers zijn vanaf donderdagavond tot zaterdagavond in touw om

deze beurs tot een succes te maken.
Opbouwen, sorteren, de verkoopochtend in goede banen leiden, opruimen
en afbreken, alles doen ze samen. De
organisatie is in handen van Simone
Pit en Gerda Veenstra. Aan stoppen
denken ze niet. “Er stonden tijdens de
opening van editie 12 zo’n 200 bezoekers te wachten tot de deuren openden. Dat laat zien dat er nog steeds
behoefte aan een beurs als de onze
is. Daarnaast zaten we na startschot
van inschrijving binnen een paar uur

Kidshoek

Uiteraard zal ook de kidshoek aanwezig zijn waar voor de kinderen wat lekkers ligt en naar hartenlust gespeeld
kan worden. Geef de iets oudere kids
wat zakgeld voor op de speelgoedafdeling en ze zijn tijden zoet. By Buuf
heet je welkom.
Meer weten?

Bezoek eens de facebookpagina www.
facebook.com/beursbybuuf of mail
naar beursbybuuf@gmail.com
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GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO
EN VEEL MEER...

TE KOOP

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

GEEN V
ERKOOP
GEEN K
OSTEN

