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Angela van der Staal
Financieel adviseur Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Financieel advies op
een locatie en tijd die
jou het beste past?
Maak een afspraak met een financieel adviseur voor
een videogesprek, telefoonnummer (0512) 58 77 77

Videogesprek: waar en wanneer het
jou uitkomt!

Colonne�oude�legervoertuigen�door�de�regio

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s Bettie Zijlstra

TERNAARD/DOKKUM�–�Zondagochtend�5�mei�gaat�vanuit�Ternaard�weer�een�colonne�van�vijftig�oude�legervoer-
tuigen�door�Noordoost�Fryslân�om�’s�middags�om�15.00�uur�in�Dokkum�te�eindigen.�Ongetwijfeld�zullen�er�ook�
deze�keer�weer�veel�belangstellenden�langs�de�route�en�in�de�stopplaatsen,�Stiens�en�Dokkum,�staan.�

Een gesprek met Yelmer van der 
Linden en Meindert Hoekstra, twee 
mensen die zelf ook in het bezit zijn 
van een oud legervoertuig en deelne-
men aan de jaarlijkse rondrit, geeft 

een prachtig aspect wat betreft de 
motivatie en achtergronden van hun 
hobby, of noem het inmiddels passie. 
Samen met Dirk van der Meulen, 

Dirk van der Meulen met zijn Halftrack  

LEES VERDER OP PAGINA 3 >
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

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

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

FORD KA 1.2 COOL & SOUND
airco, Ford radio cd, elek.ramen,
cenrtale vergrendeling, enz.

bj 2011 - 100.084 km € 4.995,-

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI
TENDANCE airco/ecc, Citroën radio
cd/usb, achteruitrijcamera, led verl,
cruise ctrl, l.m.velgen LUXE UITV.
bj 2012 - 120.824 km € 8.650,-

CHEVROLET SPARK LS BIFUEL/LPG
airco, radio cd, elek. ramen, 
centrale vergrendeling, dakrailing, 
enz. 
bj 2010 - 139.470 km € 4.650-

OPEL KARL COSMO 5 DRS
airco/ecc, Opel radio, navigatie, cruise 
ctrl, l.m.velgen, elek.ramen, stuur + 
stoelverwarming LUXE UITVOERING
bj 2015 - 48.280 km € 10.495,-

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TD
airco, radio cd, tussenschot, 
mistlampen voor, cruise control, enz.

bj 2013 - 102.094 km       € 7.995,-

RENAULT MEGANE ESTATE 1.5 DCI
ECO2 DYNAMIQUE airco/ecc, 
Renault radio cd, navigatie, dakrailing, 
l.m.velgen,LUXE UITVOERING
bj 2012 - 97.442 km € 7.995,-

RENAULT CLIO TCE DYNAMIQUE
airco, Renault radio, navigatie, cruise 
control, licht metalen velgen, mist-
lampen voor LUXE UITVOERING
bj 2015 - 34.460 km € 11.750,-

airco/ecc, Citroën radio cd/usb, achteruitrij-
camera, cruise control, led verlichting, 
licht metale velgen LUXE UITVOERING!
bj 2018- 4.821 km € 16.500,-

CITROËN
C3

SINE 5DRS

excl.
BTW

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V
SPORTLINE airco, radio cd, cruise 
control, l.m.velgen Zeer goed 
onder houden! Garantie in overleg 
bj 2002-  179.985 km € 3.500,-

ELKE DAG IS 
EEN FEESTJE!
Pasen? Verjaardag? Bezoek? Of gewoon maar zo. Met liefde en vakman-
schap bereid in onze eigen bakkerij, iedere dag vers geleverd in jouw 
Coop. Bekijk ook eens het uitgebreide gebakassortiment van Coop 
op coop.nl/gebak. Wist je dat je op deze site ook direct online kunt 
bestellen? Wel zo gemakkelijk!

Coop De Westereen
 Leeuwerikstraat 63
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Eilandjepik
Doe’t ik troch de loft wer ris fleach, 
mei it mûske heech op ‘e rêch. Wist ik 
efkes net wat ik seach, dêr rûn in bear 
op Skiermûntseach. Het kan binnenkort 
wel eens einde verhaal zijn voor dit liedje 
van het kinderprogramma Bear Boeloe. 
Als het aan onze buren in Groningen 
ligt, pikken ze Schiermonnikoog in. 
Kijk, zo zijn wij Friezen nou totaal niet. 
Wij krijgen simpelweg een eiland aan-
geboden.
Eind maart las ik een nieuwsbericht 
over oud-wethouder Gerbrand Poster 
van Texel. Hij wil dat Texel voortaan bij 
Friesland hoort, in plaats van bij Noord-
Holland. “De provincie Noord-Holland 
besteedt veel meer aandacht aan Am-
sterdam en omgeving en het Gooi, maar 
is veel minder gericht op Texel. Wij zijn 
een beetje het stiefkindje van de provin-
cie”, klonk zijn pleidooi.
Volgens Poster is het bovendien logi-
scher wanneer alle Waddeneilanden bij 
een en dezelfde provincie horen. Maar 

tussen de regels door las ik ook zijn stie-
keme hoop op meer geld. “Als we ons 
bij Friesland aansluiten dan krijgen we 
waarschijnlijk meer geld, status en aan-
dacht”, gaf ‘ie toe.
Wat de reden ook is; wat mij betreft is 
Texel van harte welkom. Met uitzon-
dering van het veranderen van de pro-
vinciegrens en het aanpassen van de 
uitspraak van ‘Tessel’ in ‘Teksel’ hoeft er 
volgens mij verder niet veel aangepast te 
worden. Ik lees echter dat veel eilanders 
bang zijn dat ze dan op Friese les moe-
ten. Maar geloof me: de illusie dat onze 
Waddeneilanden zich Fries gaan voelen, 
laat staan het idee dat de eilanders Fries 
spreken, hebben we al lang laten varen. 
Dat is vloeken in de kerk, ontdekte ik al 
vroeg.
Toen ik een jaar of 18 was, heb ik heel 
even een scharrel op Terschelling gehad. 
Op een zaterdagavond stonden we met 
de vriendengroep in de kroeg en kwam 
het gesprek op Friesland. “Waarom pra-

ten jullie hier eigenlijk geen Fries”, riep 
ik, “jullie zijn per slot van rekening van 
ons!” Oei. Het werd doodstil. Alsof ik als 
Duitser op 4 mei had geroepen dat Ne-
derland ook ooit een beetje van Duits-
land was geweest.
“Wij zijn van niemand”, sprak de kroeg-
baas in onvervalst Terschellings. Duide-
lijk. Op de eilanden moet je niet roepen 
dat ze Fries zijn. Dus mensen op Teksel, 
wees gerust. Jullie hoeven echt niet alle-
maal op taalles. Jullie hoeven geen pom-
peblêd in jullie nek te laten tatoeëren 
of de eerste 36 coupletten van het Fries 
volkslied te kennen. Jullie hoeven zelfs 
niet eens “Bûter, brea en griene tsiis” te 
kunnen zeggen. Jullie mogen gewoon 
jezelf blijven.
Er is slechts één klein verzoekje. We 
zitten nog met een beer in onze maag. 
Een beer die nu op Schiermonnikoog 
rondloopt, maar wanneer dat eiland bin-
nenkort wordt ingepikt door die Gro-
ningers, dan moet ‘ie daar weg. Het kan 
niet zo zijn dat onze kinderen straks naar 
een kinderprogramma kijken waar aan 
het einde ‘Joa mienjong, het is wel weer 
goud. Moi!” wordt geroepen.

Dus als jullie nou die beer willen opvan-
gen, zijn wij tevreden. Dan veranderen 
we het liedje speciaal voor jullie. “Doe’t 
ik troch de loft wer ris fleach, mei it 
mûske heech op ‘e rêch. Wist ik efkes net 
wat ik seach. Op elk potsje past in deksel. 
Tenei rint dy bear op Teksel.”

Nynke van der Zee

Tijdverspilling
Heeft u ook de “ja en nee” sticker op de 
brievenbus? Waarschijnlijk niet, want 
ik zie ze toch opvallend weinig. Je 
moet er ook achter staan. Nu staat mijn 
brievenbus dicht bij de weg, gelukkig 
maar, want als het regent en koud is en 
ik zie zo’n meisje of jongen lopen, met 
een stapel reclame, dan heb ik er weer 
spijt van. Hij of zij doet zijn best om 
ook bij mij zijn werk te doen en een 
paar centen te verdienen en ik wil dit 
niet. Sterker nog, mijn eigen kinderen 
hebben folders bezorgt. Hypocriet van 
mij toch? Toch zijn er ook weer van die 
bedrijven die mazen in dit net vinden. 
Soms kan ik daar nog begrip voor heb-
ben, als het bijvoorbeeld gaat om een 
stuk van de gemeente. Maar dat er een 
aantal bedrijven zijn, die zich daar be-
wust niets van aantrekken, ergert mij 
enorm. De post ‘aan de bewoner van 
dit huis’ of de geadresseerde post, die 
puur reclame is. Mazen in de wet, ze 
zijn er, maar moeten ze daarom benut 
worden. Ik zou best eens willen weten, 
hoe ik met een kleine moeite, dit soort 
lectuur, waarbij ik vaak prijzen win, 
euh kan winnen, van mijn brievenbus 
kan afhouden. Nog zo’n voorbeeld. Vo-
rige week kreeg ik een uitnodiging in de 
brievenbus. Een klassieke foto voorop, 
twee mannen die elkaar de hand schud-
den en een breeduit lachende dame. 
Uitnodiging! Waarvoor en waarom 
en niet geadresseerd. Achterop de folder 
stonden de vragen: Wat, waarom, waar 
en wanneer. Ik kan ze heel vlot beant-
woorden. Wat? Is geen folders. Waar-
om? Omdat ik dat niet wil. Waar en 
wanneer? Niet in mijn brievenbus en 
nooit. Ook niet van kerkgemeenschap-
pen, waar deze van afkomstig bleek te 
zijn. Ik wil mijn leven zonder reclame-
materiaal, maar wel met kranten. Zo 
heb ik het aangeven.

Jefanka
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Klaas-Theo Smit, Lolke T. Smit en 
Yme Dijkstra vormen zij de ‘harde 
kern’ in de regio, die jaarlijks dit eve-
nement verzorgt. ‘Het is ontroerend, 
je ziet soms, vooral bij oudere mensen, 
tranen in hun ogen. Mensen die het 
meegemaakt hebben dat de bevrijders 
kwamen’, aldus Meindert Hoekstra.  
‘Het is inmiddels een passie gewor-
den. De basis ligt echter duidelijk bij 
de geschiedenis. Ik had interesse voor 
de Tweede Wereldoorlog en dan zie je 
deze oude legervoertuigen rijden. Dan 
is je hart verloren. 

Wat we als vereniging proberen te 
doen is om de historie te bewaren. Een 
soort van rijdend museum. Bij mij is 
het puur gebaseerd op de geschiede-
nis van de wagens. Het is prachtig om 
daarin te investeren. Natuurlijk rijd je 
mee, maar ik zou liever zo onzichtbaar 
mogelijk willen zijn. Het gaat niet om 
ons als chauffeurs of als bezitters, wij 
zijn niet de helden die de bevrijders 
waren. Wij rijden gewoon zonder ook 
maar enig gevaar in zo’n colonne mee. 

We hoeven niet voor ons leven te vre-
zen, ergens in een land ver van huis. 
Natuurlijk is het prachtig, maar het 
gaat mij alleen om het voertuig, niet 
omdat ik zelf als bevrijder gezien wil 
worden, integendeel zelfs’, verklaart 
Yelmer van der Linden, die tegelijk 
verklaart dat er twee soorten deelne-
mers zijn, de techneuten en de men-
sen die belangstelling hebben voor 
geschiedenis. Yelmer van der Linden 
beschikt zelf over een Jeep en een 
GMC Bolster, een wagen waarvan 
er maar vijf in Nederland zijn en die 
gebruikt werden om snel bruggen te 
slaan. 

Meindert Hoekstra is daar een goed 
voorbeeld van, als geschiedenisleraar 
weet ook hij waarover hij praat als de 
donkere periode van 1940-1945 ter 
sprake komt. ‘Ik vind het prachtig, ik 
heb zelf ook een oude auto, maar ik 
zie het vooral ook als een verplaats-
baar museum. We moeten ervoor zor-
gen dat de geschiedenis bewaard blijft, 
dergelijke oude legervoertuigen zijn 
een prachtig en boeiend middel om 
belangstelling te kweken, vooral ook 
bij de jeugd. Als we ergens stoppen 
komen er altijd mensen, vooral ook 
jeugd naar je toe, ze willen van alles 

weten over de auto’s. Dat is prachtig. 
Yelmer: ‘We hebben 5 mei weer een 
volle bak, met vooral deelnemers uit 
deze regio. We gaan zelf ook regel-
matig naar andere regio’s, zoals Nor-
mandië, waar de invasie begon. Daar 
ben ik ook onder de indruk geraakt. 
Je zag daar al die auto’s komen, je be-
sefte hoeveel soldaten hun leven heb-
ben gegeven. Dat raakte mij diep in de 
ziel. Het mooie van deze passie is dat 
zoveel mensen hem delen, van de no-
taris tot de boer. We hebben in onze 

club allerlei mensen van een verschil-
lende achtergrond’.

De route gaat om 11.00 uur van start 
in Ternaard, waar van tevoren uitge-
breid de tijd is om de legervoertuigen 
te bewonderen. Via Holwerd naar 
Stiens, waar een pauze van een uur 
is en dan via Leeuwarden naar Bart-
lehiem, Burdaard (14.30uur) Sibran-
dahûs naar Dokkum, waar de colonne 
om 15.00 uur hoopt te arriveren.

Een Dodge Beep voor de hogere officieren, de zogenaamde Command Car.

VERVOLG VOORPAGINA

Colonne oude legervoer-
tuigen door de regio

De GMC Bolster van Yelmer van der Linden
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Mei-juni 2019 - Bonifatiuskapel Dokkum

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

Groter door jezelf te zijn

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

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

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

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

OVER OORLOG, LIEFDE, 
GELOOF, STILTE EN STRESS

KAARTEN BESTELLEN DOE JE NATUURLIJK OP

VIJF JAAR NA HET SUCCES VAN BONIFATIUS DE 
MUSICAL KOMT ER EEN NIEUWE VOORSTELLING 
IN DE BONIFATIUSKAPEL IN DOKKUM. DIT KEER 
GAAT HET OVER HET LEVEN VAN TITUS BRANDSMA 
(1881-1942). VOOR HET EERST EEN PROFESSIONEEL 
MUZIEKTHEATERSPEKTAKEL OVER DEZE ACTIEVE 
FRIESE PATER.
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Journaliste Bette Dam ging op zoek naar een talibanleider in Afghanistan:

“Ik�heb�een�enorme�drive�om�de�waarheid�
boven�tafel�te�krijgen”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Chantal Ariens

Vier�jaar�in�Afghanistan�wonen;�er�zullen�maar�weinig�mensen�zijn�die�
deze�wens�op�hun�lijstje�hebben�staan.�Bette�Dam�(39)�uit�Kollumer-
zwaag�deed�het.�Ze�leefde�vier�jaar�in�het�land�waar�machtige�Westerse�
legers�vochten,�maar�verloren�doordat�ze�nauwelijks�met�Afghanen�
spraken.�“Ik�koe�dêr�mei�eltsenien�prate�en�it�helpt�benammen�dat�ik�út�
in�doarp�út�Fryslân�kom.�Doarpelingen�yn�Afganistan�binne�eins�krekt�as�
de�minsken�yn�elk�doarp.”

Zoek de naam ‘Bette Dam’ op in 
Google en je komt vrijwel meteen 
haar laatste boek tegen dat eind fe-
bruari verscheen: ‘Op zoek naar de 
vijand’ over oud-talibanleider mullah 
Omar. Het boek vertelt het verhaal 
van de talibanleider, die jarenlang een 
van de belangrijkste vijanden van de 
Verenigde Staten was. Naast schrijver 
is Bette bovendien een veelgevraagd 
Afghanistanexpert in Nederlandse en 
internationale media en geeft ze col-
leges over Afghanistan aan de École 
de Sciences politiques in Parijs. 

Teleurstelling vermijden
Wie haar CV doorleest, verwacht een 
levensverhaal van een meisje in Kol-
lumerzwaag dat al vroeg de wereld 
wilde zien. “Ik wilde dat wel, maar 
was ook onzeker”, lacht Bette. “Na de 
havo moest ik een vervolgstudie kie-
zen. Ik weet nog dat ik met dat boek 
vol opleidingen op schoot zat en maar 
geen keuze kon maken. Journalistiek 
in Zwolle leek me stiekem het aller-
mooiste, maar ik wist dat ik daar voor 
een ballotagecommissie moest ver-
schijnen. Dat vond ik doodeng. Om 
de teleurstelling van een eventuele af-
wijzing te vermijden, heb ik gekozen 
voor de studie Communicatie, veilig 
in Groningen, wat toen al een groot 
avontuur voor mij was.”

Toch blijft het journalistieke vak aan 
haar trekken. Als stage belandt Bette 
als Communicatiestudente bij het 
nieuwsprogramma van SBS6. “Daar-
voor moest ik naar Amsterdam”, ver-
telt ze. “Dat is achteraf gezien een 

heel belangrijke stap in mijn leven 
geweest. Ineens zat ik in de grote stad. 
En toch voelde ik me er als een vis in 
het water.” Na SBS6 volgt een stage 
in Suriname, en daarna werkt ze als 
parlementair verslaggever bij persbu-
reau NOVUM Nieuws, een baan die 
ze combineert met haar vervolgstudie 
Politicologie. 

Liefde voor het Midden-Oosten
“In 2003 begon de oorlog in Irak, een 
oorlog waar iedereen het over had. En 
ik wilde dat wel zien. Dus besloot ik te 
gaan, als student,”, vertelt Bette. “Dat 
vond ik fascinerend. Daar zag ik hoe 
hard de complexiteit uit onze wereld 
botste met de problemen in de wereld 
daar. Iedere zomer ben ik teruggegaan 
naar het Midden-Oosten. Syrië, Irak, 
Libanon; ik schreef overal stukken 
over als freelancer voor het Neder-
landse Dagblad. Daar is mijn liefde 
voor het Midden-Oosten ontstaan.” 

Wanneer het Nederlandse parlement 
in 2006 besluit om soldaten naar 
Uruzgan te sturen, staat Bette als eer-
ste bij het ministerie van Defensie met 
de vraag of ze met het leger die kant 
op mag. De reis opent haar ogen voor 
de manier waarop de journalistiek in 
een oorlogsgebied werkt. “Ik merkte 
dat de pers alleen met de militaire 
kopstukken sprak, niet met de mensen 
die daar wonen. Ook onze soldaten 
bleven veelal op de basis. Daardoor 
hadden ze geen idee wie de vijand 
was. Dat vond ik onbegrijpelijk. Terug 
in Nederland wilde die gedachte me 
maar niet met rust laten. Er stierven 
elk jaar meer mensen. En de sterke 
legers waren niet sterk in Afghani-
stan. Hier moest ik iets mee. En dus 
ging ik terug naar Afghanistan, maar 
dan zonder het leger. Ik sprak met de 
Westerse generaals en diplomaten in 
Kabul, maar ook met zeker 150 Af-
ghanen. Langzaam begon ik het wat 
beter te snappen.”

De waarheid boven tafel
Het resultaat is haar eerste boek: ‘Ex-
peditie Uruzgan: de weg van Hamid 
Karzai naar het paleis’, waarin ze op 
heldere wijze de moeizame weg naar 
de macht van president Hamid Karzai 
beschrijft en de rol die de Amerikanen 
hierbij hebben gespeeld. Het is boven-
dien het begin van Bette’s zoektocht 
naar de gevreesde talibanleider mul-
lah Omar. “In totaal heb ik vier jaar in 
Afghanistan gewoond om onderzoek 
te doen”, vertelt ze. “Ik ben op zoek 
gegaan naar de mensen die hem echt 
hebben gekend.” 

“Mijn Friese mentaliteit en 
nuchterheid waren mijn 
grootste voordeel”

Het brengt haar tot in de gevaarlijk-
ste delen van Afghanistan. Toch is ze 
geen moment echt bang. Bette: “Het 
was lange tijd niet zo gevaarlijk als 
in de westerse pers werd beschreven. 
Daarnaast kreeg ik toegang omdat ik 
niet veroordelend was. Ik zag bij de 
grote journalisten ook wel een voorin-
genomenheid over de tradities in Af-
ghanistan. Zij kwamen uit New York 
of Parijs en wisten niet wat ze over-
kwam. Het is een andere wereld, maar 
ik was een stuk minder veroordelend 
naar het leven in de dorpen en de 
wat conservatievere manier van den-
ken. Ik denk dat het opgroeien in een 
dorp daar bij helpt. Daardoor weet ik 
als geen ander hoe het werkt in zo’n 
gesloten gemeenschap. Ik begrijp wat 
er gebeurt. Mijn Friese mentaliteit en 
nuchterheid waren echt mijn grootste 
voordeel. Ook kwam er een oerdrift in 
mij naar boven toen ik ontdekte dat 
het Westen in Afghanistan zat zon-
der al te goed haar huiswerk te doen 
en volledig vervreemd te zijn van de 
Afghanen, waardoor ze de strijd ver-

loren. Dat gat tussen wat wij hier be-
dachten in het Westen en wat daar 
speelde, daar wilde ik iets aan doen.”

Niets is wat het lijkt
Het verschil tussen het achttienjarige 
meisje dat niet voor de Journalistiek-
opleiding in Zwolle durft te kiezen en 
de stoere journaliste die ze vandaag de 
dag is, kan bijna niet groter zijn. Bette 
lacht. “Ik ben zelfverzekerder, ja. Zo 
kon ik aantonen dat de top van de we-
reldlegers mullah Omar zocht in Pa-
kistan, maar zoals uit mijn onderzoek 
blijkt, zonder enkel bewijs. Ik vond 
zijn onderduikadres in Afghanistan, 
niet ver van een van hun bases. In de 
journalistiek heb ik nu internationaal 
een reputatie. Het loont om veldon-
derzoek te doen, niet al te dicht tegen 
de politieke top aan te zitten.” 

Een opvallende uitspraak voor een 
docente die lesgeeft aan dé elite uni-
versiteit van Frankrijk: de École de 
Sciences politiques in Parijs. “Ik geef 
één semester per jaar colleges over 

Afghanistan aan studenten in Parijs, 
die de toekomstige besluitvormers van 
deze wereld zijn. De leiders van de 
toekomst. Ik wil hen juist laten zien 
dat ze verder moeten kijken dan hun 
neus lang is. Luister naar een ander 
en probeer niet te verdrinken in de 
wereld van de bureaucratie waar jullie 
middenin zitten; dat is mijn belang-
rijkste boodschap. Dat verhaal kan ik 
uitstekend vertellen aan de hand van 
mijn ervaringen in Afghanistan. Niets 
is wat het lijkt.”

“Durf kritisch te zijn en durf 
dwars te liggen als dat no-
dig is”

Een geliefde rebel
Daarmee is Bette een rebel op de uni-
versiteit. Maar wel een geliefde rebel. 
“Ik geef mijn colleges inmiddels twee 
keer per dag, omdat er zo veel studen-
ten zijn die dit willen horen. Durf kri-
tisch te zijn en durf dwars te liggen als 
dat nodig is. Wie had ooit gedacht dat 
ik dat zou roepen”, lacht ze.

Benieuwd naar de verhalen van Bette?
Op vrijdag 12 april vertelt Bette Dam in Paradiso Bar in Kollum over haar ervaringen in Afghanistan en
signeert ze haar nieuwe boek ‘Op Zoek naar De Vijand, het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn’. 
De avond wordt geleid door Omrop Fryslân-journalist Harm Weistra uit Kollumerzwaag en begint om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom.
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De notaris voor uw regio!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

VW Transporter T5 2.5TDI 
Km stand: 348461 | Bouwjaar: 2006 

€ 5500,-

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

DIVERSE OCCASIONS:
Opel Kadett C 1.2N de Luxe  ..................................................€ 8900,-
Km stand:61010 | Bouwjaar:1975

Daihatsu Cuore VI 1.0-12V ....................................................€ 1999,-
Km stand: 101.963 | Bouwjaar: 2008

Chevrolet Matiz 0.8 Pure ........................................................€ 3250,-
Km stand: 72.132 | Bouwjaar: 2009

VW Polo 1.2-12V Athene .........................................................€ 2100,-
Km stand: 238668 | Bouwjaar: 2005

meer occasions zie:  www.kempenaar-autos.nl
BJIRKEWEI 99, 9287 LC  TWIJZELERHEIDE | TEL: 0511 – 44 12 38

VW Caddy 2.0 SDI
Km stand: 296.733 | Bouwjaar: 2008

€ 2950,-

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

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

Geraniums, Fuchsia’s 
perk- en kuipplanten
en hanging baskets

 
Leuk om te geven: 

prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes
- Moederdag -

Het adres vóór al uw tuinplanten. Ruime keus, eigen kwekerij, scherpe prij-
zen en goed advies. Ook voor tuinkruiden, groenteplanten, meststoffen, ge-
wasbeschermingsmiddelen,  potterie,  tuinbeelden  en  tuinbenodigdheden

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160

Haagconiferen en Laurieren, Bosplantsoen, Rozen, Vrucht-, 
Sier-, en Vormbomen, Klimplanten, Sierheesters, Heide, Vaste 

Planten en o.a. Groenteplanten en Tuinkruiden
Ruime keuze in kleur en maat. Eigen kweek, scherp geprijsd

volop aanvoer van 

voorjaars- en zomerbloemen
Fansels flymskerpe prizen en bêst soartich spul. Offerte-oanfraach 
en levering fan komplete beplantingslisten. En ek foar deskundich 

advys binne jo by ús oant goeie adres.

www.TuincentrumdeSweach.nl
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Nacht�dat�vader�verdween�beheerst�nog�het�leven
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Eigen foto’s, Bettie Zijlstra

DAMWÂLD�–�De�oorlog�voorbij?�Zijn�de�moeilijke�jaren�1940-1945�wer-
kelijk�verleden�tijd?�Cijfermatig�wellicht,�maar�gevoelsmatig�in�het�hart�
van�veel�slachtoffers�zeker�niet.�Veel�kinderen�zitten�nog�dagelijks�met�
de�trauma’s�en�voelen�het�gemis�van�hun�vader�of�moeder�diep�in�hun�
gemoed.�Zijn�nog�vrijwel�wekelijks�bezig�met�het�onterechte�en�wrede�
lot�dat�het�vervolg�van�hun�leven�bepaalde.�Zo�ook�de�bijna�tachtigjarige�
Bertus�Dijkstra,�die�als�kind�van�vier�onder�de�tafel�verscholen�zat�en�
hoorde�dat�zijn�vader�werd�meegenomen.�

Nog steeds spookt het beeld van de gro-
te zwarte laarzen, de donkere stemmen, 
de angst en het gehuil van zijn moeder 
door zijn ziel. Nu 75 jaar later was dit 
het laatste wat hij zag van zijn vader, een 
man die hard werkte voor zijn gezin. 
‘Het heeft mijn leven en ook het leven 
van mijn gezin beheerst. Steeds weer zag 
ik mijn vader, hoorde ik zijn stem, maar 
tevergeefs. Wij weten niet eens, hoe en 
wanneer hij omkwam. Een graf is er 
niet. Je hoopte tegen beter weten in dat 
je hem ooit weer zou zien,’ aldus Bertus 
Dijkstra, terwijl hij even hapert en zijn 
ogen vochtig worden. Zijn vrouw Jannie, 
een baken voor Bertus, hoort het ver-
slagen aan. ‘Je krijgt er als gezin mee te 
maken, of je nu wilt of niet. Het laat zijn 
sporen zeker na. Ook op onze kinderen,’ 
vult zij haar echtgenoot aan.

Klaas Dijkstra werd geboren op 11 de-
cember 1905 te Surhuisterveen en trad 
op 18 mei 1934 in het huwelijk met 
Lien Nieuwman. Het gezin vestigde 
zich in Harkema en slaagde erin hier een 
goed lopende groentezaak op te bouwen 
en werd ondertussen verrijkt met vier 
kinderen. Klaas Dijkstra trok er met de 
bakfiets, paard en wagen en hondenkar 
op uit om de regio te voorzien van zijn 
producten. Natuurlijk voelden zij ook de 

druk van de oorlog die in mei 1940 voor 
Nederland uitbrak. 

Een periode van vijf, lange donkere ja-
ren, die een spoor van vernieling, ver-
woesting, maar vooral ook menselijke 
tragedies met zich meebracht. Het gezin 
Dijkstra kwam de eerste jaren van deze 
oorlog redelijk goed door, tot dat ene 
fatale moment, dat soms zoveel beteke-
nis kan hebben in het leven van mensen. 
‘Heit was wat losse takken die van bo-
men gevallen waren aan het verzamelen, 
toen een NSB’er uit Surhuisterveen, hem 
hier op aansprak. Of hij wel wist dat dit 
niet mocht. ‘Ik doe niks man, ik pak al-

leen takken die op de grond liggen, die 
verbrand ik om het voer van mijn var-
kens op te warmen,’ was de reactie van 
heit. Eigenlijk helemaal niks aan de 
hand, maar met heel grote dramatische 
gevolgen, zoals achteraf zou blijken.

Bertus Dijkstra, zoekt naar woorden om 
zijn gevoelens zo goed mogelijk onder 
controle te houden. ‘Nog dezelfde avond 
kwam de vrouw van een politieagent uit 
Surhuisterveen. Heit moest onderdui-
ken, ze zouden hem die nacht ophalen. 
Heit weigerde dat: ‘Waarom zou ik on-
derduiken? Ik heb toch niets gedaan?’ 
was zijn reactie. Die nacht lag ik op bed, 
toen ik beneden gestommel hoorde. De 
andere kinderen hoorden dit niet. Ik 
sloop naar beneden en ging onder de ta-
fel zitten, waarop een kleed lag, dat mij 
enigszins verborg voor de aanwezigen, 
die ook geen oog voor een kind van vier 
hadden. Ik zag grote zwarte laarzen met 
gespen, hoorde ze stampen op de vloer, 
hoorde de stemmen, terwijl ik wellicht 
mijn handen voor de oren hield. Het was 
beangstigend, maar ik besefte het nog 
niet helemaal,’ aldus Dijkstra over het 
moment, dat het leven van een compleet 
gezin voorgoed veranderde.

Dat zijn vader werd afgevoerd in augus-
tus 1944, was het laatste levensteken dat 
Bertus Dijkstra ooit van zijn vader zag. 
Klaas Dijkstra werd overgebracht naar 
Groningen, waar zijn echtgenote tever-
geefs probeerde in contact met hem te 
komen. Van Groningen werd hij ver-
voerd en op transport gesteld naar Kamp 

Amersfoort en vandaaruit naar concen-
tratiekamp Neuengamme. Vanaf dat 
moment is hij uit beeld. Is hij omgeko-
men bij een bombardement op 22 maart 
1945 in de omgeving van Hannover? 
Omgekomen op 8 april 1945 door ont-
beringen of tijdens een bombardement 
van de geallieerden op 3 mei 1945 op de 
Cap Arcona? Onzekerheden, die Bertus 
Dijkstra zijn leven lang hebben achter-
volgd. Van een redelijk welvarend gezin-
netje waar eten en kleding was, sloop de 
armoede het gezin binnen. Uiteindelijk 
volgde een verhuizing naar Moarrewâld. 
Bertus Dijkstra herinnert zich nog dat 
het complete gezin daar toen in nieuwe 
kleding werd gestoken.

Met de onzekerheid over het lot van zijn 
vader en het waarom van zijn arrestatie 
heeft Bertus steeds moeten leven en 
niet alleen hij, maar ook zijn naasten. ‘Ik 
heb momenten gekend dat ik plotseling 
mensen zag, waarvan ik dacht dat hij het 
was. Ik hoorde zijn stem. Je dacht steeds 
dat het waar was. Fragmenten van oor-
logsfilms kon ik niet zien, als de kinde-
ren voor een televisieprogramma zaten, 
wat bij mij herinneringen opriep, kon 
mij dat soms emotioneel enorm raken. 
Of de tv uit of ik ging weg, het heeft 
echt mijn leven zo beïnvloed, zodat dat 
het hele gezin raakte.  Bertus kijkt naar 
de grond, naar Jannie en vervolgt zijn in-
drukwekkende verhaal. Het verhaal van 
een krachtige, sterke man met een diep 
triest verleden, die opgroeide zonder va-
der, een verleden dat nog steeds invloed 
heeft op het heden. ‘In de eerste jaren na 

de oorlog werd er niet over gesproken. 
De oorlog was voorbij, kop ervoor en 
werken, maar het bleef bij mij, net zoals 
zoveel anderen het zullen hebben. Ik ben 
niet de enige, dat wil ik graag benadrukt 
hebben, ik ben ook niet zielig, maar een 
vechter, een Harrekiet in hart en nieren. 
Dat hij een vechter is van kindsafaan, 
bewees hij in zijn latere leven. Na de 
oorlog waren er omstandigheden, waar-
door hij pas op acht jarige leeftijd de 
lagere school bezocht. Hij werkte echter 
nadien bij de Zuivelfabriek in Ikkerwâld, 
daarna bij de belastingdienst in Dokkum 
en Leeuwarden.’

Toen het gevoel steeds meer ging kna-
gen, gingen Bertus en Jannie op zoek 
naar antwoorden. Antwoorden die ze 
nooit kregen, maar daartegenover wel 
erkenning door de vele lotgenoten, die 
hetzelfde was overkomen. Jannie leerde 
de liefde van haar leven steeds beter ken-
nen, hun basis en liefde werd nog ster-
ker. ‘Mijn moeder had in het verleden 
via de post de ring van haar echtgenoot 
teruggekregen. Voor haar was het toen 
duidelijk dat haar man overleden was. 
Toen wij in 1995 bij het Rode Kruis een 
gesprek hadden en men ons vroeg wat 
we zochten, verklaarden ze dat ze geen 
antwoord op onze vragen hadden. Het 
blijft dus voor altijd een gesloten boek, 
hoe en waar mijn vader is omgekomen. 
Ze hadden wel wat anders voor ons, zijn 
portefeuille met daarin papieren. Het 
geld, 237,50 gulden was eruit gehaald, 
(Op het moment dat hij in Amersfoort 
aankwam, zat er volgens een notitie dit 
bedrag in de portefeuille), maar dit was 
voor mij een prachtige tastbare herin-
nering.’

Nu, bijna 75 jaar na de Tweede We-
reldoorlog, is er nog steeds het stille, 
intensieve verdriet. De naam van Klaas 
Dijkstra is in Harkema op het monu-
ment terug te vinden. Jarenlang gingen 
Bertus en Jannie tijdens dodenherden-
king naar dit monument. Nu Bertus 
wat slechter ter been is, volgen ze de 
dodenherdenking via de televisie. Of 
de dodenherdenking moet blijven? 
‘Natuurlijk, er zijn nog steeds genera-
ties die hier de gevolgen van ondervin-
den. Ik heb de laatste jaren meer rust 
gevonden, besef dat erover praten het 
hart lucht. Ik kan er nu mee omgaan. 
Ik koester geen wrok of haat. Niet te-
gen de Duitsers, maar ook niet tegen 
de verrader. Haat zou mijn leven ne-
gatief beïnvloeden. Ik kan vergeven, 
maar heb geen goed woord over voor 
mensen die de gevolgen van de oorlog 
hebben moeten ervaren en daar niets 
van hebben geleerd. Ieder mens kan en 
mag fouten maken,’ besluit Dijkstra, 
die ondanks zijn grote verdriet, toch 
positief in het leven staat en steeds ge-
dreven is geweest om iets van zijn leven 
te maken.
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Voor al de
werkzaamheden 
in en om uw huis
* Nieuwbouw * Verbouw  
* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

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

Winkelcentrum
De Westereen

Tel. (0511) 44 14 24

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

TAXI NOF
SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER 

VANUIT HEEL FRIESLAND

SCHERPE PRIJZEN 
EN GOEDE SERVICE

BIJVOORBEELD: RETOUR VOOR 2 PERSONEN: € 250,-

VOOR PRIJZEN EN DIRECT ONLINE RESERVEREN
GA NAAR WWW.TAXINOF.NL

OF BEL ONS KANTOOR IN KOLLUMERZWAAG: 0511- 444 000

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Beautysalon Agnes
06-28128419

info@beautysalonagnes.nl
www.beautysalonagnes.nl
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Natuurlijke bron

Dat�mens�en�natuur�niet�altijd�samengaan�wordt�regelmatig�bewezen�
en�meestal�delft�dan�de�natuur�het�onderspit.�Gelukkig�zijn�we�nu�in�een�
tijdperk�aangekomen�dat�er�eerst�gekeken�wordt�naar�alternatieven,�
zoals�voor�de�ruim�vijftig�paartjes�visdieven�op�het�platte�dak�van�het�
Sikkemahûs.�Door�werkzaamheden�is�dak�ongeschikt�gemaakt�voor�de�
visdiefjes.�

De visdiefjes legden hun eieren op 
het hoge grind-dak, goed beschermd 
tegen predatoren zoals de vos en de 
rat. Na de dakrenovatie werd het 
grind niet teruggeplaatst, waardoor 
er geen nestgelegenheid meer is voor 
de visdiefjes. 

Visdieven zijn koloniegewijs broe-
dende vogels van de kust en visrijke 
wateren in het binnenland. Bij voor-
keur broeden ze op eilandjes en an-
dere, voor grondpredatoren moeilijk 
bereikbare plaatsen, vrijwel kale tot 
grazige bodem. Visdieven eten graag 
kleine rondvis, die meestal duikend 

bemachtigd wordt. Bij gebrek aan 
rondvis schakelen ze over op kleine 
platvis zoals garnalen en kikkervisjes. 
“Onze” visdieven overwinteren langs 
de West-Afrikaanse kust, van Mau-
ritanië tot Nigeria. Dat ze ook graag 
op een plat dak broeden als de om-
standigheden goed zijn, is inmiddels 
algemeen en ook in onze regio een 
bekend fenomeen.

Waarschijnlijk zal ik boven mijn 
woning de roepende visdiefjes en 
die met visjes in de snavel moeten 
missen, hetgeen ik persoonlijk erg 
jammer vind. Voor mij was het al-
tijd een klein feestje, deze sierlijke 
vogels, vanuit onze eigen tuin te zien 
en te horen. Het verdwijnen van de 
broedgelegenheid wordt gecompen-
seerd met een nieuwe broedplek in 
de Sweachermieden. In samenwer-
king met onderzoeksbureau Alten-
burg en Wymenga en Staatsbosbe-
heer heeft Accolade, beheerder van 

het Sikkemahûs, natuurgebied de 
Zwagermieden uitgekozen voor de 
compensatiemaatregel. Hier, net ten 
noorden van De Westereen, is een 
nieuw broedeiland voor de visdief-
jes geplaatst. Deze locatie is gunstig, 
omdat het niet ver van de oude lo-
catie ligt en de visdieven veel in dit 
gebied naar voedsel zoeken. Het 
broedeiland wordt omringd door 
water en heeft een raster om zwem-
mende roofdieren te weren. De ver-
wachting is dan ook dat de visdieven 
de nieuwe broedlocatie snel zullen 
ontdekken. Persoonlijk ben ik er erg 
benieuwd naar.

Het is voorjaar, het is voor mij een 
pijnlijk voorjaar. Ik zie maar heel 
weinig kieviten. Het boerenland is 
nog wel groen, maar daarmee is al-
les gezegd. Ik mis de kievit, natuur-
lijk zijn ze er nog, maar ik maak mij 
zorgen. Dat ik laatst in de Sweacher-
mieden maar liefst een groep van 120 
grutto’s zag, stemt mij enigszins tot 

vreugde. In deze aprilmaand zullen 
we een eerste indruk kunnen krijgen 
van de toestand van de weidevogels. 
Hoe staat het in de plasdras gebie-
den, hoe gaat het met de vogels bin-
nen de door Staatsbosbeheer afge-
rasterde gebieden? Zijn het werkelijk 
alleen de vos, marterachtigen of is er 
meer aan de hand? Eksters, kraaien, 
buizerds, ooievaars, onze huisdieren 
zoals de kat en niet te vergeten hon-
den, die van hun baasje even het vrije 
veld in mogen.

Ik heb niet alle cijfers en overzich-
ten, maar het bevreemdt mij soms 
toch dat de weidevogels, waarnaar 
de meeste onderzoeken zijn gedaan, 
waar het meeste geld in is gepompt, 
dat dit geen echte resultaten oplevert. 
Alleen maar speculaties wat er aan de 
hand kan zijn. Is er nog redding mo-
gelijk, is er een toekomst waarin meer 
ruimte voor weidevogels is? Eerlijk 
gezegd denk ik van niet. Het is einde 
verhaal, was het maar het verhaal van 

het broedgebied kunnen verplaatsen, 
dat de vogels dan gered zouden zijn. 
Dat onze kinderen en kleinkinderen 
niet alleen van beelden uit het ver-
leden kunnen genieten, maar dat ze 
werkelijk de intensiviteit van buiten, 
binnen in hun hart kunnen sluiten, 
daar heb ik weinig hoop op.

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

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

De visdief (Foto: Marcel van Kammen)

De visdief als dakbroeder (Foto: Marcel van Kammen)

Handjes gezocht in Dorpshuis de 
Trije Doarpen
Vrijwilligers�gevraagd!�Na�een�grondige�vernieuwing�van�de�keuken�in�
2018�zijn�de�plannen�voor�verdere�renovatie�van�Dorpshuis�De�Trije�Doar-
pen�in�een�vergevorderd�stadium.�Het�bestuur�wil�graag�de�zogenaamde�
Pleinzaal�vernieuwen�om�die�ook�multifunctioneler�te�kunnen�gebruiken.�

De vloer die nu bestaat uit cobble-
stones zal vervangen worden, het sys-
teemplafond geïsoleerd en geschilderd 
en ook de kozijnen zijn aan een schil-
derbeurt toe. Ook aan duurzaamheid 
wordt gedacht, want de TL-Bakken 
en Halogeen spots moeten plaats-
maken voor LED. Verder wordt  de 
indeling en het interieur van de zaal 
aangepast en vernieuwd zodat  deze 
voor meer activiteiten kan worden 
ingezet en een eigentijdse uitstraling 
krijgt. Kortom er is veel te doen, en we 
komen handjes tekort! Wilt u helpen 
met opruimen, schuren, schilderen, 
isoleren en opnieuw inrichten? Een 
paar uurtjes van uw tijd en wij zijn 
blij! Helpt u ons om voor de bouwvak 
de vernieuwde Pleinzaal in gebruik te 
nemen? 
Opgeven kan bij Klaas de Boer via 
0511-441516 of email klaasdeboer@
detrijedoarpen.com.

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 er-
voor en zal het artikel dus korter of 
langer zijn dan een maand geleden.

Er is namens DB volop aandacht om 
de overlast in het centrum aan te pak-
ken. Er vindt internsief overleg via de 
“whats up groep” plaats met vertegen-
woordigers van de gemeente, politie, 
middenstand en bewoners. Een pro-
bleem wat regelmatig de kop weer 
opsteekt. Vernielingen, drugsoverlast 
zijn weer aan de orde van de dag. Een 
hardnekkig probleem, waar moeilijk 
een kant en klare oplossing voor ge-
vonden kan worden. DB doet er alles 
aan om deze situatie in overleg met de 
instanties, te verbeteren.

Ook is er afgelopen maand weer over-
leg met wethouder Wiersma geweest 
over de toekomst van “De Frosk” en 

omgeving. Er zijn diverse ideeën aan-
gedragen om dit gebied weer aantrek-
kelijk te maken. De gemeente gaat 
dan ook in overleg met partijen die 
wel mogelijkheden zien om het ge-
bouw weer nuttig te gaan gebruiken. 
Een ding is wel zeker: een 25 meter 
zwembad zal niet meer gerealiseerd 
worden. Dat is geen haalbare kaart. 
Met zwembaden is de directe omge-
ving (Burgum, Buitenpost, Dokkum) 
geen concrete optie.
Tijdens de inloopavond werd ook het 
idee geopperd om het terrein geschikt 

te maken voor woningbouw. Vooral 
woningen voor starters, levensloop-
bestendige woningen en eventueel 
de bouw van “tiny houses” werden 
genoemd. 

DB is erg benieuwd of hier onder 
de bewoners van de Westereen be-
hoefte aan is. Ook op andere plaat-
sen in het dorp is de mogelijkheid 
om woningen te bouwen. Mocht er 
daadwerkelijk belangstelling voor 
bestaan dan zou het bestuur dit 
graag horen. 

4 mei organiseert DB weer de jaar-
lijkse dodenherdenking bij het mo-
nument aan de Schoolstraat. U kunt 
hier meer over lezen in een kort ar-
tikel elders in deze krant.
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Bedrijf van de Maand: 

DMA: 
Voor al uw 
bouw en 
verbouw-
plannen.

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
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Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Bewust eten? Kies voor kwaliteit!

Investeren in 
gezondheid,

begint op 
je bord!
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Hessel�Nicolai�Nederlands�kampioen�koningsklasse
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto

FEANWÂLDEN�–�Eigenlijk�kan�de�16-jarige�Hessel�Nicolai�uit�Feanwâlden�
het�zelf�nog�maar�amper�bevatten.�Begin�maart�werd�hij�Nederlands�
kampioen�tijdens�de�strijd�om�het�Nederlands�Kampioenschap�voor�
judoka’s�tot�achttien�jaar�in�Den�Haag.�In�de�enorme�imposante�zaal�werd�
er�keihard�gestreden�voor�het�felbegeerde�eremetaal.�

Hessel Nicolai, lid van de Judo Kings, 
wist in de koningsklasse tot 81kg 
het goud in de wacht te slepen. Een 
prachtige bijkomstigheid was, dat 
hij ook direct in het bezit kwam van 
de zwarte band, een ultieme droom. 
Natuurlijk vormden beide aspecten 
een hoogtepunt in de carrière van de 
jonge judoka, die een leven heeft naast 
zijn sport. ‘Judo is prachtig, boeiend 
en uitdagend, maar er is meer in het 
leven. Ik stel mijn leven nu niet in het 
teken van judo, maar wil ook genie-
ten van andere facetten,’ aldus Hessel 
Nicolai.

Het sportieve leven van Hessel begon 
bij SC Veenwouden, waar hij tot zijn 
tiende een verdienstelijk balletje trap-
te. Ondertussen was hij, net als zijn 
broer, ook overgestapt naar de “jeugd-
liefde” van Nicolai sr, die regelma-
tig op de judomat was te vinden. ‘Ik 
moest uiteindelijk een keuze maken. 
Beide sporten goed doen bleek uitein-
delijk te veel, vooral omdat de studie 
er ook nog eens bij kwam. Ik moest 
mij soms haasten om van voetbaltrai-
ning naar judo te gaan of andersom. 
Ik voelde meer voor judo, dus was de 
keuze niet lastig, hoewel ik het voetbal 
als teamsport in eerste instantie toch 
enigszins miste. Door judo kreeg ik 
echter ook veel terug,’ aldus Hessel. ‘Je 
doet dit tenslotte ook met zijn allen in 
een vereniging.’

‘Ambities? Heb ik die, ja of nee? Mis-
schien ligt het laatste nog wel het 
dichtst bij mij. Ik wil van de sport 
blijven genieten, ik heb dan ook geen 
lange toekomstvisie, van zoiets als de 
Olympische Spelen halen of Euro-
pees of Wereldkampioen worden. Ik 
besef dat daar heel veel voor gebeuren 
moet en dan nog is de kans klein om 
dit te realiseren. Ik kijk hooguit drie 
maanden vooruit, zolang ik er lol in 
heb en met plezier bezig ben, ga ik 
door. Dus niet ten koste van alles. Ik 
leeft ook niet echt als een topsporter, 
maar dat betekent ook weer niet dat ik 
er maar wat op los leef. 

Ik ben bewust bezig, anders kom je 
toch niet bij de top. Maar, ik had dit 
resultaat absoluut niet verwacht. De 
training die ik een paar dagen voor 
het toernooi had was dermate slecht, 
dat ik slechts stiekem mocht hopen op 
een medaille. Alleen hopen meer niet, 
in mijn visie was ik daar niet een me-
daillekandidaat, zoals ik ervoor stond. 

Wellicht heeft deze insteek een po-
sitieve uitwerking gehad, want op 
de wedstrijddag ging het uitstekend. 
Toen ik wist dat ik een medaille te 
pakken had, wou ik ook winnen. 
Winnen betekende niet alleen dat ik 
Nederlands kampioen was, maar ook 
dat ik in het bezit kwam van de zwarte 
band. De Nederlands kampioen krijgt 

die automatisch en anders moet je 
daar een jaar voor werken en examens 
voor afleggen.’

Hessel was in de eerste ronde vrij-
geloot, hij won vrij gemakkelijk van 
Riemens uit Nijmegen in de tweede 
ronde. In de kwartfinale stond hij 
tegen de sterke Van Herk uit Rot-
terdam. Hessel wist hem slim af te 
troeven met een overstap en scoorde 
hiermee ippon. In de halve finale trof 
Hessel Banai uit het zuiden van het 
land, die hij tactisch uit liet judoën tot 

Banai opgebrand was, waarna hij het 
simpel in de derde minuut besliste. De 
finale was tegen Hendrikse uit Leus-
den, gecoacht door Theo Meijer, win-
naar van het brons op de Olympische 
Spelen, maar ook Hendrikse moest 
het onderspit delven, waarna Hessel 
op emotionele wijze het goud in ont-
vangst nam.

‘Het was een mooi toernooi. Ik kwam 
voor de eerste keer uit in deze klasse. 
Ik had tegenstanders die ik niet kende. 
Dat vind ik prachtig, dat is ook een 

van de mooie dingen aan buitenlandse 
toernooien,’ aldus Hessel Nicolai, die 
ondanks zijn zege waarschijnlijk niet 
mag deelnemen aan het Europees 
Kampioenschap. ‘Omdat ik nieuw in 
deze klasse ben heb ik te weinig pun-
ten. Ik vind dat jammer, maar het is 
zo.’ Hessel Nicolai, een nuchtere Fries 
die zich momenteel voor zijn club, de 
Judo Kings, ook verdienstelijk maakt 
als trainer op donderdag voor de aan-
stormende talenten van 6-13 jaar in 
de Sikkemahal in De Westereen.

Quinten�van�der�Veen,�kwam,�zag�en�overwon
Door: Johannes van Kammen | eigen foto

DE�WESTEREEN�–�Begin�vorige�maand�behaalde�judoka�Quinten�van�der�
Veen�uit�De�Westereen�een�totaal�onverwachtse,�maar�daarom�niet�
minder�mooie�topprestatie,�door�in�Den�Haag�de�Nederlandse�titel�in�de�
wacht�te�slepen.�Quinten�kwam,�zag�en�overwon,�want�het�was�de�eerste�
keer�dat�hij�uitkwam�in�de�min�18�klasse.�

Eigenlijk was de missie “ervaring op-
doen”, een plekje in de kwartfinale 
was op voorhand al mooi. Dat je dan 
naar huis rijdt met de Nederlandse 
titel en de zwarte band, is natuurlijk 
een droom die werkelijkheid wordt. 
Bijzonder is wel, dat de 14-jarige ju-
doka de zwarte band nog niet mocht 
ontvangen, dat kan pas in 2021 als hij 
16 jaar wordt.

Voor Quinten van der Veen het 
tweede grote judosucces dit jaar. Eer-
der zette hij in Eindhoven het Open 
Nederlands kampioenschap op zijn 
naam in de klasse tot 15 jaar. Geluk-
kig blijft de jonge judoka vrij nuchter 
onder zijn sportieve successen en blijft 
hij met beide benen stevig op de ju-
domat staan. Ondanks zijn leeftijd 
beseft Quinten, dat het succes van de 
ene dag geen garantie voor de andere 
grote toernooien is. Het genieten van 
de sport staat op nummer een. ‘Ver-
geet niet te vermelden dat ook het 
plezier in training van groot belang is. 
Ik ben veel bezig met mijn sport, maar 
vind het geen moment vervelend. Ik 
geniet ervan, ook van trainingen. Je 
kunt alleen maar beter worden van 

investeren in jezelf, als je tenminste 
bereid bent om dat te doen. Ik train 
veel, maar heus niet alleen in de judo-
zaal. Ook buiten, zoals bijvoorbeeld 
met survival. Ik klim en hang veel aan 
de palen en het net. Hierdoor word je 
sterker, kracht heb je immers nodig, 

maar toch ben ik meer een technisch 
judoka,’ aldus de regerend Nederlands 
kampioen.

Sport en judo, is er met de paplepel in-
gegoten in het sportieve gezin, waarin 
Quinten van der Veen opgegroeid. 
Judo, omdat zijn vader dat vroeger ook 
deed. ‘Ik ben met hem een keer naar 
zijn neef, die ook actief is in de judo-
sport wezen kijken. Hij was toen zes 
jaar en was direct verkocht. Wij sti-
muleren hem, maar zodra we merken 
dat de animo en het plezier verdwijnt, 
moet hij stoppen. Als ouders moet je 

achter je kind staan, bereid zijn om 
naar trainingen en wedstrijden te 
gaan, maar niet ten koste van je kind 
of de prestaties, hem of haar dwingen 
om door te gaan. Plezier, genieten van 
waar je mee bezig bent, dat staat voor-
op,’ aldus zijn vader aan de gezellige 
keukentafel in huize Van der Veen. De 
twee dochters zijn, net als mem des-
tijds, actief in de paardensport.

De eerste jaren beoefende hij zijn sport 
in zijn woonplaats, maar inmiddels is 
hij overgestapt naar de het sportinsti-
tuut van Edwin Steringa, ook wel JES 
genoemd, dat een landelijk begrip is. 
Edwin Steringa, is afkomstig uit deze 
regio en momenteel ook bondscoach 
Jong Oranje bij Judo Bond Neder-
land. ‘Ik heb hier veel geleerd. Ik voel 
mij hier prettig, op mijn gemak. 

Ik ben een technische judoka, toch wel 
een aanvaller. Dat laatste is niet altijd 
goed, maar ik probeer vaak kansen te 
creëren in plaats van af te wachten of 
ik de mogelijkheden krijg. Ik kan dit 

doen omdat ik sterk ben, de krachten 
heb om vier minuten intensief te spor-
ten. Ik probeer mijn tegenstanders af 
te matten. Maar je moet in judo ook 
slim en veelzijdig zijn. Ik kan zowel 
links als rechts uit de voeten, waar-
door het uiteraard voor een tegenstan-
der moeilijker wordt om te winnen. Je 
bent onvoorspelbaar.’

Op het gezicht van Quinten staan 
nog de sporen van de strijd om de 
titel. Het toernooi eiste zijn tol. Judo 
is een harde sport, waarbij vaak pijn-
tjes of soms erger voorkomen. Toch 
weerhoudt dit Quinten niet, hij beseft 
dat het erbij hoort. ‘Och,’ verklaart hij 
laconiek, ‘ik ben maar drie keer bij de 
EHBO geweest. Het lijkt meestal er-
ger dan het is.’ De passie voor sport en 
judo in het bijzonder druipt ervan af. 
Gelukkig beseft hij dat er meer is dan 
alleen judo, hoewel hij wel het besluit 
heeft genomen om alles uit zijn nog 
prille carrière te halen. 

LEES DE WESTEREENDER 
NU OOK ONLINE OP 

WWW.WESTEENDER.NL



12  |  de�Westereender  

Maandags gesloten, vrijdags koopavond. 
Westergeest, Simmerwei 8, tel. (0511) 445493 

 0613406448 - info@idekowonen.nl  

Enorme keus in hoekbanken! Meer dan 50 modellen uit voorraad leverbaar!

Uitgevoerd in sterk Mangohout met metaal

PVC-vloeren vanaf € 19.95 m2

Veel keus in tafels en stoelen Heel veel fauteuils

2.000 m2 scherpgeprijsde wooninspiratie

ar!
2e paasdag geopend 

van 11.00-17.00!
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Jojanneke Dijkstra van Booking Dokkum:

“Dokkum�is�sa�prachtich,�dat�moat�elkenien�sjen”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Loop�met�Jojanneke�Dijkstra�(29)�een�rondje�door�Dokkum�en�ze�wordt�
overal�gegroet.�Een�zwaaiende�arm,�een�claxon�van�een�auto�of�een�roep�
door�de�straat;�iedereen�kent�Jojanneke.�Met�haar�bedrijf�Booking�Dok-
kum�trakteert�ze�haar�gasten�op�bijzondere�B&B’s�in�de�Dokkumer�bin-
nenstad.�Het�zijn�er�inmiddels�bijna�tien,�maar�Jojanneke�ziet�nog�volop�
meer�kansen.�“Dokkum�is�sa�prachtich,�dat�moat�elkenien�sjen.”

Van oorsprong komt ze uit Wester-
geest, maar vraag Jojanneke waar ze 
zich thuis voelt en het antwoord is 
Dokkum. “Toen ik 22 was, ben ik 
hier komen wonen.” Ze wijst naar de 
oude herberg van Sonnema Beren-
burg. “Daartegenover was mijn eerste 
woning. Ik voelde me meteen heel erg 
welkom door de enthousiaste buren 
die ik had. Stiekem wilde ik wel wat 
groter wonen, maar daarvoor moet je 
natuurlijk meer betalen. Zo ontstond 
het plan om een Bed & Breakfast te 
starten. In mei 2014 ben ik begonnen 
in de herberg van Sonnema. En dat 
beviel uitstekend.”

Onmisbare gunfactor
Die eerste B&B leidt al snel tot een 
tweede overnachtingsplek. Nog maar 
24 jaar jong start Jojanneke haar eigen 
bedrijf in B&B’s op bijzondere plek-
ken. “De distilleerderij van Sonnema, 
Van der Gang Suites, B&B Bierbrou-
werij het Klavertje”, somt Jojanneke 
op. “Ik wil mijn gasten trakteren op 
een bijzonder verblijf. Dat begint al 
met een welkomstdrankje bij Eric’s 
Café, dat wordt gesponsord door ei-
genaar Theo en Sonnema Berenburg. 
Vijf jaar geleden is Theo hier mee be-
gonnen en sindsdien worden er meer 
welkomstdrankjes weggegeven door 
bijvoorbeeld Stadsbrouwerij Bonifa-
tius 754. Dit werkt dus ook aansteke-
lijk bij andere ondernemers in de bin-
nenstad. Er wordt leuk op gereageerd 
door de ondernemers en natuurlijk de 
gasten zelf.”

Naast een drankje krijgen gasten van 
Jojanneke’s B&B’s korting bij diverse 

leuke zaken in de stad. “Zo wil ik ze 
alle mooie plekjes in Dokkum laten 
zien.” Daarmee verklapt ze het ge-
heim achter haar succesvolle concept: 
de samenwerking met collega-onder-
nemers in de stad. “Ik werk samen 
met 17 bedrijven in Dokkum”, knikt 
ze. “Ik ben altijd op zoek naar die win-
win-situatie. Hoe kunnen we samen 
Dokkum nog beter op de kaart zet-
ten? Bovendien vind ik het super leuk 
om met collega’s te sparren over mar-
keting, financiën of sales. Daarbij is de 
gunfactor onmisbaar. Ik denk dat dat 
mijn kracht is. Ik gun de mensen met 
wie ik samenwerk net zo veel succes.”

“Ik gun de mensen met wie 
ik samenwerk net zo veel 
succes”

Kroon op het werk
Andersom werkt dat net zo, merkt 
Jojanneke. “Ik krijg regelmatig een te-
lefoontje van een collega, die me tipt 
voor een nieuw pand, waar ik mogelijk 
een B&B kan starten. Zo kwam Wybe 
Jelsma van DOK74 Vastgoed met het 
plan om een B&B te starten aan de 
Waagstraat 17. Dat pand heeft lange 
tijd leeg gestaan. Samen zijn we gaan 
kijken en ik was op slag verliefd. Naast 
een B&B komt hier ook mijn kantoor. 
Op zaterdag 13 april, tijdens de start 
van het nieuwe toeristenseizoen, is 
de officiële opening van B&B Bij De 
Waegh. Ik ben er zo ontzettend trots 
op. Dit is echt de kroon op het werk. 
Nu maar hopen dat mijn gasten het 
net zo mooi vinden als ik”, lacht ze.

Over gastreviews heeft Jojanneke ech-

ter niet te klagen. Gemiddeld scoren 
haar B&B’s een ruime negen als cijfer. 
“Mijn laagste cijfer is een 9,1 dus dat 
is best goed”, zegt ze bescheiden. “Bo-
ven de HEMA heb ik ook een suite 
met een gemiddeld cijfer van een 9,9.” 
Haar gedrevenheid is de motor achter 
haar succes. Jojanneke kiest bewust 
voor het hogere segment, waar ze haar 
gasten trakteert op ongekende service. 
“Ik wil niet met de prijs, maar met 
mijn service en de mooie kamers het 
verschil maken.”

“Ik wil niet met de prijs, 
maar met mijn service het 
verschil maken”

Alles geregeld
Ze opent de deur van B&B Bij De 
Waegh, die qua interieur en inrichting 
niet zou misstaan in menig toonaan-
gevend woonstylemagazine. Van de 
stoere badkamer met op maat gemaakt 

badmeubel (ontworpen door Jojan-
neke) tot het design interieur; alles is 
bedacht door Jojanneke zelf. “Ik doe 
de styling en de inrichting helemaal 
zelf. Dat vind ik heerlijk om te doen. 
Ik bekijk een ruimte en proef de sfeer, 
waarna ik op zoek ga naar meubels 
en elementen die daar bij passen. Zo 
heeft iedere B&B zijn eigen uitstra-
ling. Er is er geen een gelijk. Ik merk 
dat gasten regelmatig terugkomen om 
een andere B&B uit te proberen. Dat 
maakt het ontzettend leuk.”

Naast een B&B om je vingers bij af te 
likken, trakteert Jojanneke haar gasten 
ook op een heerlijk ontbijt, gevolgd 
door een compleet georganiseerd dag-
programma. “Als mensen dat willen 
tenminste”, voegt ze eraan toe. “Van 
een rondleiding door de stad tot een 
diner in één van de restaurants in de 
buurt; ik regel het met liefde.” Daar-
naast ontwikkelde ze haar eigen stads-
plattegrond, in samenwerking met 
Visit Dokkum. “Daarop staan mijn 
hotspots”, legt ze uit. “Plekken die je 
beslist niet mag missen tijdens een be-
zoek aan Dokkum. Maar ook winkels 
waar ik zelf erg enthousiast over ben.”

Positieve blik
Het ‘local gevoel’, noemen ze dat in 
vaktermen. Toeristen die een stad 

willen leren kennen door de ogen 
van een oorspronkelijke bewoner. “Ik 
ben van oorsprong geen Dokkumer, 
maar ik voel me inmiddels wel een 
echte en bovenal trotse Dokkumer”, 
knikt Jojanneke. “Anders kun je je en-
thousiasme ook niet uitdragen. Haar 
liefde gaat verder dan alleen Dokkum. 
“Samen met Sonnema Berenburg or-
ganiseer ik busreizen naar Dokkum, 
Paesens-Moddergat en Lauwersoog. 
Ook brengen we onderweg een be-
zoek aan wijngaard De Frysling in 
Twijzel. Zo wil ik mensen meer dan 
alleen Dokkum laten zien.”

“Ik geloof niet in falen, als 
iets niet doorgaat komt er 
wel weer een nieuwe kans”

Ondertussen blijft ze ook in haar ei-
gen stad iedere dag om zich heen kij-
ken naar nieuwe kansen. “Een B&B in 
molen De Hoop of de Zeldenrust lijkt 
me fantastisch. Of slapen in de trouw-
zaal van het oude gemeentehuis”, 
fantaseert ze hardop. Of het gaat luk-
ken? Jojanneke haalt haar schouders 
op. “Ik geloof niet in falen. Als iets 
niet doorgaat, komt er wel weer een 
nieuwe kans. Als je de wereld positief 
bekijkt, ga je geen dag met tegenzin 
naar je werk.”

Benieuwd naar BB Bij De Waegh?
Zaterdag 13 april is de opening van het toeristenseizoen, de schoonmaak van de stad tussen 10.00 en 12.30 in samen-
werking met de Wijkraad Binnenstad en de lancering van de nieuwe Dokkum Magazine om 14.00 uur. Ook mag ie-
dereen komen kijken in B&B Bij De Waegh en het nieuwe kantoor van Jojanneke aan de Waagstraat 17 in Dokkum. 
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. Of neem alvast een voorproefje op www.bookingdokkum.com. 
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Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

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

Vrijdag en Zaterdag
Advocaat Slof € 5.95
Klein Paasbrood € 4.95
Advocaat “Paas” Tulband € 3.45
6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

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

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

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

Malta met motor

 

999.-*
VANAF

+ INMETEN 
+ MONTEREN

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Multimate de Westereen
Tolwei 22 A, 9271 HM De Westereen
T. 0511 444 747  |  zwaagwesteinde@multimate.nl
www.multimate.nl
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Paaseierfeest
Huppel de Paashaas rent met zijn kar-
retje vol paaseieren over de weg. Hij 
gaat de kinderen in de achtertuin van 
het woudboerderijtje van opa en oma 
Muis verrassen. In zijn karretje heeft 
hij grote en kleine eieren. Ze zijn van 
witte en bruine chocola en gewikkeld 
in mooi gekleurd zilverpapier. Tevreden 
laat de zon haar eerste stralen schijnen 
en de wind heeft besloten vandaag een 
rustdag te nemen. Het moet immers 
een mooi paasfeest worden! Binkie & 
Bonkie slapen nog als een roos. Gou-
den zonnestralen glippen stiekem door 
een spleet van het gordijn. Na een tijdje, 
kietelt de zon hen wakker. De jongens 
wrijven in hun oogjes, geeuwen een paar 
keer en rekken zich eens lekker uit. 

In de verte kraait Kasper de Haan heel 
kranig, hij roept de kippen op het boe-
renerf tot de orde. Kees Kerkuil moet 
afscheid nemen van de nacht. Hij roept 
nog ‘n paar keer en gaat dan op de tak 
van een oude eik rusten.

De vogels zingen hun eerste lied. Jonge 
mussen, onder de pannen, piepen de 
dag verder wakker. Kauwen gedragen 
zich vandaag deftig en roepen hun 
naam nauwelijks. De twee tortelduifjes, 
Tilly en Tolly, koeren er vrolijk op los. 
Ze zitten boven op het dak en kijken 
elkaar smoorverliefd aan. Vandaag, op 
paaszondag, gaan zij verloven. Hoog in 
de lucht passeert een vlucht eenden, ze 

maken aanstalten om een landing in de 
tuin te maken. Simon de Sperwer laat 
zich vandaag niet zien, hij wil het feest 
niet verstoren. Binkie & Bonkie lopen 
naar het raam en schuiven de gordijnen 
voorzichtig opzij. Op hun snuitjes voe-
len zij de warme zon, die hen vriendelijk 
begroet. Ze zien nog net, dat de paas-
haas wegrijdt met zijn lege karretje. Hij 
heeft al zijn paaseieren in de tuin ver-
stopt! De jongens stormen de trap af en 
rennen in hun pyjama naar buiten. Als 
ze in de tuin komen, zijn hun boerde-
rijvriendjes er ook al. ‘Hallo allemaal, 
Huppel de Paashaas is geweest. Laten 

we gauw de paaseieren gaan zoeken,’ 
roepen Binkie & Bonkie enthousiast. 
De twee lammetjes, Lena en Lieke, 
dartelen uitbundig met hun wollige 
pootjes door het gras en als ze een 
ei vinden, mekkeren ze tevreden. 
Pita Kip heeft haar kroost ook mee-
genomen. De kuikentjes piepen heel 
opgewonden, als zij ook een 
paaseitje vinden. Koos Konijn 
huppelt onrustig door de tuin. 
Hij vindt het eigenlijk te span-
nend, waardoor zijn neusvleugels 
alsmaar trillen. De twee katten, Woe-
zie en Flopje, zijn zo druk in de weer, 
dat ze vergeten te miauwen. Ze hebben 
nu geen aandacht voor de vogels en de 
muisjes. Zo kan Metje Merel op haar 
gemak tussen de planten en de bladeren 
zoeken naar paaseitjes.

Gerrit de Schildpad blijft, zoals altijd, 
heel rustig. Hij maakt zich nooit druk 
en dus ook niet met Pasen! Ontspannen 
gaat hij onder de pergola zitten, slaat 
zijn korte pootjes over elkaar en steekt 
gezellig een pijpje op. Tevreden kijkt hij 
naar de drukte om zich heen en glim-
lacht. Het jonge spul is blij en dat is fijn 
om te zien, denkt hij. Het wordt dit jaar 
weer een leuk paasfeest.

Ook Binkie & Bonkie zijn druk in de 
weer, ze struinen de hele tuin af. Ze 
kijken onder de heggen, tussen de strui-
ken, bij de perenboom en daar vinden ze 

warempel een heel groot paasei. Het is 
verpakt in goudkleurig papier. Volgens 
Felix de Kater hebben Binkie & Bonkie 
het grootste ei gevonden. Statig loopt 
Floris Fazant door de tuin, om te kijken 
of alles wel volgens de spelregels ver-
loopt. Bunny de Bij en Willem de Wesp 
zoemen tevreden rond en wijzen de an-
deren de weg, omdat zij nu eenmaal een 
goed overzicht hebben.

Dorus Duizendpoot is zoals altijd te 
laat. Maar dat komt, omdat hij zoveel 
tijd nodig heeft, om al zijn schoentjes 
aan te trekken. Het lukte weer niet om 
op tijd te komen, hoewel Maarten de 
Mol hem deze keer heeft geholpen.
Vanuit de tuinkamer zien opa en oma, 
hoe blij iedereen is. Ze genieten van alle 
vrolijkheid om hen heen. 

Als alle paaseieren zijn gevonden, krij-

gen alle vriendjes een glaasje limonade. 
Gelukkig heeft iedereen een paasei kun-
nen vinden en natuurlijk wordt daar ook 
lekker van gesnoept.

‘Zie je wel,’ mompelt Gerrit de Schild-
pad. ‘Ik wist wel, dat het weer een 
prachtig paasfeest zou worden!’ Tevre-
den neemt hij nog een slokje van zijn 
glaasje rozenwijn. Hij hoort natuurlijk 
niet meer bij de jongelui en heeft een 
eigen drankje, waar hij nog vrolijker van 
wordt.
Opa en oma roepen: ‘Jongens en meis-
jes, vrolijk Pasen allemaal!’ en geven el-
kaar een lief paaskusje.

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

Prachtige�modeshow�bij�Klean�&�sa

Maandag�1�april�kon�iedereen�weer�genieten�van�een�prachtige�mode-
show�bij�Klean�&�sa.�Een�8-tal�modellen�toonden�de�nieuwste�mode�op�
een�dubbele�catwalk.�

Foto´s: ErikVisser(RTVNOF) 

D.m.v. een grote partytent was er 
via de winkel verbinding gemaakt 
met de feestzaal bij ’t West welke 
voldoende ruimte bood voor alle 
aanwezigen. Onder het genot van 
een hapje en een drankje konden ze 
hier ruim een uur lang genieten van 
de nieuwste artikelen en trends op 
modegebied. De meest opvallende 
kleuren dit seizoen zijn rood, geel 
en kobaltblauw en ook de dieren-
prints zijn dit seizoen nog steeds 
onverminderd populair in de tops. 
Aan broeken ook veel variatie dit 
seizoen. Van soepele wijdere model-
len met prints, streepjes of effen, in 
diverse lengtes, tot aan een aanslui-
tende jeans of een model met uitlo-
pende pijpen, oftewel de flared vari-
ant. Er is voor elk wat wils.

Er werden in totaal maar liefst 54 
combinaties geshowed van onder 
andere de merken &Co, Red But-

ton, Angelle Milan, New Star, Yest, 
Enjoy, Jacqueline de Yong. De plus 
size merken Junarose en Zizzi wa-
ren ook goed vertegenwoordigd. 
Daarnaast werd ook het nieuwe 
merk Only Carmakoma deze avond 
geïntroduceerd. Een leuk vlot en be-

taalbaar merk met prachtige items 
in de plus size (42-54).

De kap en visagie van de model-
len lag in de handen van kapsalon 
Tabitha en schoonheidsspecialiste 
Gerda bloem. Naast deze finishing 

touch werden de modellen bij prak-
tisch elke combinatie nog mooi 
afgestyled met de bij Klean & sa 
verkrijgbare accessoires zoals sjaals, 
tassen en sieraden.

Als “knaller” verschenen alle model-
len samen met de dames van Klean 
& sa in de laatste ronde op de cat-
walk in een zomerse outfit waarbij 
er nog het één en ander werd “bloot-
gegeven” en sloten ze al dansend de 
modeshow af. 

Hierna kon er nog naar hartenlust 
gepast en geshopt worden om de 
artikelen naar keuze mee huiswaarts 
te nemen. Laat die zomer maar ko-
men!

Op de foto’s een indruk van de mo-
deshow. Benieuwd naar de volledige 
collectie? Kom lang bij Klean & sa 
en laat u verrassen.
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Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Kalender met gedichten en gedachten 

Jan van der Meer 

     Mei dy...
      ... met jou

 
over o.a. licht, blijdschap, 

toekomst & hoop
 in de Friese- & Nederlandse taal 

met prachtige foto’s van Anja@photography

De kalender is n.a.v. het 5 jarig bestaan 
Jan van der Meer - mens voor mens -

Mei dy... 

      ...met jou

Kalender met gedichte
n en gedachten van Ja

n van der Meer 

in de Friese- & Nederl
andse taal 

over o.a. licht, blijds
chap, toekomst & hoop

 

Verkrijgbaar vanaf zaterdag 13 april a.s. 
geopend van  13.00 - 16.00 uur 

Jan van der Meer is dan ook bij ons aanwezig!
 

De prijs van de kalender is € 9,95, de layout is een verjaardagskalender
De voorverkoop is een aantal weken geleden begonnen. 

Voor de verkoop geldt op=op. 

Tevens zijn er bij Treast diverse aanbiedingen 
en nieuwe collectie. 

Nieuw!! sinds kort zijn wij ook dealer fan Krúskes en Zoedt

Treast Skoallestrjitte 16 | De Westereen 
www.treast.nl

MODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden www.dijkstramode.nl

MODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden www.dijkstramode.nl
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April,�muziekmaand�in�café�De�Jutter�op�Texel
DE�KOOG�–�In�het�prachtige�bruine�café�De�Jutter�in�het�sfeervolle�De�Koog�
op�Texel�is�het�altijd�goed�toeven,�voor�een�bakje�koffie/thee�of�een�
(Texels)�drankje�en�een�gezellig�praatje.�Niet�alleen�veel�toeristen�en�
eilandbewoners,�maar�ook�veel�lezers�uit�de�regio�van�De�Westereender�
weten�De�Jutter�te�vinden.�

Het café waar Tjeerd Henstra de 
scepter zwaait en ieder weekend de 
zingende barman is. In de aprilmaand 
krijgt hij daarbij assistentie van een 
drietal toppers, zodat de sfeer nog ge-
zelliger en weer gemoedelijk is.

Texel, een van onze Waddenparels 
trekt jaarlijks duizenden gasten, het is 
het Waddeneiland bij uitstek waar bij-
na ieder weekend veel te beleven, maar 
zeker te genieten is. Een van de gehei-
men van Texel is in het dorp De Koog, 
het café De Jutter van Tjeerd Henstra. 
De man die als zanger ook een meer 
dan lokale bekendheid in onze regio 
geniet en die afgelopen weekend nog 
in Drachten op het podium stond met 
George Baker en Lytse Hille. 

De Jutter van Tjeerd Henstra staat 
vooral bekend om zijn gemoedelijke 
en gezellige sfeer, mede waarschijnlijk 
omdat de gastheer zelf ieder weekend 
zingend achter de bar staat, maar ook 
regelmatig zijn er gastartiesten aan-
wezig. 

Café De Jutter is een knus bruin café 
waar je ‘s middags terechtkunt en waar 
vaak ‘s avonds het feest losbarst. De 
Jutter is een begrip voor locals, maar 
ook populair onder dagjesmensen. 

Schuif gezellig aan na een rondje fiet-
sen of houd de evenementen op Face-
book in de gaten voor leuke feestjes. 
Café De Jutter leent zich ook goed 
voor een vrijgezellenfeest. 

‘April is muziekmaand in café de jut-
ter met het allerbeste wat je maar kan 
vinden op muziekgebied in Nederland 
van de jaren 60 en 70’, verklaart Tjeerd 
Henstra, als hij even weer terug is aan 
de vaste wal. Wekelijks bezoekt hij 
zijn moeder en de liefde voor de regio 
en met name De Westereen blijft door 
zijn adderen stromen. 

‘We zijn erin geslaagd om een drietal 
uitstekende artiesten naar De Koog 
te halen, te beginnen op 13 april 
met Bouke, de beste Elvis, die ook 
in Amerika furore maakte en tijdens 
de grootse herdenking van de 40ste 
sterfdag van Elvis in Memphis op het 
podium stond. 21 april is het de buurt 
aan de Hijgende Herten, goud van 
oud op z’n best. 

Muzikanten tussen de zeventig/
tachtig jaar die vaan in de jaren zes-
tig in Nederlandse topbands hebben 
gespeeld, zoals Ekseption. Echt een 
topper. Muziek om van te genieten 
en mee te doen, gewoon puur genie-

ten. Tenslotte op 27 april, Koningsdag 
The Beatles Sessions, de beste Beatles 
coverband, die ook in Liverpool, de 
thuishaven van The Beatles lovende 
kritieken kreeg en waarbij ingewijden 
spraken van de beste Beatles cover-
band’, aldus Tjeerd, die waarschijnlijk 
zelf een nummer meezingt. Let op, de 
entree is gratis. 

‘Schitterend�dat�ik�in�Salomon�mag�staan’
Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

KOLLUM�–�Een�beetje�beduusd�was�ze�zeker,�toen�ze�de�indrukwekkende�
lijst�van�Friese�toppers�bewonderde,�die�zich�lieten�inspireren�tot�deelna-
me�aan�het�grootse�theaterspektakel�Salomon.�Carla�de�Bruine,�geboren�
en�getogen�in�Kollum�is�nog�steeds�opgewonden�als�dit�spektakel�ter�
sprake�komt.�

‘Het is toch werkelijk schitterend, het 
geeft mij heel veel adrenaline. Aan de 
ene kant vind ik het best spannend, 
maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik 
denk dat ik over voldoende acteerta-
lent beschik. Dat ik mee mag doen, 
zo zie ik het en niet anders, mee mag 
doen in Kollum (waar toch nog steeds 
mijn hart ligt) aan dit fantastisch 
mooi project, is uniek. Ik heb nog 
steeds voorpret, ben nog steeds met 
mijn hoofd in de wolken.’

Carla de Bruine, leidt een leven dat 

al jarenlang staat in het teken van de 
muziek. Ooit was ze deelneemster aan 
de X-factor en de laatste jaren is Carla 
mede het gezicht en de zangeres van 
de coverband Exposure. Ze zingt van-
af groep zes van de basisschool en is in 
Kollum en omstreken zeker geen on-
bekende meer. Voor het grootste deel 
van de Friezen is haar naam en haar 
kracht nog in nevelen gehuld, waar-
schijnlijk mede door haar bescheiden-
heid. ‘Ja, ik was totaal verbaasd toen ze 
mij vroegen voor Salomon. Ik had ook 
nog geen enkel besef van de groots-

heid van het totaalgebeuren. Ik kende 
Erie, de man die met het idee kwam 
en bij ons in de straat woonde. Ik had 
zijn thuisstudio wel eens bewonderd 
en gedacht: dat wil ik ook. Ik heb 
altijd een droom gehad om in zoiets 
als Salomon te spelen, maar nooit 
gedacht dat dit realiteit zou worden. 
Gek hè? Dat iets waar je naar verlangt 
toch realiteit kan worden.’

De enige zangeres in Salomon geeft 
ruiterlijk toe, dat ze enorm verrast was. 
‘Ik had in eerste instantie het idee, dat 
het alleen iets locaals was, alleen voor 
Kollum. Toen ik echter op het affiche 
de namen van Steven de Jong, Syb van 
der Ploeg, Piter Wilkens en Johannes 
Rijpma ontdekte, wekte dat verwon-
dering bij mij. Toen pas besefte ik dit 
wordt groots, indrukwekkend en daar 
mag ik tussen staan. Een hele eer. Ik 
ben daar trots op, maar besef dat het 
ook verplichtingen schept. Ik ben 
in het verhaal gedoken. Als meisje 
kende ik de gevangeniskelder bij Nu-
man. Ik was daar bang voor, het was 
in mijn kinderogen een enge ruimte. 
Dat dit onderdeel uitmaakte van het 
Kollumer Oproer heb ik nooit gewe-
ten. Ik wist heel weinig van het Kol-
lumer Oproer, daar ben ik eerlijk in. 
Nu ik mij verdiep in de geschiedenis, 
ik vind ook dat dit moet om mijn rol 
goed te kunnen brengen, besef ik pas 
hoe belangrijk dit voor de historie van 
Nederland is geweest. Ik ben ervan 
overtuigd, dat mensen uit geheel Ne-
derland naar de regio komen om het 
openluchttheaterstuk te zien en zich 
erin willen verdiepen.’

Carla de Bruine blijkt een kleine dui-
zendpoot, maar in haar leven staat 
muziek toch centraal. ‘Ik ben gevraagd. 
Ik kan wel jubelen. Ik denk dat ik nog 
veel kan en moet leren. Het is toch ge-
weldig dat je mensen om je heen hebt 

waar je veel adviezen van kunt krijgen, 
waarvan je veel kunt opsteken. Men-
sen die er ook iets moois van willen 
maken. Wat betreft de zang voorzie ik 
weinig problemen, ik ben ervan over-
tuigd dat ik dit aankan. Anders was ik 
er ook niet aan begonnen. Het is een 
enorme uitdaging, maar daarin moet 
je wel overtuiging en vertrouwen heb-
ben. Het spelen van de scenes, dat zal 
waarschijnlijk meer moeite kosten. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat Steven 
de Jong het beste uit mij naar boven 
haalt. Ik speel de geliefde van Johan-
nes Rijpma, dat zal soms best intiem 
zijn. Ik heb volgens mij een groot 
voordeel, ik kan heel spontaan zijn, 
blijf altijd nuchter en besef waar ik 
mee bezig ben. Mijn lichaamstaal zal 
ik moeten gebruiken, net als trouwens 
de expressie op mijn gezicht. Gevoe-
lens van liefde, onderdanigheid, maar 
ook woede, breng je niet alleen verbaal 
tot uiting, maar ook met de “taal” van 
je gezicht en lichaam.’

Plotseling klinkt het: ‘Prachtig joh, 
wat een uitdaging. Wat mooi om dit 
in Kollum te doen. Het kan mijn le-

ven veranderen, wellicht komen er 
nadien andere mogelijkheden op mijn 
weg. Zover ben ik echter nog niet met 
mijn gedachten, ik wil genieten van 
het moment. Het zal hard werken 
worden voor dat moment, hard wer-
ken met vallen en opstaan, er weer te-
genaan gaan. Ik besef dat er alles van 
mij gevraagd zal worden. Dat het een 
leerschool zal zijn, die soms best hard 
kan zijn, maar ik besef dat dit niet al-
leen voor mij geldt, maar voor de hele 
ploeg mensen. Ervaren of niet en let 
wel, er mogen dan een aantal mensen 
wat meer in beeld komen, maar het 
is en blijft een totale teamprestatie, 
waarin iedere schakel van belang is. 
Dat ik daar mijn rol in krijg, een rol 
die mij toch op mijn lijf geschreven 
is, dat vind ik bijzonder.’ Bijzonder, 
een woord dat Carla meerdere keren 
gebruikt ook als het op de Kollumer 
deelname komt. Naast Thijs Meester 
is zij een rasechte Kollumer, die voor 
de grootste uitdaging in haar carrière 
staat. 

Theaterspektakel Salomon Levy, 4, 5, 
6, 7, 8 juli Kollum
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www.damstra.nl

Vakwerk
Sinds 1910

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

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Westereender Keaplju.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

WE HEBBEN RUIMTE NODIG 
VOOR HET BUITENSPEELGOED!

30% TOT 50%

Daarom alle woondecoraties nu 
met HOGE KORTINGEN!

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

WEG = PECH

WEG = PECH

KORTING!

KORTING!

30% TOT 50%

30% TOT 50%

OPRUIMING

OPRUIMING

CADEAUVOORDEEL.NL

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

In�de�ban�van�Titus�en�Bonifatiuskapel
Door: Johannes van Kammen | eigen foto’s

LEEUWARDEN�–�Onbekend�maakt�onbemind.�Jan�Willem�Hofma�uit��
Leeuwarden�kan�wel�lachen�om�deze�stelling.�Inderdaad�is�hij�in�de�
Nederlandse�artiestenwereld�redelijk�onbekend,�hoewel�vrijwel�iedereen�
zijn�gezicht�wel�eens�op�de�vaderlandse�buis�heeft�gezien.�Vooral�in��
commercials.�

‘Ik ben redelijk laat met acteren begon-
nen, pas na mijn veertigste en heb nog 
geen imponerende cv. Ik weet ook niet 
of dat er ooit van komt, maar ik geniet 
intens van mijn werk. Na mijn rol in de 
Stormruiter, nu dus de rol van de vader 
van Titus. Prachtig toch, spelen en zin-
gen in je moerstaal,’ aldus Jan-Willem 
Hofma, die een groot deel van zijn jeugd 
doorbracht in Kootstertille.

‘Eigenlijk heb ik altijd wel belangstelling 
voor het podium gehad, maar het kwam 
er nooit van. Ik denk dat ik jarenlang 
zoekende ben geweest. Ik heb meerdere 
mooie banen gehad en opleidingen met 
succes gevolgd. Toch bracht het eigenlijk 
nooit, wat ik diep in mijn hart zocht, 
zonder te beseffen dat ik zoekende was. 
Ik denk nu wel eens dat ik wellicht de 
toneelschool had moeten volgen, maar 
wie zegt dat ik dit vak dan ook zo leuk 
had gevonden. Ik kan nog veel leren, dat 
is boeiend. Ik heb er mijn beroep van ge-
maakt, maar een vetpot is het zeker niet,’ 
aldus Hofma, die vanuit Leeuwarden 
naar Amsterdam vertrok, waarna het ge-

zin naar Hilversum verhuisde. ‘Ik kwam 
daar in een straat te wonen waar een 
klein theater stond, waar een toneelgroep 
actief was. Ik heb mij daarbij aangesloten 
en kwam op een gegeven moment met 
Dirk Bruinsma, geboren in Kollumer-
zwaag, in aanraking. Twee Friezen in 
een groep mensen, die vonden elkaar en 
kregen een klik. Dirk Bruinsma is mijn 
ontdekker, mijn stimulator geweest,’ al-
dus Hofma, die ook een rol kreeg in het 
spektakel Hebeca, dat in de weilanden 
bij Jistrum werd opgevoerd en waarvan 
Bruinsma de leidende figuur was. 

‘Dat ik een laatbloeier en nieuwkomer 
ben in het artiestenwereldje, heeft zowel 
voor- als nadelen. Ik mis ervaring, maar 
ik ben ook een nieuw gezicht en zoveel 
nieuwe gezichten komen er in mijn leef-
tijdscategorie niet bij,’ aldus de 49-jarige 
Bruinsma, die voor veel klussen moet 
reizen naar Amsterdam en Hilversum, 

de wereld waar hij jarenlang heeft ge-
woond. ‘Ik ben, als er geen files zijn, in 
vijf kwartier in Amsterdam. Volgens veel 
Hollanders is Fryslân veel verder weg.’ 
Zoals reeds gememoreerd deed Hofma 
ervaring op in het mega-spektakel “De 
Stormruiter”. ‘Toen heb ik ervaren wat 
spelen op locatie betekent. Het is heel 
anders, veel intenser, moeilijker maar ook 
veel mooier dan een televisieopname. Je 
moet in die televisieseries vaak een paar 
zinnen zeggen en je hoeft veel minder 
te repeteren, dat is voldoende. Nu moet 
je de hele tekst uit je hoofd kennen, het 
script kennen en voor Titus ook nog van 
drie personen, want ik heb ook nog twee 
kleinere rollen in het stuk.’

‘Eerlijk, ik was nog nooit bij de Bonifa-
tiuskapel geweest. Je woont er eigenlijk 
dichtbij. Alleen al de locatie is machtig, 
doet Shakespeareaans aan. Je raakt er-
van in de ban, je gaat niet naar theater, 

je bent er onderdeel van, dat gevoel krijg 
ik als ik daar rondwandel en de sfeer 
proef van deze unieke locatie. Iedereen 
zal ongetwijfeld ervaren dat deze locatie 
inspireert. Ik vind het een hele eer, een 
prachtige uitdaging. Machtig dat ik daar 
een onderdeel van mag vormen. Ik ont-
dek dat ik steeds meer geniet van acteren 
en zingen op het podium, niets ten na-
dele van andere talen, maar dat dit in het 
Fries kan, is toch enorm mooi. Ben ik 
een beetje chauvinistisch? Dat mag toch, 
want ik kom van het Friese platteland. 
Dit is een enorm grote Friese uitdaging, 
waarin de hoofdrollen ijzersterk zijn be-
zet. Neem alleen maar Teun Plantinga, 
een groot acteur,’ besluit Jan Willem 
Hofma zijn relaas, waarin bescheiden-
heid maar ook ambitie aan bod komen, 
want Hofma wil in de toekomst meer op 
het podium staan. Het podium waarnaar 
hij meer is naar gaan verlangen.

Racoon�schittert�op�Admiraliteitsdagen�2019
DOKKUM�-�De�Zeeuwse�band�Ra-
coon�schittert�op�het�podium�van�
de�Admiraliteitsdagen�van�2019.�
Dat�is�maandagavond�bekend�
gemaakt�in�een�bijeenkomst�van�
hoofd-�en�cosponsoren�van�de�Ad-
miraliteitsdagen.�Racoon�treedt�op�
zaterdagavond�7�september�op,�op�
het�hoofdpodium�op�de�Zijl.

De band Racoon bespeelt al sinds 
1997 de landelijke podia en kan leu-
nen op een lange reeks hits als ‘Love 
You More’, ‘No Mercy’, ‘Brick By 
Brick’ en het Nederlandstalige ‘Oce-
aan’. Momenteel doet Racoon een 
theatertour, zijn ze de maandelijkse 
muzikale gast bij De Wereld Draait 
Door en wordt er gewerkt aan nieuwe 
muziek. Het meest recente studio-

album Look Ahead and See the Dis-
tance verscheen eind 2017. Ze ont-
vingen voor zowel dat album als voor 
de daarvan afkomstige singel ‘Almost 
Made It’ eind november een gouden 
plaat.

Al zo lang de Admiraliteitsdagen als 
evenement groeit, groeit het aantal 
sponsoren mee. Dankzij de inzet van 
een actieve sponsorcommissie en de be-
trokkenheid van veel bedrijven en on-
dernemers uit de hele omgeving, ver-
loopt de sponsoring voor dit jaar vlot. 

Voorzitter Jan Michiel van der Gang 
daarover: “We begonnen in 2010 met 
een budget van € 5.000,- en een klein 
groepje mensen dat met elkaar een 
goed feest organiseerde. Zonder het 
fundament van betrokken onderne-
mers en bedrijven zou het evenement 
zoals we het in de huidige vorm ken-
nen hier niet mogelijk zijn. 

Dankzij sponsoring en de vrijwil-
lige inzet van de nodige professio-
nals kunnen we landelijk bekende 
artiesten op de podia presenteren, 
vier dagen vullen met een breed acti-
viteitenprogramma dat voor iedereen 
aantrekkelijk is, en alles gratis toe-
gankelijk houden. We beseffen dat 
we iets unieks in handen hebben en 
daar zijn wij als organisatie enorm 
trots op.”

Het optreden van Racoon op de Ad-
miraliteitsdagen is onderdeel van het 
muziekprogramma dat verdeeld is 
over vier dagen en verschillende klei-
nere en grote podia op het maritieme 
festival. 

Naast het muziekprogramma be-
staan de Admiraliteitsdagen uit een 

foodfestival, historisch straattheater, 
bijzondere schepen en spectaculaire 
activiteiten. Het volledige programma 
voor 5, 6, 7 en 8 september wordt de 

komende maanden bekendgemaakt. 
In 2018 kwam een recordaantal van 
85.000 bezoekers op het evenement af.

 
 
 

 

 

 

 

 

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde Uitnodiging

Voor leden en belangstellenden tot het
bijwonen van de jaarlijkse

Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019

Aanvang 19.30 uur in het lokaal van de Ferbiningstsjerke. 

De agenda bevat o.a.
• herdenking overledenen 2018
• vaststelling contributie en ledenkorting
• �nancieel verslag
• jaarverslag     
• bestuursverkiezing
    Aftredend en herkiesbaar de heer J. de Boer
    Aftredend en niet herkiesbaar de heer A. Bosma
    Als nieuw bestuurslid word door het bestuur 
    voorgedragen mevr. Karin Santema- Reitsma.
      
U kunt als lid kandidaten voordragen, deze dienen 2 uur voor  
aanvang  van de vergadering bij de voorzitter bekend te zijn.                          
               
Als spreker is uitgenodigd de heer C. Smedema uit 
Burgum. Smedema is schrijver van het boek
“Redmar Smedema, deze wissel komt te vroeg”
Hij schreef dit boek in het proces van rouwverwerking nadat zijn zoon 
Redmar(16) negen jaar geleden na een gewelddadige confrontatie in een 
discotheek overleed. Smedema komt vertellen hoe hij met het proces van 
rouwverwerking omging en welke wending hij aan zijn loopbaan wil geven

U bent van harte welkom op deze vergadering.
Uw aanwezigheid en  inbreng stellen wij ten zeerste op prijs.

Kijk ook op onze website
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
                                                                                             Het bestuur   
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SPECIALIST IN 
WONINGISOLATIE
- Bespaart veel energie!
- Draagt bij tot een schoner milieu!
- Verhoogt het comfort!
- Verlaagt de energielasten!
- Zakelijk en particulier!

MUUR ISOLATIE

VLOER ISOLATIE

DAK ISOLATIE

Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV 
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl

WWW.KOSTONNOORD.NL



APRIL 2019 |  de�Westereender |  21

Houd warmte binnen en geld in de portemonnee

Goed�isoleren�slimmer�dan�sparen
Geld�dat�op�de�bank�staat,�geeft�tegenwoordig�geen�enkel�rendement.�Je�
geld�investeren�in�energiebesparende�maatregelen�is�veel�slimmer.�Dat�
kan�op�twee�manieren:�door�zelf�energie�op�te�wekken�óf�door�energie�te�
besparen.�,,Begin�bij�isoleren’’,�stelt�Aant�Buisman,�eigenaar�van�isolatie-
bedrijf�Koston�Noord�uit�Zweins.�,,Wat�je�niet�verbruikt,�hoef�je�ook�niet�
op�te�wekken.’’

Het CBS meldde onlangs dat Ne-
derlanders dit jaar gemiddeld een 
dikke driehonderd euro meer gaan 
betalen aan energiekosten dan vorig 
jaar. Staatssecretaris Mona Keijzer 
van Economische Zaken en Klimaat 
deed dit nieuws eerst nog af als ‘bang-
makerij’, maar het bleek toch te klop-
pen. Door de stijging van de prijzen 
van olie en gas en de energiebelasting 
betaalt de consument zo’n dertig euro 
per maand meer voor energie.

Besparen door je huis te isoleren kan 
een fors rendement opleveren. ,,Soms 
wel tot dertig procent op alleen al de 
spouwmuur’’, zegt Buisman. Op dak- 
en vloerisolatie is dat tot de helft. Al-
les is echter afhankelijk van de situatie 
ter plekke. ,,Hoe goed is de isolatie nu 
al en hoe zuinig stook je? Maar aange-
zien het merendeel van de woningen 
nog slecht tot matig is geïsoleerd zijn 
besparingen van 1000 tot 2000 euro 
per jaar realistisch”.

Isoleren is zeker populair en dat mer-
ken bedrijven als Koston Noord. Het 
bedrijf is dagelijks druk in de weer 
met het isoleren van gebouwen voor 
zowel de zakelijke- als de particuliere 
markt. Vijf teams van twee mannen 
gaan dagelijks de provincie in om de 
isolatiewerkzaamheden uit te voeren. 
Koston Noord werkt voornamelijk in 
Fryslân en daarnaast ook wel in Gro-
ningen, Drenthe en Noord Holland. 
,,Wij zijn een klein bedrijf en willen 
ook niet groot worden. We werken 

heel efficiënt en gaan voor elkaar door 
het vuur.’’

Isoleren begint met onderzoek, stelt 
Buisman. ,,We komen kijken of het 
wel of niet kan en wat dat betreft 
kijken we ernaar alsof het onze eigen 
woning is. Spouwmuurisolatie wordt 
bijvoorbeeld vanaf de buitenkant in 
je muur gespoten. De meeste vloeren 
kunnen vanuit de kruipruimte wor-
den geïsoleerd. Het isoleren zelf valt 
mee, de spouwmuur is een halve dag 
werk, vloerisolatie is soms in een uur-
tje klaar. En we zorgen dat het netjes 
wordt achtergelaten.’’

Koston is een bedrijf uit Almere. In 
2013 vroeg de eigenaar aan Buisman 
of hij wilde werken in de isolatie. 
,,Het bedrijf bestaat sinds 1902 en is 
een betrouwbare partij die nog geen 
compagnon in het Noorden had. Ze 
hebben een enorme knowhow en 
hoge kwaliteitseisen.” Door de sa-
menwerking kregen de Friezen direct 
een schat aan kennis en ervaring bin-
nen. ,,Het werken met de termoparel 
isolatiesystemen en het gebruik kun-
nen maken van de ruime ervaring die 
zij hebben opgedaan, zorgen ervoor 
dat wij een deskundig advies kunnen 
geven aan al onze klanten.’’

Koston is namelijk pionier op het ge-
bied van werken met isolatie. De vraag 
naar goed isolatiemateriaal, voor bij-
voorbeeld spouwmuren van bestaande 
gebouwen, kwam in de jaren zeventig 

op gang. Dat kwam door onder meer 
de oliecrisis. Shell ontwikkelde in 
1976 het (polystyreen) termoparel-
systeem met een uniek bindmiddel 
en de inblaasapparatuur. Dochter 
Termokomfort werd het dealer- en 
systeembedrijf. Koston had al een link 
met Shell en mocht direct gebruik 
maken van de nieuwe techniek en het 
bedrijf ging zich uiteindelijk zelfs vol-
ledig richten op isolatie.

Koston Noord heeft wel dezelfde 
naam, maar is een volledig zelfstan-
dig bedrijf, in handen van Buisman en 
met Koster, de eigenaar van Koston, 
als stille vennoot. Dat vindt Buisman 
belangrijk. ,,We werken nu eenmaal 
anders dan in het Westen en zijn trots 
op onze Friese mentaliteit. Niet lullen, 

maar poetsen. En kwaliteit leveren. 
Het geheim van een goede isolatie is 
onder meer het gebruik van genoeg 
bindmiddel. Daar moet je nooit op 
bezuinigen. Wat heb je eraan als het 
isolatiemateriaal een jaar later blijkt te 
zijn ingezakt of los onderin de spouw 
ligt?’’

Buisman is ook blij met de kwali-
teitsnormen van isolatieleverancier 
Termokomfort. De dealer stelt hoge 
eisen aan de afnemers. Die moeten 
gecertificeerd zijn en worden met re-
gelmaat gecontroleerd. ,,Met dit soort 
controles zijn wij blij”, zegt Buisman. 
,,Het geeft onze klanten de zekerheid 
dat we goed werk afleveren. Ik wil de 
klant na de klus wel recht in de ogen 
kunnen kijken. Er zijn helaas bedrij-

ven die gewoon iets anders verwerken 
dan beloofd is. De klant zit dan ach-
teraf met de gebakken peren.”

Isoleren blijft een investering maar 
zelfs met een krappe beurs is het te 
realiseren. De overheid biedt hiervoor 
goedkope leningen aan. De investe-
ring is in enkele jaren terugverdiend, 
maar de besparing is er meteen en 
neemt door stijgende prijzen al-
leen maar toe, geeft Buisman aan. 
,,En mensen ervaren direct een beter 
wooncomfort. Het huis voelt behaag-
lijker. De temperatuur is constanter. 
Ook ‘s nachts wanneer de thermostaat 
lager is gezet. “ Buisman: ,,Kortom, 
goed isoleren loont.”
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DE PERFECTE BIJKEUKEN
WIJ  INTRODUCEREN

Ontdek de ideale oplossing voor uw bijkeuken. 
Wie herkent het niet in zijn of haar woning? De ruimte waar wasmachine, droger, losse opbergspullen en nog veel 

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! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Bezoek dan alvast de website: www.bijkeuken.nl  en download de bijkeuken-brochure. 

Firma Naam  |  Straatnaam 00  |  0000 XX Plaatsnaam |  Tel: 000 – 00 00 00  |  www.webadres.nl 

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.

Duurzame Keukens
Verrassend betaalbaar!

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

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

*Bij aanschaf van minimaal 5 inbouwapparaten

Woonmaand
oktober 2017

Ontdek de 
nieuwe trends
& onze warme 
herfstacties!

Vier de 
herfst in 

uw nieuwe
keuken!

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

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77, De Westereen | T. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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
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Wrotrun�Kollumerzwaag,�survival�op�zijn�Fries
KOLLUMERZWAAG�-�Zaterdag�27�april,�Koningsdag,�om�12.15�uur�vindt�de�
dertiende�editie�van�de�inmiddels�traditionele�Wrotrun�door�heel�Kol-
lumerzwaag�plaats.�Er�wordt�gestart�in�twee�categorieën,�namelijk�een�
wedstrijdrun�en�een�recreatieve�run.�

De afstand van beide runs is ongeveer 
8,5 kilometer. Om 12.15 uur gaat de 
wedstrijdrun van start en vervolgens 
om 12.45 uur de 1e groep van de re-
creatieve run, over dezelfde afstand. 
Daarna start er ieder half uur een 
groep van maximaal 200 deelnemers 
van de recreatieve run. Er is ook dit 
jaar weer veel animo voor de Wrotrun, 
survival op zijn Fries, volgens de or-
ganisatie. Omstreeks 14.00 uur is de 
huldiging van de wedstrijdrun.’

Sinds 2006 wordt de Wrotrun geor-
ganiseerd door een zestallig bestuur 
uit Kollumerzwaag en omstreken. De 
Wrotrun was in eerste instantie een 
recreatieve survivalrun die door heel 
Kollumerzwaag gaat en geschikt voor 
jong en oud. Sinds vorig jaar is er ook 
sprake van een wedstrijdrun. Tijdens 
de eerste editie van deze survivalrun 
begon de organisatie met 60 deelne-
mers. Nu, 12 jaar later, zijn dat er ruim 
600 en ze komen overal uit Nederland 
vandaan om mee te doen. Elk jaar 
groeit het aantal deelnemers en wordt 
ook de organisatie weer geprofessio-
naliseerd. ‘We mogen trots zijn op een 

activiteit als deze in Kollumerzwaag’, 
aldus het bestuur. 

De survival op zijn Fries is toegan-
kelijk voor  recreanten van jong en 
oud. Er wordt gestart in twee catego-
rieën, namelijk een wedstrijdrun en 
een recreatieve run. De afstand van 
beide runs is ongeveer 8,5 kilometer. 
De wedstrijdrun is bedoeld voor ge-
trainde atleten die het parcours zo snel 
mogelijk af willen leggen. De mini-
mumleeftijd bedraagt 12 jaar. 

De recreatieve run is bedoeld voor 
deelnemers die de intentie hebben 
het parcours te voltooien. De hinder-
nissen van de recreatieve run zijn iets 
makkelijker dan bij de wedstrijdrun. 
Kinderen jonger dan 9 jaar mogen al-
leen meedoen onder begeleiding van 
een volwassene. Voor beide runs geldt 
dat er gestart wordt in een massastart. 
Alle deelnemers starten in groepen 
van maximaal 200 man. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers 
bij de recreatieve run kan worden be-
sloten om in meerdere groepen te 

starten. De deelnemers zullen hiervan 
tijdig op de hoogte worden gesteld.
Door deze activiteit probeert stich-
ting de Wrotrun de leefbaarheid in 
Kollumerzwaag te vergroten. Met 
o.a. de steun van het dorpshuis De 
Trije Doarpen, het Plaatselijk Belang, 
OVK, de Oranje Vereniging en spon-

soren lukt het om een spektakel als dit 
op touw te zetten. 

Hiernaast worden er ook elk jaar weer 
sponsoren gevraagd voor bijvoor-
beeld het gebruik van materiaal en de 
lunchpakketten voor de vrijwilligers. 
Zolang het evenement elk jaar groeit 

is het ook van belang dat er voldoende 
sponsoren worden gevonden om te 
helpen met de kosten die erbij komen 
kijken. Het bestuur van de Wrotrun is 
verheugd te mogen melden dat Gom-
mers Houtbouw ook dit jaar weer 
hoofdsponsor is van de Wrotrun.

Hoofdsponsors�VVZ�verlengen�contract
Naast�de�zeer�geslaagde�sponsoravond�is�er�nog�meer�beweging�op�spon-
sorgebied.�Zo�is�er�met�hoofdsponsor�Kroon�Worst�een�nieuw�meerjarig�
contract�ondertekend�met�ingang�van�het�seizoen�2018-2019.�De�opzet�
daarvan�is�een�mooi�één-tweetje�zoals�men�dat�in�voetbaltermen�noemt.�

Via de goeie contacten tussen Kroon 
Worst en SC Heerenveen is onze 
vereniging namelijk aangesloten op 
het Sportief Partnership-programma 
van de profclub uit Heerenveen. Met 
het Sportief Partnership-programma 
wordt onze vereniging geprikkeld om 
acties op touw te zetten waar de ver-
eniging financieel baat bij kan hebben. 

Daarbij wordt de vereniging ontzorgd 
als het gaat om de organisatie van 
deze acties. Vanuit het zogenaamde 
Clubplan worden deze acties namelijk 
compleet gefaciliteerd voor de vereni-

ging, de enige rol die voor de vereni-
ging overblijft is het initiëren dat de 
betreffende acties onder de aandacht 
worden gebracht bij leden. De eerste 
actie kan nu al een groot succes wor-
den genoemd. 

Op zaterdag 1 mei zal er een sponsor-
loop in- en rondom het Abe Lenstra 
Stadion plaatsvinden. Onze jeugd t/m 
13 jaar is gevraagd hieraan mee te 
doen en daarbij sponsors te vinden. In 
ruil daarvoor mogen alle deelnemers 
naar de laatste thuiswedstrijd van SC 
Heerenveen, daarnaast kunnen zowel 

de deelnemers als de sponsors nog 
diverse andere mooie prijzen win-
nen. Zwaagwesteinde steekt er t.o.v. 
andere deelnemende verenigingen 
ver bovenuit als het gaat om het tot 
zover behaalde aantal sponsoren voor 
de sponsorloop, en daar mag iedereen 
best trots op zijn!

Naast deze vernieuwde samenwer-
king met Kroon Worst kunnen we 
met trots vermelden dat ook co-
hoofdsponsor Sake Store en hoofd-
sponsor van de jeugdafdeling, COOP 
De Westereen en hun contracten met 
meerdere jaren hebben verlengd. Het 
bestuur is erg blij met deze lokale on-
dernemers en de geweldige steun die 
zij bieden aan onze vereniging.
In de afgelopen jaren is er veel ener-

gie gestoken in het uitbreiden van het 
sponsorbestand van de vereniging. 
Door het opstellen van diverse spon-
sormogelijkheden en sponsorpak-
ketten is er voor iedere ondernemer 
ruimte om binnen zijn mogelijkheden 
de vereniging te ondersteunen. Soms 
worden we echter ook wel eens ver-
rast met mooie initiatieven vanuit de 
sponsors zelf. 

Zo werd er onlangs een prachtig mooi 
balplateau gemaakt en geschonken 
door Postma Konstruktie. Bij elke 
thuiswedstrijd van ons 1e elftal werd 
de wedstrijdbal al gesponsord door 
Postma Konstruktie, deze aangebo-
den wedstrijdbal ligt dus nu ook bij 
elke thuiswedstrijd klaar voor gebruik 
bij de opkomst op het hoofdveld.
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Loonbedrijf Oudwoude B.V. 

 

 Aanleg bestrating 

 Tuinaanleg 

 Levering bestrating 

 Zand 

             Teelaarde 

             Schuttingen 

             Drainage 

Swartewei 4 9294 KS - 0511 45 17 84 - info@loonbedrijfoudwoude.nl -  
www.loonbedrijfoudwoude.nl 

 Watertorenweg 4      9269 WP  Veenwouden     
        Tel.: 0511-472191       Fax: 0511-476555
   E-mail: info@eurofunderingen.nl   
  Website: www.eurofunderingen.nl

•
NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN

•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN

•
BALANCEREN

•
ZOMER/WINTER WISSEL

•
OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER BANDEN

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP

WWW.ROOSTERCARS.NL

•
NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN

•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN

•
BALANCEREN

•
ZOMER/WINTER WISSEL

•
OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER BANDEN

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP

WWW.ROOSTERCARS.NL

WEKELIJKS AANGEVULD
VOLOP VOORRAAD ZOMERBANDEN

GA KOMENDE LENTE EN 

ZOMER VEILIG OP WEG!
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Fries�kampioenschap�Standaardklasse��
garantie�voor�spektakel
Paasmaandag eerste autocross Noordelijke Autocross Club

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: NAC, Joris Kammenga  DeCrozz.nl

KOLLUM�–�Het�autocross-seizoen�start�op�Paasmaandag�traditioneel�met�de�cross�op�de�snelle�kleibaan�van�het�
Van�der�Schaaf�Circuit�te�Kollum.�De�animo�wat�betreft�coureurs�is�ook�dit�jaar�weer�enorm�groot.�De�NAC�organi-
seert�al�bijna�veertig�jaar�crossen�in�Fryslân�en�staat,�naast�spektakel,�ook�garant�voor�veiligheid�van�publiek�en�
crossers.�In�de�loop�van�de�jaren�is�de�NAC�enorm�gegroeid�tot�een�bijna�professionele�organisatie.�De�vereniging�
staat�voor�het�jaarlijks�organiseren�van�een�aantal�spannende�en�sensationele�autocrossen.�Drie�op�het�circuit�in�
Kollum�en�een�in�Blije.

David Heidbuurt, een van de huidige 
bestuursleden heeft een groot deel 
van de geschiedenis en veranderingen 
meegemaakt. De NAC heeft steeds 
vroegtijdig ingespeeld op de verande-
rende eisen, die zowel aan het circuit, 
de coureurs en de organisatie gesteld 
worden. ‘Veiligheid staat voorop, maar 
daarnaast willen we natuurlijk ook 
iets bieden, het publiek boeien en 
zorgen dat de deelnemers ook graag 
naar de NAC komen. Mede dankzij 
onze perfecte banen, we beschikken 
namelijk over een grote en een kleine 
baan, kunnen we de coureurs alles bie-
den wat ze nodig hebben. Paasmaan-
dag mogen we weer een grote animo 
van de deelnemers verwachten. Zo’n 
eerste cross in het nieuwe jaar zorgt 
meestal voor nog meer spektakel,’ al-
dus Heidbuurt. ‘De klassen die u bij 
ons aan de start zult zien; Standaard-
klasse, Juniorenklasse, Rodeoklasse, 
Vrije Standaardklasse, Stockcar F1, 
Stockcar F2, Stockcar F2 Junioren, en 
NAB 1600 Gastklasse.’ 

Het bestuur van de NAC heeft in-
middels een jarenlange ervaring en 
een meer dan uitstekende naam op-
gebouwd. Een vereniging die staat 
als een dijk en waarin iedereen zijn 
verantwoordelijkheid kent en neemt. 
De Noordelijke Autocross Club werd 
opgericht in 1980 door Jan Wietze 
de Graaf en Anne Riekele Poelman. 
Het doel van de vereniging was om 
de autocross-sport in Friesland te be-
vorderen. Dat dit doel inmiddels meer 
dan gerealiseerd is, wordt ieder jaar 
opnieuw bewezen. Er werd een be-
stuur gevormd, medewerkers gezocht 
en de klassen die er reden waren: de 
sportklasse B-1 (de platte kever), en 
de standaardklasse tot 1600cc en de 
zogenaamde gastrijders. Dit waren 
de auto’s zo van de weg, maar wel met 

de nodige veiligheidsmaatregels. Dat 
stond van het begin af aan hoog in het 
vaandel bij de NAC. Er werd begon-
nen met twee klassen. Door de jaren 
heen kwamen er klassen bij. Werden 
andere klassen opgedeeld, en gingen 
er weer klassen weg waarin het animo 
naar beneden ging. Er is ook een tijdje 
een damesklasse geweest.

In 1983 werd voor het eerst begonnen 
met het bijhouden van het clubkam-
pioenschap van de Noordelijke Au-
tocrossclub. Bekende namen uit die 
tijd waren o.a.: Lammert Laanstra, 
Sije Heidstra, Bauke v/d Land, Jan 
Elzinga, Theo Kloosterman, Sjoerd 
Kloosterman, Jaap Prins e.a. In de 
loop der jaren moest het bestuur 
steeds alert zijn op de ontwikkelingen 
binnen het crosswereldje, klassen ver-

dwenen en verschenen. In 2012 over-
leed de eigenaar van de crossbaan in 
Kollum. Bijzonder was, dat hij voor de 
NAC het rijden op deze mooie baan 
juridisch had vastgelegd. Dit betekent 
dat de NAC hier wedstrijden kan 
blijven organiseren en dat ze kunnen 
investeren in een perfecte baan. De 
bestuursleden van de NAC hebben 
daarop besloten de baan van Kollum 
te vernoemen naar deze eigenaar. De 
baan heet vanaf het seizoen 2012 dan 
ook het Van der Schaaf Circuit. David 
Heidbuurt: ‘We beschikken over een 
fantastisch circuit, waarin we twee ba-
nen hebben. We kunnen daarom alles 
bieden. Na de aanpassing van de baan 
in de wintermaanden, zijn er ook weer 
volop mogelijkheden voor de Stockcar 
klassen, die op de kleinere baan rij-
den, dit in verband met de veiligheid 

voor coureurs en toeschouwers. Het 
spektakel zal er echter absoluut niet 
minder van worden, ik denk juist van 
meer.’ De eerste wedstrijd is er naast 
de FK standaard ook een shoot out 
(kwalificatie) wedsrijd voor de stockar 
F1 voor het zilveren dak oftewel “sil-
ver roof ” 

Begin negentiger jaren kwam er weer 
een splitsing. De Standaardklasse 
werd onderverdeelt in de Standaard-
klasse en de Vrije Standaardklasse. 
Ook werd de Rodeoklasse toegevoegd, 
hier wordt nog lekker ouderwets ge-
botst, alleen is de constructie van de 
auto veel veiliger. Voor veel toeschou-
wers vaak het meest boeiend, omdat 
hier ontzettend veel actie is. In 2013 
werd besloten om de junior rijders de 
kans te geven. Dit werd wel een succes 

en deze jongens, maar ook steeds meer 
meiden, laten hun kunsten zien op het 
Van der Schaaf Circuit. ‘Inmiddels 
zijn er al vijf meiden die aan de start 
komen. Je merkt het trouwens ook in 
de standaard en vrije standaardklasse 
dat de vrouwen volop meedoen.’

‘We zijn er klaar voor. We hebben 
weer geïnvesteerd in de baan en de 
veiligheid. We willen een perfect 
cross-seizoen realiseren met veel 
spanning en actie. We voldoen, ik 
denk ruimschoots zelfs, aan alle eisen, 
dus laat de wedstrijden maar komen. 
Als organisatie staan wij te trappelen, 
maar laten we wel wezen, als organi-
satie kunnen we niet zonder onze vrij-
willigers, mensen die alles doen voor 
een mooie, sportieve cross dag in Kol-
lum en Blija,’ besluit Heidbuurt.

Agenda NAC
Paasmaandag 22 april. Kollum Fries 
Kampioenschap Standaardklasse, 
Stockcar F1 Silver Roof Qualifier.
Pinkstermaandag 10 juni. Kollum 
Stockcar F1 Pinksterbokaal, Stockcar 
F2 Supercup Qualifier
Zaterdag 3 augustus – Blije, NK Ro-
deo
Zaterdag 21 september. Kollum NK 
Vrije Standaard
Aanvang wedstrijden: 11.00 uur
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4,5,6,7 & 8 juli   2019

KOOP nu je tiCkets! 

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

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

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

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

Tickets vanaf € 27,00

Tickets via vanplan.nl

Ga naar kollumeroproer.nl
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Vorige maand hield het Christelijk gemengd koor “De Lofstem” uit Feanwâlden haar jaarlijkse ledenvergadering. Het 
bestuur nam na de pauze de gelegenheid om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. 
Hennie de Roos – Broersma en Riemie Dijkstra – Klopstra, zijn 25 jaar lid. Ellie Melgers – Dijkstra heeft bij diverse 
koren gezongen in een periode van 40 jaar. Anneke Idzerda – Postma en Hinke Vaatstra – Geertsma zijn al 50 jaar met 
veel plezier lid van het koor. We hopen dat we als koor nog lang mogen zingen en de boodschap van de Heer kunnen 
verspreiden.  (Eigen foto)

Ledenvergadering�uitvaartvereniging�EHS�Broeksterwoude
Verslag�ledenvergadering�uitvaartvereniging�EHS�Broeksterwoude/De�
Valom�op�maandag�18�maart�2019�in�dorpshuis�de�Pipegael.�Voorzitter�
Biense�de�Jager�kan�om�20.00�uur�een�20-tal�leden�verwelkomen.�De�
namen�van�de�17�overledenen�in�2018�worden�voorgelezen�en�in�stilte�
herdacht.�Dan�leest�de�voorzitter�een�overdenking�naar�aanleiding�van�
Psalm�23:4,�daarna�gaat�hij�ons�voor�in�gebed.�

De notulen worden gelezen en on-
veranderd getekend. Sieberen Rosier 
presenteert het financieel verslag. De 
vereniging is financieel goed gezond, 
ondanks het lage rendement op de 
tegoeden. Het ledenaantal is gelijk 
gebleven aan vorig jaar. Wel neemt 
het aantal kinderen af en stijgt de ge-
middelde leeftijd. Een vraag van een 
lid waarom de vereniging niet gaat 
beleggen, daarop kan het bestuur kort 
zijn, het risico is te groot. Kascontrole 
gedaan door S. Jansen en P. Wolters. 
Begroting 2019, er wordt een lager 
rendement verwacht over 2019. De 
contributie blijft gelijk aan 2018. 

Cluster Dantumadiel, er is één keer 
vergaderd in 2018 en de volgende za-
ken kwamen aan orde, Er wordt ge-
probeerd een poule op te stellen van 
dragers, zodat de verenigingen bij 
noodzaak dragers kunnen uitwisselen. 
Uniforme kledij voor alle dragers bin-
nen de cluster, dit blijkt in de praktijk 
niet mogelijk. De vergoeding voor 
bode en dragers zoveel mogelijk gelijk 
in de cluster. Ook willen de vereni-
gingen onderling meer samenwerken 
b.v. ledenadministratie. Vraag: wie is 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
op de begraafplaatsen? Antwoord de 

SBD, er is nog wat achterstand, maar 
er wordt hard aan gewerkt om het op 
orde te krijgen. Bestuursverkiezing: 
Nynke Rosier en Wiepie Dijkstra 
verlengen beide de bestuursperiode 
met een jaar in de tussentijd gaat het 
bestuur op zoek naar geschikte kan-
didaten. 
Dan is het tijd voor gastspreker Jan 
van der Meer. Hij vertelt op zeer 
boeiende wijze over zijn werk als 
stervensbegeleider, uitvaartleider en 
rouwbegeleider. Dan is hij ook pastor 
en schrijver van gedichten. De voor-
zitter bedankt hem voor zijn boeiend 
verhaal met een Broekstermand en 
envelop met inhoud. 

Mededelingen bestuur. Vier keer ver-
gaderd waarvan een keer samen met 
de dragers. De baar op de begraaf-
plaats was sterk verouderd, die is hele-
maal gerenoveerd en weer zo goed als 

nieuw. De procedure voor te laat beta-
len van de contributienota veranderd: 
1e keer, herinnering, 2e keer, ingebre-
kestelling aanmaning plus € 5, 3e keer, 
tweede aanmaning plus € 7,50, 4e 
keer, aangetekende aanzegging roye-
ment plus € 12,50. Er komt een extra 
regel op de contributienota van dit 
jaar, met de vraag om het emailadres 
door te geven, voor wie in het vervolg 
de nota via de mail wenst te ontvan-
gen. Jubilaris Johannes van Meekeren 
is dit jaar 35 jaar in dienst als drager, 
hij wordt door de voorzitter bedankt 
voor de vele jaren trouwe dienst en 
ontvangt een Broekstermand en een 
bos bloemen. Bedanken medewerkers: 
dragers, bodes, accountant Rosier, Fa. 
Kaspersma, SBD, kosters, organisten, 
klokkenluiders, bestuur.

Rondvraag: Zijn er geen meer vrij-
willigers voor de begraafplaats? Er is 

een oproep geplaatst in de Skille, daar 
is geen reactie opgekomen. Toen is 
Marten Leegstra gevraagd op verzoek 
van de SBD. Hij doet nu het nodige 
onderhoud op de begraafplaats. Vraag: 
kan er een kleed over de vernieuwde 
baarwagen ter bescherming? Het be-
stuur zal hier zorg voor dragen. Vraag: 
komt er een urnenmuur op de begraaf-
plaats? Hier zijn geen concrete plan-
nen voor en er is tot op heden geen 
vraag naar geweest. Vraag: de naam 
van de vereniging “En Hij Stierf ” is op 
z’n zachts gezegd een beetje vreemd, 
denkt het bestuur er weleens over om 
die te veranderen? Het bestuur is het 
er eigenlijk wel mee eens, heeft er al 
eens over gesproken en zal zich er nog 
eens over buigen. Wiepie Dijkstra 
leest tot slot het gedicht een Veilige 
Haven naar Psalm 107:30. Volgende 
vergadering 16 maart 2020.
  

De�Westereen�in�het��
teken�van�Keningsdei
De�Westereen-�Zaterdag�27�april�zal�de�Westereen�in�het�teken�staan�
van�Keningsdei.�Een�dag�met�veel�en�gevarieerde�activiteiten.�Naast�de�
vrijmarkt�is�ook�dit�jaar�weer�veel�ruimte�voor�muziek.�Het�“Westereen-
der�Oranje�Komitee”�(W.O.K.)�hoopt�er�weer�een�sfeervolle�dag�van�de�
maken.�De�6e�editie�van�Keningsdei�wordt�georganiseerd�op�en�rond�het�
fjildtsje�achter�De�Ferbingsstjerke.

Met de komst van Keningsdei is er 
een een Oranje komitee gevormd. De 
W.O.K.  gaat verder op de sfeervolle 
weg die de laatste jaren is ingeslagen. 
Een formule die uitstekend aansloeg 
en waarbij sfeer en gezelligheid centraal 
stonden. De Westereenders ontmoeten 
elkaar weer. Tijdens Keningsdei die van 
10.00-19.00 uur op het programma 
staat is er veel ruimte voor de traditione-
le vrijmarkt. Vanaf 7.30 kunnen mensen 
hun handelswaar opstellen voor de ver-
koop. Iedere deelnemers krijgt 4 meter 
gratis tot zijn beschikking. Aanmelden 
is niet nodig. Via een aangegeven route 
t.o. Sake’s store krijgt ieder een plaats 
toebedeeld door de organisatie.

Rond 10.00 uur start het muzikale pro-
gramma. Ons eigen Popkoor De Wes-
tereen start met daarna gevolgd door 

het shantykoor Rum Sop en Popkoor 
Aldwâld. Beide popkoren staan onder 
leiding van dirigent Rika Feringa. Tus-
sen het zingen door volgt er een demon-
stratie van Sportdance onder leiding van 
Maria van der Kooi, trainingen worden 
gegeven op woensdagavond van 19.00-
20.00 voor € 2,50 per training.

Podium programma: 
10.00 uur tot 13.30: Popkoor De Wes-
tereen, Shantykoor Rúm Sóp, Popkoor 

Aldwâld, Sportdance onder leiding 
van Maria van der Kooi

13.00 tot 19.00: Willemina en Siebe-
rein, Jelle Jitze, De band Why Not uit 
Eastermar

Op het fjiltsje zijn er natuurlijke 
meerdere springkussens, een pan-
nakooi, een survivalbaan, een touw-
trekkast met leuke cadeautjes, Clown 
Flip is er om zijn ballonnen kunsten 
te vertonen en de kleine kinderen te 
vermaken.  
Nieuw dit jaar is een 4 meter hoge 
klimwand waarbij de “de oudere” jonge-
ren onder begeleiding de wand kunnen 
beklimmen. Ook nieuw is een kleine 
zweefmolen voor iedereen die het leuk 
vindt om een rondje te draaien.

Voor de volwassenen is er ook genoeg 
te zien, te horen en te beleven. Zo zal 
er erg verassend theater in en rondom 
de toiletwagen zijn en is er een unieke 
mogelijkheid om uzelf met partner/
vriend/vriendin en/of kinderen vast te 
laten leggen in het fotohokje.

Wat echter zeker is dat het een gezellige 
dag wordt, zodat ook De Westereenders 
en de regio, Keningsdei op een mooie 
manier kunnen vieren. De W.O.K. heeft 
er zin in. De Westereen is er klaar voor, 
mede dankzij de sponsoring van bedrij-
ven uit De Westereen, Twijzelerheide 
en Kollumerzwaag, Doarpsbelang en de 
gemeente Dantumadiel. En natuurlijk 
niet te vergeten de enorme inzet van de 
vele vrijwilligers. Aan eten en drinken 
is uiteraard ook ruimschoots gedacht. 
De Foodbrothers met z’n overheerlijke 

hotdogs in allerlei varianten zijn weer 
aanwezig. Een ook de niet te versmaden 
snacks van Gommers zijn weer present.

Ook kunt u dit jaar weer meedoen aan, 
de voor reeds velen bekende,  “grote 
bord” verloting op Keningsdei in De 
Westereen. Waarbij de eerste ronde 
prijzen rond 16.00 uur bekend zullen 
worden gemaakt.
 De W.O.K. heeft er zin, wij hopen u te 
zien op zaterdag 27 april 2019.

Uitvaartvereniging Zwaag-
westeinde nodigt u uit 
De�uitvaartbranche�is�in�beweging.�Verzekeringsmaatschappijen�en�
zelfstandige�ondernemers�treden�steeds�meer�naar�buiten�door�middel�
van�reklame�en�marketingprojekten.�Veelal�wordt�de�branche�onder�een�
vergrootglas�gelegd�omdat�de�dood�zich�nog�in�een�taboesfeer�bevindt.�
Gesloten-�of�onduidelijkheid�leidt�immers�tot�speculaties�en�(voor)oorde-
len�die�vaak�niet�op�de�werkelijkheid�zijn�gebasseerd.

De Uitvaartvereniging Zwaagwes-
teinde heeft 16 april om 19.30 uur 
haar jaarlijkse jaarvergadering, die in 
een zaal van De Ferbiningstsjerke zal 
plaatsvinden. Het geven van voor-
lichting en volledige transparantie in 
kosten in combinatie met de royale 
keuzemogelijkheden in dienstver-
lening wat de vereniging voor onze 
leden kan betekenen is hiervoor een 
goed platform. 

Nu al wil 46% zelf kunnen bepalen 
hoe zijn of haar uitvaart eruit moet 
gaan zien. De verwachting is dat dit 
nog verder gaat toenemen. Consu-
menten kunnen afwegingen maken 
die tot voor kort onmogelijk waren. Is 
dat erg? Nee, dat is het niet! Als we 
er maar op voorbereid zijn en daarop 
kunnen inspelen. Niets doen is geen 
optie. Service en het bekend zijn van 
de regionale omstandigheden is naar 
onze mening het sleutelwoord zodat 
onze vereniging kan blijven groeien. 
Onze vereniging is aangesloten bij de 
Federatie van Uitvaartverenigingen 
in Friesland. Wij hebben daardoor 
ook inzicht in landelijke cijfers, die 
aangeven dat een sterke federatie met 
een goed georganiseerde verenigings-
structuur een gunstige marktwerking 
heeft op de uitvaartkosten. Dit bete-
kent veelal dat waar geen vereniging is 
de kosten beduidend hoger uitvallen. 

Onze twee uitvaartverzorgers blijven 
voortreffelijk werk doen en kunnen 
daarbij veel voor onze leden en poten-
tiële leden betekenen. 

Nabestaanden willen weten wie ze 
inhuren en of deze de uitvaart van 
hun dierbare ook op een persoonlijke 
manier kunnen organiseren. Wij ad-
viseren dan, ook gezien de kosten, u 
bij voorkeur een keuze gaat maken bij 
deze twee bodes omdat zij als geen 
ander weten waar zij op moeten let-
ten bij een plaatselijke uitvaart. Denk 
daarbij ook aan de vele mogelijkheden 
van de nabestaandenzorg. 

Daarom nodigen we leden en belang-
stellenden uit om deze vergadering te 
bezoeken. Zie ook bijgaande adver-
tentie van UVZ in deze Westereender. 
Vanaf € 16,50 per jaar bent u al lid en 
daarmee bent u zeker van een leden-
korting en diverse andere kortingen 
welke hoog kunnen oplopen en die 
wij in natura uitkeren. 

Opgegeven kinderen tot 18 jaar zijn 
gratis lid, dus dat maakt het nog in-
teressanter om eens langs te komen. 
Kijk ook op onze website www.uit-
vaartverenigingzwaagwesteinde.nl  op 
deze site is ook de mogelijkheid om u 
als lid te laten inschrijven. We zien u 
graag op de vergadering.

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

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwâld
T 06 232 699 35  |  E info@gbbetonrenovatie.nl

I www.gbbetonrenovatie.nl

Vragen? Kijk ook eens op onze website!

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Weide Sompe Wâldwykein
Op 20, 21 en 22 september aanstaande organiseren we, samen met een groot aantal 
dorpen, organisaties en sportinstructeurs een weekend vol (buiten)activiteiten. We 
willen de omgeving laten zien wat we, tot dan toe, hebben gerealiseerd met de ge-
biedsontwikkeling Centrale As. We sluiten dit weekend ook aan bij activiteiten die 
al op de agenda stonden, zoals de Midnightwalk van Burgum en het dorpsfeest in De 
Westereen. Er zijn nog tal van andere dorpen die activiteiten organiseren. Daarnaast 
zijn er dit weekend natuurexcursies, kruidenwandelingen, natuurfotografieworkshops, 
survival,-sup,- en bootcampclinics en organiseert loopclub Burgum een ‘Weide Sompe 
Waldrin’. Op de hoogte blijven van alle activiteiten? Volg ons dan op Facebook:  
https://www.facebook.com/weidesompewald/



APRIL 2019 |  de�Westereender |  29

Riemer van der Velde en Gert Jacobs

Anekdotes�met�humor�en�vochtige�ogen�
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Jaap de Boer

DE�WESTEREEN�–�Het�verschil�tussen�passie,�humor�en�tragiek�werd�zelden�
zo�vaak�benadrukt,�dan�in�het�tweeluik�die�Riemer�van�der�Velde�en�Gert�
Jakobs�onder�leiding�van�AD-journalist�Eddy�van�der�Ley�hielden,�tijdens�
de�sponsoravond�van�VVZ.�‘Bijzondere,�maar�ook�slimme�mensen,’�waren�
de�inleidende�woorden�van�Pieter�Jan�Heidstra,�namens�VVZ.�Tijdens�de�
uren�die�volgden,�bleek�hiervan�geen�woord�gelogen�te�zijn.�Voetbal�en�
wielrennen,�twee�werelden,�ver�van�elkaar,�maar�ook�twee�die�elkaar�
uitstekend�verdragen.�Daar�waar�meesterknecht�Gert�Jacobs�met�humor�
en�anekdotes�smeet,�daar�wikte�en�woog�Riemer�van�der�Velde�zijn�woor-
den,�woorden�waarin�de�liefde�voor�SC�Heerenveen�voelbaar�was,�zozeer�
dat�Van�der�Velde�soms�emotioneel�werd.

Natuurlijk ontkwam Riemer van der 
Velde niet aan de vragen over het 
verleden, heden en toekomst van SC 
Heerenveen. Gelukkig ontweek hij 
deze vragen ook niet, maar aan het 
gevoel dat hij duidelijk niet het ach-
terste van zijn tong liet zien, ontkwam 
niemand van de aandachtig luiste-
rende toeschouwers. SC Heerenveen 
wordt door veel mensen uit deze regio 
op handen gedragen. Van der Velde 
was daar uiteraard mee ingenomen en 
begreep, dat er momenteel veel vragen 
zijn die schreeuwen om een antwoord. 

Ook Van der Velde en zijn echtge-
note Annie zien, dat de club zich in 
een neerwaartse spiraal beweegt, dat 
financieel het water tot aan de lippen 
stijgt en ook dat de toeschouwers-
aantallen schrikbarend achteruitgaan. 
‘Natuurlijk constateer ik bepaalde za-
ken die niet goed gaan, maar dat wil 
niet zeggen dat ik een pasklare oplos-
sing heb. We zullen er met zijn allen, 
en dan bedoel ik echt met zijn allen, 
voor moeten staan. Bij SC Heeren-
veen mag geen “ik” voorop staan. Dat 
hebben we ook altijd gedaan: er met 
zijn allen voor staan. Ik ben van me-
ning, dat ook in mindere tijden sup-
porters kritiek mogen hebben, maar 
je club in de steek laten als de club je 
nodig heeft, dan geeft mij een rotge-
voel. Als je een “Fean-hert” hebt, moet 
je er ook zijn als het wat minder gaat.’

 Gert Jacobs, die in de Tour de France 
vier keer Parijs wist te halen, sprak in 
een machtig mooi dialect en haalde op 
boeiende wijze een aantal anekdotes 
uit zijn wielersport carrière. ‘Ik weet 
nog dat we de Alpe d’Huez met zijn 
21 bochten moesten beklimmen. Ik 
kon totaal niet klimmen. Ik dacht hoe 
moet ik dat nu hebben. Ik dacht, het is 

een echte Nederlandse berg, met meer 
dan 25.000 Nederlanders aan de kant. 
Ik had de avond voor de etappe op de 
radio verteld, dat ik hoopte dat er na 
iedere bocht Nederlanders stonden 
om mij te duwen. Ik was het alweer 
vergeten, tot het moment dat we de 
berg opdraaiden. Plotseling hoorde 
ik “daar komt hij”, ik zat nog midden 
in het laatste groepje, spurtte met alle 
kracht die ik nog bezat naar voren 
en vloog, ondersteund door de Ne-
derlandse wielerfanaten over de berg. 
Steven Rooks won de etappe, hij had 
43.58 over de berg gedaan en ik was 
1.18 sneller. Ik kreeg later een tijd-
straf, daar maalde ik om en een boete, 
de boete heeft Raas betaald en de tijd-
straf, ik haalde Parijs en daar ging het 
tenslotte om.’

‘Tijdens de hoogtijdagen zaten er 
27.000 mensen op de tribunes, nu nog 
maar de helft. We hadden 1200 spon-
soren, groot en klein, inmiddels is dat 
gedaald naar 470. We lijden een ope-
rationeel verlies van 5-8 miljoen. Dat 
kan zo niet door gaan. We moeten 
niet in vakjes denken. In mijn ogen is 
er geen kamp Riemer van der Velde, 
Foppe de Haan en Gert-Jan Verbeek 
tegenover het andere, zoals kamp Cees 
Rozemond. Wij moeten met zijn al-
len er staan voor onze club, wij bieden 
onze kennis en ervaring gratis aan. SC 
Heerenveen is Fryslân, we zijn er voor 
onze achterban, we moeten zorgen 
dat het weer een genoegen wordt om 
naar SC Heerenveen te gaan. Je kunt 
van alles bedenken, zoals de wedstrij-
den op de tv, maar wat is er mooier 
dan aanwezig te zijn. De ervaring 
van een doelpunt, een zege, het met 
elkaar delen met je voetbalvrienden 
van dezelfde club. De beleving moet 
voorop staan. Niet de supporter hoort 

vooraan te staan in dit streven, maar 
het bestuur, met de voorzitter voorop 
moet de strijd aangaan. Daarmee wil 
ik niet direct zeggen dat dit nu niet 
aan de orde is.’

‘Ik had er een hekel aan als ik in het 
peloton achter Robert Millar reed. 
Hij had het model van Danielle Oer-
lemans. Als ik dan in het hotel was 
met Jean Paul van Poppel, dan zei ik 
wel eens dat ik gevoelens kreeg als ik 
zo achter hem reed. Jaren later trof ik 
hem weer, nu als Robertha Millar, hij 
is operatief een zij geworden. Ik zag 
dat al 25 jaar eerder,’ aldus Gert Ja-

cobs, die daarmee de lachers op zijn 
hand kreeg. 

“Robertha Millar” als naam was een 
grapje, hij is nu inderdaad een zij en 
heet Philippa York. We moesten een 
keer vanuit België naar de prachtige 
profronde in Surhuisterveen. Die wij, 
waren Van Poppel, Cornelissen en ik. 
Cornelissen kwam op het idee dat hij 
nog even een nachtje naar zijn vrouw 
wou. Begrijpelijk, de fiets van hem 
bleef in onze auto. Wonder boven 
wonder kwam hij vanuit zijn woon-
plaats achter ons te rijden. Toen we in 
Surhuisterveen aankwamen, werden 

we staande gehouden door iemand in 
een oranje hesje. Coureurs mochten 
doorgaan met hun auto. Van Poppel 
zei tegen die man, dat we al vanaf de 
vorige dag vanuit België gestalkt wer-
den door die man in de witte auto, 
die verklaarde ook wielrenner te zijn. 
Daar moest hij natuurlijk niet intrap-
pen, in zo’n kleine auto kon geen fiets, 
en een wielrenner heeft tenslotte een 
fiets in zijn auto. De hesjesdrager die 
Van Poppel had herkend liet Corne-
lisse niet door. We zagen hem gebaren 
dat zijn fiets in onze auto lag. Prach-
tig.’

‘Pijn? Natuurlijk doet het pijn als je 
ziet dat het niet goed gaat. We hadden 
een uitstekend scoutingsteam, die de 
opdracht had spelers op andere plaat-
sen te zien spelen. Ruurd van Nistel-
rooy is daar een voorbeeld van. Wij 
zagen in hem een spits, hijzelf zag dat 
niet. Toen ik hem een contract aan-
bood, ben ik met hem naar zijn ou-
ders gereden. Zo zijn er meer geweest, 
heel veel meer, onze scouts hadden 
oog voor talent. Als je mij nu vraagt 
of ik de club groot heb gemaakt in de 
topjaren, moet ik nee zeggen. Resul-
taat kan, mag en is ook nooit het werk 
van één man of vrouw, dat behaal je 
met zijn allen, waarbij voorop de liefde 
voor de club staat. 

Heerenveen zit in mijn hoofd, mijn 
hart en stroomt door mijn aderen, 
maar desondanks probeer ik steeds 
objectief te kijken. Wat kunnen we 
doen, wat moeten we doen, zelfre-
flectie, voordat je naar anderen wijst. 
Ik denk niet dat er ook maar iemand 
binnen de club bewust mee bezig is 
om SC Heerenveen te benadelen, 
daarentegen ben ik wel van mening 
dat het soms iets anders kan. We 
moeten proberen te voorkomen dat 
we onze club aan een buitenlander 
verkopen, Heerenveen is van Fryslân, 
voor het volk. Maar verkopen is nog 
altijd beter dan een faillissement.’ Rie-
mer van der Velde wordt emotioneel, 
laat zijn hart spreken. De mensen ho-
ren het aan, voelen de pijn van de oud-
voorzitter en hebben daar begrip voor, 
net als voor zijn slotwoorden: “samen 
voor de club staan”.
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

Klean & sa
Bjirkewei 133, Twijzelerheide  |  T. 0511 443696

ma 13.00-18.00  |  di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00  |  za 10.00-17.00

ONZE COLLECTIE
Damesmode 34-54
Herenmode
Ruim jeansassortiment
Accessoires
Feetje babycollectie
Parfums
Tassen
Sieraden

Pa(a)sdagen!

Sykje jo in kadootsje of binne jo oan wat 
nijs ta? Sjoch dan ris by Klean & sa

Wolkom!

15 t/m 20 april25% kortingop elke2e broek

70%

VERBOUWINGS

KORTINGEN

tot 70%
OPRUIMING! 

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

UW VOORDEEL         
BIJ WOONLAND      

KORTINGEN
TOT WEL

Sla uw slag!

Bijvoorbeeld:
Eetkamerstoelen v.a.€ 10,-
Eetkamertafels v.a. € 25,-
Dressoirs v.a.€ 50,-
Salontafels v.a.€ 25,-
Fauteuils v.a.€ 55,-

DIREKT MEE TE NEMEN

UW VOORDEELUW VOORDEEL KORTINGEN

NEMEN

Eetkamerstoel
Tyrza
€ 99,- per stuk
Kleuren: 
Moss, Cognac, Antraciet

Eetkamerstoel
Tyrza

DUS EXTRA HOGE KORTINGEN

MEGA-MAGAZIJN
KORTINGEN!!!

WWW.WOONLAND.EU

WOONLAND
TWIJZELERHEIDE  WORDT   
                    2X ZO GROOT!

2e PAASDAG
GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR

TWIJZELERHEIDEGRONINGENActie

WE GROEIEN UIT ONZE JAS!!!

Dorpsstraat 144
1796 CE De Koog (Texel)

T. 0222 888 525

Bin jo de earstfolgende 
Westereender in De Jutter?

13 April Bauke (de beste Elvis!)
21 April De Hijgende Herten

KONINGSDAG!
27 April The Beatles Sessions

Cafe De Jutter
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Kaaskraam�wekelijks�in�De�Westereen�en�Kollum
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN/KOLLUM/BURGUM�–�“Op�de�markt�is�uw�gulden�een�
daalder�waard”.�Ooit�een�gevleugelde�en�bij�iedereen�bekende�zin.�In�
hoeverre�dat�nu�nog�geldt�is�waarschijnlijk�niet�te�achterhalen,�maar�
dat�kaashandel�Van�der�Woude�&�Zondervan�wekelijks�in�De�Westereen,�
Kollum�en�Burgum�staat�met�uitstekende�en�zeer�gevarieerde�kaas�is�
inmiddels�een�feit.�“Al�70�jaar�uw�kaasspecialist”�staat�er�in�de�kraam�te�
lezen.�Die�ervaring�proef�je�zeker�en�dat�de�prijs�ook�meevalt,�dat�ervaren�
de�klanten�in�hun�portemonnee.

Bas van der Brom staat voortaan ie-
dere week op vrijdag met de mobiele, 
grote kaaskraam in De Westereen in 
het winkelcentrum. ‘Ik hoop hier een 
vaste en goede klantenkring op te 
bouwen. 

Aan de kwaliteit en het grote aanbod 
zal het zeker niet liggen. Wij bieden 
een groots assortiment, waarbij uiter-
aard de “gewone” soorten niet ont-
breken. Met gewone soorten bedoel 
ik kaas die uitstekend van smaak is. 
Mensen kunnen bij ons terecht voor 

jonge, oude en belegen kazen en ei-
genlijk alle smaken die daar tussenin 
zitten. We hebben in alle soorten 
meerdere smaken en keuzes, waar-
onder ook kaas van regionale, kleine 
kaasproducenten, mensen die letten 
op smaak en kwaliteit, die oog hebben 
voor details. Je proeft de kwaliteit in 
ieder stukje kaas dat je eet.’

Iedere vrijdag is de kaaskraam in De 
Westereen, op donderdag in Kollum 
en Drachten en op woensdag in Bur-
gum en Dokkum. Bas van der Brom 

blijkt een kaasboer met kennis van za-
ken, die weet waarover hij praat. ‘We 
hebben soorten die in vrijwel ieder 
dieet passen, zelfs helemaal zoutarm. 

Veel vraag is daar niet naar, maar wij 
zijn kaasspecialist, we houden van ons 
vak en van kaas, daarom willen we een 
compleet assortiment bieden,’ aldus 
Van der Brom, die ook de aandacht 
legt op de verkoop van mooi gevulde 
kaasplankjes. Van tevoren klaar ge-
maakt of naar de wensen van de klan-
ten gevuld en daarbij kan ook gebruik 

gemaakt worden van tapas, olijven 
enz. Heeft u liever een tasje met bij-
voorbeeld brandnetel- en paprikakaas, 
het maakt bij de kaasmarktkraam he-
lemaal niets uit. Ook “omtoffelaaien”, 
scharreleieren uit de regio zijn altijd 
kakelvers.
‘Mensen hebben vaak veel vragen over 
kaas. Gelukkig heeft ieder mens zijn 
eigen specifieke voorkeur. Ik kan na-
tuurlijk alles vertellen over het pro-
ductieproces, de ingrediënten en de 
smaak. Maar meestal laat ik mensen 
even proeven. 

Dat vind ik logisch, want ik wil te-
vreden klanten, maar ook klanten die 
genieten van hun boterham met kaas 
of het stukje kaas bij de borrel of het 
gezellig samenzijn.’ Uren kan Bas ver-
tellen over kaas en de bijproducten 
in de kraam, maar het zelf ervaren is 
natuurlijk nog de beste methode en 
daarom is het advies: kom gewoon een 
keer genieten van lekkere en kwalita-
tief uitstekende kaas.

Slager�Dantuma�steekt�in�op�bewustwording...
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�Dat�slager�Albert�Dantuma�al�jaren�duurzaam,�gezond�en�
verantwoord�bezig�is�met�vlees�weten�de�vaste�klanten�inmiddels.�Voor�
velen�is�Dantuma�daarom�ook�hun�slager.�‘Ik�erger�mij�tegenwoordig�een�
beetje�aan�het�negatieve�imago�dat�aan�vlees�wordt�verbonden.

 Het heeft er  veel van, dat wij me-
debepalend zijn dat het slecht gaat 
met ons milieu en dat vlees niet meer 
kan. Ik ben het hier duidelijk niet mee 
eens. Wel vind ik het een goede zaak 
dat mensen bewust kiezen wat ze eten 
en dat geldt ook voor vlees. Wij kopen 
verantwoord vlees, en let op, daar zijn 
wij absoluut niet de enigen in. Een 
goede slager kiest bewust en verant-
woord.

Slagerij Dantuma aan de Noarder 
Stasjonsstrjitte in De Westereen is 
een van oudsher gerenommeerd fami-
liebedrijf. Albert Dantuma is al jaren 
bewust bezig met de productie van 
vlees, waarbij de nadruk ligt op rund- 
en varkensvlees.  ‘Het lijkt tegenwoor-
dig  alsof alles wat van de slager komt 
verkeerd is. Dat je dat niet meer mag 
kopen om ervan te genieten. Dat er 
mensen zijn die proberen anderen 

ertoe te bewegen om geen vlees meer 
te eten. Ik  respecteer mensen die uit 
overtuiging vegetariër zijn. Ik probeer  
hen niet over te halen en daar zit in 
mijn ogen een knelpunt. Het lijkt er 
momenteel op, dat een stroming bezig 
is om mensen te overtuigen dat vlees 
verkeerd is. 

Dat hierbij vaak halve waarheden 
worden verteld, baart mij zorgen. Ik 
waardeer mensen die zich bewust zijn 
wat ze kopen, dierenleed wil tenslotte 
niemand en zeker geen slager op zijn 
geweten hebben. Ambachtelijke sla-
gers zijn geen kilo-knallers, die ver-
kopen duurzaam vlees van koeien en 
varkens, die een zo normaal mogelijk 

en goed leven hebben gehad.’
‘Een mens is van oorsprong omnivoor, 
dit houdt in dat hij naast groenten ook  
vlees nodig heeft. Dit is een stelling 
waarvan ik overtuigd ben. Word je ve-
getariër dan mis je dat en dan moet je 
natuurlijk op zoek naar alternatieven. 
Dit is echt een moeilijke zoektocht, 
geloof mij maar, omdat er vooral veel 
omega 3 in moet zitten. 

Mensen krijgen tegenwoordig veel te 
veel omega 6 in plaats van omega 3. 
Natuurlijk komt dit niet alleen om-
dat ze geen vlees eten, dat veel omega 
3 bevat. Westerse mensen krijgen 
enorme hoeveelheden omega 6 bin-
nen en hebben toch vaak een andere 
levensstijl dan vroeger. Veel minder 
beweging. Geraffineerde plantaardige 
oliën zitten boordevol met omega 6. 
Mijn advies is: mijdt producten met 
veel omega 6, zowel olie als hiermee 
bewerkt voedsel.’

‘Onderzoek heeft ook uitgewezen, 
dat het verminderen van vleesproduc-

tie amper effect heeft op het milieu. 
Een kant van de medaille die helaas 
te weinig wordt belicht. ‘Er zijn cij-
fers die zeggen dat halvering van de 
vleesconsumptie 25-40% minder 
broeikasgassen oplevert, maar nader 
onderzoek leert dat het slechts  2-4% 
is! Ik zou graag willen dat deze cij-
fers publiekelijk bekend worden, dat 
de politiek en .  samenleving hiermee 
in aanraking  komen. Daarom spreek 
ik van halve waarheden verkondigen. 
Ik weet, omdat ik bezig ben met ver-
antwoord en duurzaam ondernemen, 
dat het eten van vlees gewoon goed 
is, een mens heeft dat nodig. Dat de 
mensen daarbij kritisch kijken juich 
ik (maar ik weet zeker ook veel col-
lega’s) alleen maar toe. Gezondheid 
begint bij verantwoording nemen, let 
op wat je koopt, dit geldt niet alleen 
voor vlees, maar bij alles wat je op tafel 
zet,’ aldus Dantuma. ‘Dat is de verant-
woordelijkheid van de consumenten, 
maar dat kan alleen als álle informatie 
voorhanden is en niet alleen een “ge-
kleurde” versie van het verhaal.’
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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.

Data 2019: Dorp: Locatie:

15 april Driezum / 
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

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:

14 mei Damwâld De Krúswei

25 juni Feanwâldsterwâl ‘t Dûke Lûk

10 september Feanwâlden De Schierstins

15 oktober Readtsjerk De Trochreed

26 november Wâlterswâld De Nije Warf

* Let op: gewijzigde locatie

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.

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

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

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Nu bij Total  
de Westereen
• Attractie 

verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham

• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd  
10% korting op  
ons assortiment  
feestartikelen
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Schaafsma�Rijwielen:�totale�fietsbeleving
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DAMWÂLD�–�Aan�de�Foarwei�92-94�in�Damwâld�is�de�prachtige�zaak�van�
Schaafsma�Rijwielen�in�meerdere�opzichten�opvallend.�Niet�alleen�vindt�
men�daar�een�collectie�van�bijna�driehonderd�fietsen,�van�gebruikt�tot�
nieuw�in�alle�topmerken,�maar�ook�een�zeer�uitgebreide�collectie�acces-
soires.�

De reparatieafdeling is centraal mid-
den in het bedrijf en open, zodat ie-
dereen kan zien wat er in deze laag-
drempelige fietsenwinkel gebeurt. 
Een “dorpszaak” met een compleet 
assortiment, waar service en kwaliteit 
zeer hoog aangeschreven staan.

Schaafsma Rijwielen, een bedrijf met 
een uitstekend opgebouwde naam 
en reputatie, dat sinds 1946 aan de 
Foarwei is gevestigd. Samen met zijn 
partner René Hooijenga heeft Meent 
Schaafsma het bedrijf de laatste ja-
ren enorm uitgebreid, mede door de 
verhuizing, zo’n drie jaar geleden 
naar de Foarwei 92-94 in Damwâld. 
Een ruimte die meer dan welkom 
is, gezien ook de grote voorraad in 
kwaliteitsfietsen in alle Nederlandse 

topmerken. Vergeet daarbij niet de 
prachtige en enorme collectie e-bikes, 
die enorm in opkomst zijn en eigenlijk 
al meer dan 50% van de verkoopcijfers 
voor hun rekening nemen. 

De enorme groei die Schaafsma Rij-
wielen doormaakt, gaat zeker niet ten 
koste van de basisvoorwaarden die de 
beide firmanten zichzelf opleggen. 
Dit zijn met name een optimale ser-
vice en kwaliteit leveren. ‘Daar staan 
we voor en daar blijven we ook voor 
staan. Wij willen een goede, vaste 
relatie met onze klanten behouden. 
Dan moeten wij aan alle voorwaarden 
voldoen. Dat kan door je te focussen 
op wat je verkoopt. Iedere fiets, of dat 
nu een kinder-, heren- of damesfiets 
is, gaat onder 100 procent garantie de 

deur uit. Mocht er onverhoopt al iets 
zijn, dan herstellen we dat direct. Wij 
zijn open en transparant, daarom heb-
ben wij de reparatieafdeling midden 
in de winkel.’

‘Veel mensen hebben, vooral als ze op 
zoek zijn naar een e-bike, een goed 
en deskundig advies nodig. Een fiets 
koop je niet zomaar, het is belangrijk 
dat hij aan de verwachtingen voldoet, 
dat hij goed zit, maar ook dat hij kant 
en klaar aangeleverd wordt. Wij ver-
kopen in feite niet gewoon een fiets, 
maar een maatwerk-fiets. Dat vinden 
wij gewoon belangrijk, fietsen moet 
een plezier zijn en waarvoor je hem 
wilt gebruiken is belangrijk. Voor je 

werk, de school of gewoon leuke fiet-
stochtjes maken. Wij leveren de mer-
ken Gazelle, Batavus, Sparta, Koga, 
maar ook de van Nederlands fabricaat 
Multi Cycle. Een merk waar wij ook 
volledig achterstaan,’ aldus Hooijenga.

Wat eigenlijk voor de nieuwe fietsen 
geldt, gaat zeker ook op voor de ge-
bruikte fietsen, die door de fietsen-
makers pur sang volledig nagekeken 
worden en in optimale staat verkocht 
worden. ‘Niet iedereen heeft direct 
een nieuwe fiets nodig of kan een e-
bike kopen. Voor deze mensen heb-
ben wij vaak een prima alternatief, een 
tweedehands met uiteraard garantie. 
Ook hier staan we voor service en 

kwaliteit. Nogmaals belangrijke as-
pecten. Ook wat betreft accessoires 
heeft Schaafsma een enorme keuze, 
van fietstassen tot kilometertellers en 
ook fietsendragers voor achterop de 
auto. Totale fietsbeleving begint bij 
Schaafsma, waar gewoon even binnen 
lopen ook gewoon is. Kom daarom 
eens een kijkje nemen en verbaas u 
over de fraaie collectie.’

Schaafsma Rijwielen VOF, Foarwei 
92-94, 9104CA, Damwâld, Tel. :0511 
– 421408 info@mschaafsma.nl, www.
mschaafsma.nl (nieuwe site is onder-
weg)

Total�De�Westereen�biedt�zoveel�meer
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�Onderweg�van�A�naar�Z�door�het�leven,�kom�je�heel�wat�
momenten�tegen,�waarmee�Total�De�Westereen�je�verder�onderweg�kan�
helpen.�Niet�alleen�met�benzine�en�diesel,�maar�de�compleet�ingerichte�
shop�van�Bert�en�Yvonne�biedt�heel�veel�meer.�Voor�de�inwendige�mens�
een�lekkere�gehaktbal,�snack�of�koffie�voor�een�rustmoment�na�het�
tanken,�maar�ook�voor�vele�bijzondere�momenten.�Momenten�als�er�een�
feestje�te�vieren�valt,�prachtige�luchtkussens�voor�kinderen,�maar�ook�
grote�of�kleine�opblaasbare�poppen.�Bij�Total�is�het�assortiment�inmiddels�
totaal�vernieuwd.

‘Eigenlijk zou ik niet weten waar ik 
eerst of laatst moet beginnen,’ erkent 
Yvonne eerlijk en vooral ook lachend. 
‘Wij krijgen steeds meer vraag naar 
fantasiepoppen, waardoor we ons ge-
noodzaakt voelden om ons assorti-

ment uit te breiden en te vernieuwen. 
Hierdoor is de keuze aanzienlijk groter 
geworden, waardoor ook de mensen 
die niet van die “bombastische” pop-
pen houden aan hun trekken kunnen 
komen. We horen dat vooral regelma-

tig als er een baby geboren is. De hou-
ten kinderwagen, een prachtig model, 
is dan vaak een schitterend alternatief 
om uiting te geven aan de blijdschap 
van de geboorte van een zoon of doch-
ter. Natuurlijk zijn ook de andere pro-
ducten nog steeds in ons assortiment, 
maar zoals al gememoreerd, zoeken 
wij het vooral in uitbreiding van de 
keuzemogelijkheden, zoals meerdere 
modellen van Abraham en Sara. Heel 
leuk aangepast aan de huidige tijd.’

‘De mogelijkheden zijn legio, voor 
iedere leeftijd, verjaardag of jubileum 
hebben wij meerdere toepassingen, 
zodat je niet steeds hetzelfde tegen-
komt. Dat is natuurlijk prachtig, want 
onze pronkstukken zijn in de hele re-
gio te vinden. Daarnaast geven wij op 
onze andere feestelijke attributen 10% 
korting aan de mensen, die bij ons een 
“aandachtstrekker” voor in de tuin hu-
ren. Ook wat dat betreft hebben we 
het assortiment uitgebreid, met vlag-
gen, banners en ook T-shirts en alles 
wat daartussenin ligt. De start van een 
feest dat aandacht verdient, begint bij 
ons,’ aldus Yvonne.

Momenteel kan men nog sparen voor 
handdoeken bij het tanken, maar vanaf 
mei is dit vooral gericht op vakantieat-
tributen, zoals rugzakken, koffers en 
trolleys die mee mogen in de cabine 
van het vliegtuig. Ook het complete 
assortiment van Ola ijs en leuke ca-

deautjes, zoals voor momenten dat er 
onverwachts een bezoek wordt afge-
legd zijn aanwezig in de shop. ‘Vooral 
op zondag weten mensen hiervoor 
de weg te vinden naar Total. De weg 
die ook leidt naar Carwash, die weer 
volledig gerenoveerd is en waarop 
onder andere nieuwe borstels zijn ge-
installeerd. ‘Ook in dat kader letten 
wij uiteraard op de kwaliteit, mensen 
willen tenslotte dat hun auto schoon 
en onbeschadigd is als hij uit de was-
straat komt.’ Terwijl Yvonne de vele 
mogelijkheden die Total De Wester-
een te bieden heeft op een prettige 
manier verteld, worden haar woorden 
onverwachts ondersteund als er een 
auto stopt en mensen naar de  Rèvo-
lution Waskiosk lopen, die geschikt 
is voor wassen van 8 en 18 kilo.  Dit 

is een 100% zelfbediening wasma-
chineconcept.  De Rèvolution is een 
open waskiosk welke 24 uur gebruikt 
kan worden. Dekbedden, skikleding, 
kussens, kleine kindermatrassen, 
paardendekens, gordijnen, tentvloer-
kleden, teamkleding, tafellinnen van 
restaurants, vrijwel alles kan gewas-
sen en gedroogd worden. Het Total 
tankstation en kiosk bieden meer dan 
benzine en diesel, zoveel meer dat het 
handig is om eens een kijkje te nemen 
en gebruik te maken van het gemak en 
voordeel, dat Bert en Yvonne met hun 
personeel bieden.

Total De Westereen, Noarder Stas-
jonsstrjitte 40, 9271 CK De Wester-
een. Tel.: 0511-445634.
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DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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

0-4
KDV

4-12
BSO

12+
DOK12

0-12
GOB

0-12
GOB

Bezoekadres 
Yndustrywei 1a

T. 06 - 4677 6278
9271 EL in De Westereen

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + Daging Kerrie of Roedjak + 
Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 17,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks) 
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté + 

Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 21,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet 

van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 

dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur. 
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl
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AGENDAAPRIL

ZATERDAG�13�APRIL.
DAMWÂLD –  Disco voor iedereen 
met een beperking. De Kruisweg. Zaal 
open: 19.00 uur. Entree € 2,00, De 
Kruisweg. 
FEANWÂLDEN – Museumweekend 
met rondleidingen tuin/gebouw, lage 
entree; gratis rondleiding.  13.30-17.00 
uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
OENTSJERK - Seniorenorkest  “Ryk 
Troch Muzyk” jaarlijks concert. Gast: 
Gurbe Douwstra. “Pro Rege”, Rengers-
weg 15. Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 
10.-, (incl.: koffie/thee).
ZONDAG�14�APRIL
FEANWÂLDEN – Museumweekend 
met rondleidingen tuin/gebouw, lage 
entree; gratis rondleiding.  13.30-17.00 
uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
KOLLUMERZWAAG -9.30 Br. G. 
Lolkema mmv Gospelgroep Inspira-
tion. 19.30 Thema-avond De toekomst 
van Israël, spreker Br. W. Zwitser van 
het Zoeklicht Bapïstengemeente “de 
Thuishaven” Skoallestrjitte 28.
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Noordbergum Pleinkerk. 10.00. 
Br. Jan Zeldenrust m.m.v. Praisecombo. 
MAANDAG�15�APRIL
WÂLTERSWÂLD  – Dorpenronde, 
onder de titel ‘Sko ris Oan!’. College van 
B en W van de gemeente Dantumadiel. 
Start 19.30. De Nije Warf in Wâlters-
wâld voor Driezum/Wâlterswâld.
VRIJDAG�19�APRIL
BUITENPOST - It Koartling. My-
KingRocks 2019, de GOOD FRIDAY 

editie met de bands Crusade en OL-
TAS. Deur 20.00, rocken vanaf 20.30.
ZATERDAG�20�APRIL.
DAMWÂLD –  Fietstocht voor St. 
Overlever vanuit de Kruisweg. Inschrij-
ven € 8,00. Opbrengst is voor meer on-
derzoek naar transplantaties.
FEANWÂLDEN – Concert Trio Les 
Amis, muziek uit zuidelijke streken 
(accordeon, gitaar, mandoline). Aanvang 
20.00 uur. De Schierstins, Haadstrjitte 
1, info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
ZONDAG�21�APRIL
KOLLUMERZWAAG -9.30 Pasen br. 
Jan Foppen mmv Gospelgroep Light-
house  Bapïstengemeente “de Thuisha-
ven” Skoallestrjitte 28.
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Noordbergum Pleinkerk. 10.00. 
Ds. Tjerk Bosscher m.m.v. Alpha Praise. 
DE WESTEREEN - Paasjubel met 
Ate en Bertina Grijpstra, organisa-
tie: IEC (Interkerkelijke Evangelisatie 
Commissie). Muzikale begeleiding: Ate 
en Bertina Grijpstra. Korte overdenking 
Aart Langevoort. Aanvang 19.30 uur. 
Ferbiningstsjerke. 
MANDAG�22�APRIL
DAMWÂLD - Paaspuzzeltocht, paas-
kleurplaat inkleuren voor kinderen en 
rondleidingen.13.30 - 17.00 uur. Mu-
seum “De Sûkerei”. Trekwei 8a. E-mail 
info@desukerei.nl of tel. 0511-420936.
KOLLUM – Autocross NAC. 11.00 
uur. Fries Kampioenschap Standaard-
klasse - Stockcar F1 Silver Roof Qua-
lifier. Wouddijk 7.
WOENSDAG�24�APRIL
FEANWÂLDEN Vrouwen van Nu, 

De Mienskip 19:45, Jubileumavond ter 
gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. 
Alleen voor leden.
VRIJDAG�26�APRIL��
DAMWÂLD – Bingo in De Kruisweg. 
Aanvang 20.00. Zaal open: 19.00. 
ZATERDAG�27�APRIL��
DAMWÂLD – Vrijmarkt met zijn al-
len en Mei Inoar Ien. 
KOLLUMERZWAAG - Wrotrun 
Kollumerzwaag, survival op zijn Fries. 
Start wedstrijd 12.15, recreanten 12.45
VRIJDAG�3�MEI
FEANWÂLDEN – Lezing nazi-jager 
Jack Kooistra, ‘De Friese Wiesenthal’. 
Aanvang 16.00 uur. De Schierstins, 
Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; 
www.schierstins.nl
ZONDAG�5�MEI
KOLLUMERZWAAG - 19.30 uur 
Thema-avond Het Messiaanse rijk, 
spreker Br. W. Zwitser van het Zoek-
licht  Bapïstengemeente “de Thuisha-
ven” Skoallestrjitte 28.
MAANDAG�6�MEI
DE WESTEREEN - Bevrijdingscon-
cert shantykoor De Swemmersjongers                     
in Brugchelencamp. Aanvang 15.00 uur.  
Entree € 3,50, incl. kop koffie of thee 
met een plak cake in de pauze.
DIVERSEN
KOLLUMERZWAAG - Avond-
4daagse Kollumerzwaag. 20 t/m 23 mei. 
De start is om 18.00 uur en we bestaan 
dit jaar 20 jaar.
IEDERE�MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30. 
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma 
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gra-
tis 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 gra-
tis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE�DONDERDAG
DE WESTEREEN  - Week vlooien-
markt, 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 juni. Cul-
turele expositie “Pronk út de Wâlden”. 
Stichting Keunstkrite Twizel. In de 
centrale hal van het gemeentehuis. Sta-
tionsstraat 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 Coehoorn-
weg 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 - Museum “De Sûkerei”. 
t/m 26 oktober. Dinsdag t/m zondag 
van 13.30-17.00 uur.  Maandag geslo-
ten. Trekwei 8a. info@desukerei.nl of 
tel. 0511-420936.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DOKKUM - Expositie olieverfschilde-
rijen Waddenzee galerie Jan Kooistra, 
Diepswal 3. Vrijdag- en zaterdag 14.00 
tot 17.00. (06-53 90 2008).  www.jan-
kooistra.nl
FEANWÂLDEN – Gehele jaar: ‘het 
laatste Friese torenkasteel’. Open: dins-
dag t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. 
zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie Lou-
ise de Winter, Papergirls en figuratieve 
schilderijen en Max de Winter sugges-
tief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. 
Alleen open op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open  za-
terdag en zondag 13.00-17.00. Entree € 
3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dage-
lijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein 2, 
Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijvers-
burg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.

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

Doarpsfeest�De�Westereen�van��
14�–�21�september�2019
Na�de�succesvolle�feestweek�van�2017,�zijn�de�voorbereidingen�voor�
dit�jaar�al�weer�in�volle�gang.�Van�14�–�21�september�staat�het�thema�
‘muziek’�centraal.�Met�een�aantal�‘oude’�vertrouwde,�maar�ook�nieuwe�
activiteiten,�bieden�we�dit�jaar�weer�een�programma�aan�waar�jong�en�
oud�van�kan�genieten.�

We trappen af met een spetterende 
feestavond in de manege met medewer-
king van Exposure. Voorafgaand strijden 
buurten, families en vriendengroepen te-
gen elkaar in de BuurtQuiz….Wie weet 
het meest over geschiedenis, taal, natuur, 
cultuur en muziek en mag zich op het 
eind van de avond ‘de slimste’ noemen? 
Op zondag staat de Top 2000 Sing Inn 
op het programma. Samen met de band 
‘Awakened’ uit Drachten is vol enthou-
siasme gewerkt aan het maken van deze 

dienst.  Na het succes van 2017, komt ook 
dit jaar het schat zoeken terug. Van maan-
dag tot en met vrijdag zal elke dag een 
schat verstopt worden. De kinderspelen 
staan dit jaar helemaal in het teken van 
‘muziek’, het belooft een swingend spek-
takel te worden! Natuurlijk ontbreekt de 
optocht niet, wat een geweldige optocht 
hadden we in 2017! Het publiek kwam 
vanuit heel Noord-Oost Friesland naar 
De Westereen. Op de vrijdag staat de 
zeskamp weer op het programma en we 

sluiten dit jaar weer af met het straten-
festival. Het beloofd dit jaar NOG groter 
en spectaculairder te worden dan de edi-
tie van 2017. Met maar liefst 5 podia kan 
je genieten van, onder andere, Vreemdt, 
Rockville, Bad-end, All over Again, Saxy 
Lady’s, Hollumer Gromkes en nog veel 
meer! Tussen de podia verrassende en 
vernieuwende toneel- en straatacts, dans 
en sport, maar ook een braderie en een 
speciaal ingerichte kinderhoek met diver-
se workshops. Ook aan de oudere jeugd 
is gedacht! Tijdens de feestweek nog tal 
van andere activiteiten waar we later op 
terug komen. 

Ledenwerving
Om al deze activiteiten mogelijk te ma-
ken, zijn we afhankelijk van, onder ande-

re, de financiële steun van onze leden. 
In mei komen we daarom bij je langs. 
Samen met onze leden kijken we of 
de gegevens nog kloppen en we ho-
pen natuurlijk ook op een groot aantal 
nieuwe leden. Met het ledengeld kun-
nen we de activiteiten voor jong en 
oud zoveel mogelijk gratis aanbieden 
en kunnen we tweejaarlijks een mooi 
feestweekprogramma neerzetten.

Vrijwilligers
We werken met een enthousiast team 
van bestuur en commissies, maar we 
kunnen niet zonder de hulp van onze 
vrijwilligers. Zowel in de voorberei-
ding als tijdens het feest zelf, kunnen 
we extra handjes goed gebruiken. Wij 
doen hiervoor dan ook een beroep op 
de inwoners van ons dorp. Lijkt het je 
leuk om te helpen bij één van onze ac-
tiviteiten? Schroom dan niet om je aan 
te melden! Daarnaast zoeken we vrij-
willigers om ons te assisteren tijdens 
de ledenwerving. Vele handen maken 
licht werk! Je kan je aanmelden via 
pr@doarpsfeest.nl ,bij één van de be-
stuurs- of commissieleden of stuur een 
berichtje via Facebook of Instagram. 

Social Media
Volg ons op Facebook @doarpsfeest 
en Instagram @doarpsfeestdewester-
een om op de hoogte te blijven van al 
onze activiteiten.

Der�is�noch�nea�in�brânkast�efter�in�
lykwein�oan�riden.

Frysk sprekwurd

Er is nog nooit een brandkast achter een lijkwagen aangereden.

Bestuur en commissie doarpsfeestferieniging ‘De Westereen’. Geert Dijkstra, Herman de Hoop, Aletta van der Meer, Pietrik Elzinga – Postma, Henk 
de Roos, Klaske Boskma, Herre Boskma, Douwe Boorsma, Niek Westerhof, Aukje de Bruin, Angré Brink, André de Voogd, Annet Jellema, Wessel 
de Roos. Op de foto ontbreken Rienk Postma en Danny Boersma

Paasjubel met Ate 
en Bertina Grijpstra
Op 1e paasdag 21 april is het zover. 
Onder de vleugels van de IEC (Inter-
kerkelijke Evangelisatie Commissie) 
organiseren de kerken uit De Wes-
tereen hun eerste Paasjubel. Samen 
maken de Christelijk Gereformeerde 
Kerk, de Protestantse Gemeente en de 
Pinkstergemeente er een mooie zang-
dienst van, zonder kerkmuren. Samen 
met u, willen we er een mooie zang-
dienst van maken. Met elkaar zingen 
dat Jezus voor ons is gekruisigd, ge-
storven en weer opgestaan. Dat is toch 
geweldig? De avond wordt muzikaal 
begeleid door Ate en Bertina Grijp-
stra. Ze gaan als duo een paar liedjes 
zingen. Maar het draait deze avond 
vooral om de samenzang van bekende 
paasliederen. 

Voorganger Aart Langevoort verzorgt 
een korte overdenking. Het belooft 
een fijne, ontspannende avond te wor-
den. Neem vooral iemand mee. Wie 
weet vinden je buren, vrienden, familie 
en/of kennissen het ook leuk om eens 
zo’n bijzondere dienst mee te maken 
en het goede nieuws te horen. Ieder-
een is van harte welkom om 19.30 uur 
in de Ferbiningstsjerke in De Wester-
een. Na de dienst is er koffie en ruimte 
om nog even na te genieten. 
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Echografie
met echografie hebben wij bij  
de Vesteynde de mogelijkheid om 
sportblessures in beeld te krijgen, 
bijvoorbeeld spierblessures, pees- 
blessures etc.

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

podologie

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

Knieschool

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

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

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

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

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

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

PAASSHOW 

               2e paasdag  

 van 10:00 tot 16:00 uur 

  voor de kids is er een               
      SPRINGKUSSEN 

Koarteloane 67 
9298 RE  KOLLUMERZWAAG 
Tel.: 06 - 50 86 42 42 
Info@houtbouwgvanderwal.nl 
 

www.houtbouwgvanderwal.nl 

Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

Schaafsma.pdf   1   13-12-17   16:14

UW BETONPLEXSPECIALIST
Uitgebreide voorraad maten betonplex

6 mm 125x250 cm glad

9 mm 125x250 cm glad en antislip

12 mm 125x250 cm glad en antislip
12 mm 150x300 cm  glad en antislip

15 mm 125x250 cm  glad en antislip
15 mm 150x300 cm glad en antislip
15 mm 200x400 cm glad en antislip

18 mm 125x250 cm glad en antislip
18 mm 150x300 cm glad en antislip
18 mm 150x250 cm glad en antislip
18 mm 200x400 cm glad en antislip

21 mm 125x250 cm glad en antislip
21 mm 150x250 cm glad en antislip
21 mm 170x360 cm glad en antislip
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Geale�Westra�verloor�meer�dan�130�familieleden�
Tekst: Johannes van Kammen | Foto Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�-�Een�verhalenverteller,�dat�wil�Geale�Westra�zich�zeker�niet�
noemen.�Toch�voelt�hij�de�drang,�om�juist�tijdens�deze�dagen�van�eind�
april�en�begin�mei,�het�verhaal�te�vertellen�van�de�verschrikkingen�van�
de�Tweede�Wereldoorlog.�Een�oorlog�die�hij�als�kind�heeft�meegemaakt,�
maar�ook�een�periode�waarin�de�inmiddels�87-jarige�Westra�meer�dan�
130�familieleden�verloor.�Verloor�door�de�ontberingen,�door�de�gaskamer,�
maar�soms�ook�door�pure�wreedheid�van�een�machtswellusteling.�

Westra vertelt zijn verhalen bij voor-
keur aan de jongere generatie, maar 
verzuimt altijd bewust om sommige 
gruwelijke details te melden. Tot 
vorig jaar wist hij zich nog gesterkt 
door twee familieleden die de kam-
pen hadden overleefd, maar beiden 
zijn niet meer in leven. Geale Westra 
wordt soms emotioneel, voelt de pijn 
van het verlies, maar ziet soms ook 
de jonge overleden kinderen die hij 
uit het water moest halen, tijdens de 
waternoodramp in Zeeland. De man 
die drie keer de erewacht mocht vor-
men met de bond van oud-strijders, 
bij het overlijden van iemand van het 
Koninklijk Huis, is ondanks alles wat 
hij meemaakte, niet gebroken. Hoe-
wel met het passeren van de tachtig 
jaar de verhalen hem zelf ook steeds 
meer bij de keel grijpen. 

Dodenherdenking en bevrijdings-
dag. ‘Natuurlijk moeten we onze 
gevallen mensen blijven gedenken. 
Zij zijn voor ons gestorven. Niet 
voor zichzelf. We mogen dit nooit 
vergeten,’ benadrukt Westra. ‘Mede 

daarom heb ik met mijn neven het 
verhaal willen vertellen, het verhaal 
van angst, verderf en dood. De dood 
die ieder moment op de loer lag. 
Mijn beide neven hadden dat erva-
ren, zij hebben de verschrikkingen 
van nabij meegemaakt en aan den 
lijve ondervonden, zij hebben men-
sen op een barbaarse manier aan hun 
einde zien komen. 

Van pure uitmergeling tot ondervoe-
ding, maar ook door mishandeling 
of experimenten van kampdokters. 
Dokters die een eed hadden gezwo-
ren om mensen te helpen, niet om 
ze te vernietigen. Zij hadden dit er-
varen, ik vind het nu moeilijker om 
te vertellen. Ik wil waarheden vertel-
len, die vertel ik nog steeds, maar de 
bevestiging van mijn woorden ont-
breekt nu. We hebben meer dan 130 
mensen verloren in onze familie, 
waarvan een groot deel Joods was. 
Nu, anno 2019 is het antisemitisme 
nog aanwezig in onze samenleving.’ 

Westra: ‘Een van de twee neven was 
een keer in Argentinië. Bij een loket 
moest hij zich identificeren, door 
zijn papieren te tonen. Hij draaide 
zijn hand op en toonde zijn num-
mer wat gekerfd stond in zijn hand. 
Achter het loket herkende hij een 
van de beulen van een concentra-
tiekamp. Hij heeft dit gemeld bij 
de Joodse inlichtingendienst. Ik 
weet niet wat er daarna gebeurd is, 
maar heb wel een idee, dat ik niet 
hardop uitspreek’. Geale Westra: 
‘Eén van de mensen die altijd aan-
wezig was tijdens de verhalen aan 
jeugd van zo’n 15-17 jaar was auteur 
Jules Schelvis. Hij schreef drie boe-
ken, waaronder  “Binnen de poor-
ten”  en  “Vernietigingskamp Sobi-
bór”. In Sobibór, vlak bij de grens 
met Oekraïne, werden in ruim een 
jaar tijd ten minste 169.800 mensen, 

voornamelijk Joden, vermoord. Van 
hen waren er 34.295 afkomstig uit 
Nederland. Schelvis was één van de 
slechts achttien Nederlandse over-
levenden. Hij overleefde in totaal 7 
concentratie- en vernietigingskam-
pen. Het bleef vaak balanceren over 
wat we wel of niet kwijt wilden. De 
meest gruwelijke details hebben we 
nooit verteld, die vonden we niet 
geschikt. Te gruwelijk om aan jonge 
mensen die nog een toekomst voor 
zich hebben te vertellen. Anderzijds 
vind ik het toch belangrijk om het 

verhaal te vertellen.’
‘Mijn heit, ook een Geale waar-
schuwde al in 1938 voor de opko-
mende Duitse nazi’s. Hij werd niet 
geloofd, ook in eigen familiekring 
niet. Men wou niet geloven, dat 
mensen tot dit soort verschrik-
kelijke daden in staat waren. In de 
oorlog luisterden we altijd naar ra-
dio Oranje, dit kon door een valse 
muur die was gemetseld. Tussen die 
twee muren zat de radio, die door 
Tjeerd (Ria) de Bruin was aange-
sloten.’ Moeiteloos en zonder hape-
ring noemt Geale Westra, nu bijna 
tachtig jaar geleden, nog de ope-
ningszinnen die ‘s ochtends om acht 
uur en ‘s avonds om 20.00 u werden 
verzonden. ‘Tjeerd had er ook voor 
gezorgd dat we nog elektra hadden 
toen het verboden was. Het kabel-
tje van de verbinding met de mast, 
waarop hij een stukje ijzer had ge-
legd, lag verscholen tussen het rie-
ten dak. We gebruikten het lampje 
van een fiets voor de verlichting, het 
mocht immers niet opvallen want 
elektra gebruiken was verboden.’

Geale Westra, jarenlang en nog 
steeds actief bij de wapenbroeders. 
Velen zullen hem herkennen aan 
de complete outfit, waarin hij al-
tijd bij officiële gelegenheden zo-
als de dodenherdenking, te vinden 
is. ‘Nee, niet voor mijzelf. Maar als 
eerbetoon aan de gevallenen in de 
oorlog. Ik ben van mening dat zij 
dat respect, ons respect, verdienen. 
Bij de herdenking in De Westereen 
doe ik dat speciaal ook voor Harke 
van der Meulen en Romke Hekstra, 
twee jongens, die bij mij op de oplei-

ding hebben gezeten. Ik hoefde niet 
naar Nederlands-Indië, zij wel en ze 
keerden nooit terug. Ik heb er soms 
veel moeite mee hoe er nu over ge-
dacht wordt. Er zijn Indiëgangers, ik 
weet het, ze hebben het mij verteld, 
die mensen dood hebben geschoten. 
Het was een kwestie van hij of ik, 
was de reactie van de militairen later. 
Ik heb iemand gekend, die op zijn 
sterfbed pas aan zijn vrouw durfde te 
vertellen dat hij in Indië iemand ge-
dood had, het was hem altijd bij ge-
bleven. Hij wou het toch nog kwijt. 
Een last die je je leven lang droeg.’

‘Toen ik werd opgeroepen voor de 
militaire dienst heb ik de opleiding 
bij de geneeskundige troepen ge-
volgd. In 1953 hoorden we via de 
radio, dat alle verloven waren inge-
trokken vanwege de watersnood-
ramp in Zeeland. Ik was net thuis, 
dus zondagavond naar Nunspeet en 
we vertrokken de volgende ochtend 
om 03.00 uur naar Walcheren. Het 
was ongelofelijk de enorme hoeveel-
heden water die we tegenkwamen, 
het begon al bij Rotterdam. 

Onze opdracht was om dode men-
sen uit het water te halen. De doden 
werden naar Rotterdam afgevoerd. 
Het was verschrikkelijk, je raakt de 
beelden nooit kwijt, vooral de drij-
vende kinderen hebben hun sporen 
nagelaten. Toen ik laatst de nieuws-
foto zag van het overleden jongetje, 
de vluchteling op het strand, pas-
seerde het gehele drama in Zeeland 
weer de revue. Zag ik de beelden 
weer en dan te beseffen, dat wij nog 
niet eens in het ergste gebied zaten. 
Dit was in Tholen. Ik kende iemand 
die daar was geweest, hij kon en wou 
er niet over praten. Ik kan dat wel, 
daar ben ik blij om.’ Tina Westra 
vult haar echtgenoot aan, ervaart het 
verhaal weer en voelt de pijn en het 
leed dat Westra heeft meegekregen. 
Ondanks deze moeilijke periodes in 
hun leven, hebben ze tot dusver zich 
er goed doorheen geslagen en genie-
ten beiden nog een uitstekende gees-
telijke en lichamelijke gezondheid.

Een grote eer vond Geale Westra 
het zeker, dat hij drie keer bij het 
afscheid van een lid van het Ko-
ninklijk Huis mocht zijn. Bij prins 
Bernhard, koningin Juliana en prins 
Claus vormde hij, samen met tien-
tallen andere leden van de Bond 
van oud-strijders, de erewacht. Eén 
keer zelfs als groepscommandant 
over twintig manschappen. Het af-
scheid van prins Bernhard was on-
der bitterkoude omstandigheden. 
‘We mochten geen handschoenen 
dragen, maar koud dat het was. Een 
van de jongens deed na het salueren 
de handen achter de rug, waarna de 
toeschouwers door het open hek 
zijn handen pakten en door wrijven 
opwarmden. Hartverwarmend dit 
soort momenten. Prachtig was ook 
de brief die we van koningin Beatrix 
kregen, zij bedankte ons voor de in-
zet en de zeer correcte wijze. Ik vond 
dit ontroerend. Dit deed mij wat, 
net zoals deze dagen wat met mij 
en velen onder ons doen. Zolang ik 
kan wil ik het verhaal vertellen, niet 
voor mijzelf, maar voor de mensen 
die gesneuveld zijn. Dat kan en wil 
ik nog doen zolang het kan, móet ik 
nog doen, als eerbetoon aan hen die 
voor ons vielen.’De bevrijding werd gevierd met prachtige kaartjes (Kaartjes: mevrouw Harmsen)
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(0511)- 42 14 08

info@mschaafsma.nl

www.mschaafsma.nl

telefoon:

email:

internet:

Foarwei 92-94

9104 CB Damwald

(0511)- 42 14 08

info@mschaafsma.nl

www.mschaafsma.nl

telefoon:

email:

internet:

Foarwei 92-94

9104 CB Damwald

De actie’s  lopen t/m 31 mei, inruil mogelĳ k!

Sparta F8E, 
de beste voorwielmotor fi ets met 500Wh accu 

voor een wel heel schappelĳ ke prĳ s (€1999,-) nu 
tĳ delĳ k met gratis fi etstas naar keuze!

Met Batavus kom je verder. Je krĳ gt 
tĳ delĳ k bĳ  aanschaf van de geselecteerde 
actiemodellen gratis een grotere accu met 

voordeel tot wel €200,-!

Multicycle, 

ons nieuwe premium merk! 
Tĳ delĳ k een introductiekorting 
van 10% op de gehele collectie.

Batavus 
Fonk

met Emotion voorwielmo-
tor en 400Wh accu voor 

€1399,-

Batavus 
Wayz E-go 

Active
met Bosch middenmotor en 

400Wh accu voor €2199,- 

Dit en nog meer modellen met veel voordeel!

Dé Transport Compagnon! 
De expert op het gebied van het vervoer van afval! 

Bel: 0512-368000
www.dtcsurhuisterveen.nl

DÉ TRANSPORT COMPAGNON!
DE EXPERT OP HET GEBIED VAN HET VERVOER VAN AFVAL!

WWW.DTCSURHUISTERVEEN.NL

T: +31 (0)512-368000
E: planning@dtcsurhuisterveen.nl 

Antiquariaat “Het Vergeet-Mij-Nietje” 
           
       Oude  Prentbriefkaarten         
  boeken, wenskaarten, oude foto’s,  
verzamelspullen, paperassen enz. 

FRYSKE SOUVENIRS 
 
  Opruiming in de zomermaanden  
        Tas vol boeken € 5,= 
                (geldig van mei t/m september ) 
 
        Zaterdag 25 augustus boekenmarkt 
                    (bij de Schierstins Feanwâlden ) 

 Nederlands grootste boeken- en ansichtkaarten antiquariaat                              
Haadstrjitte 20       Feanwâlden       0511-476698        www.boekennietje.nl 
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Joop�Schut�(95)�geniet�nog�intens�van�biljartsport
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Koos Scherjon

FEANWÂLDEN�–�‘Ik�sta�pas�aan�het�begin�van�mijn�carrière,’�grapt�Joop�
Schut�uit�Feanwâlden.�En�met�zijn�carrière�bedoelt�hij�dan�de�biljartsport�
en�met�name�het�libre�spel.�Voor�de�95-jarige�Feanwâldster�is�biljarten�
veel�meer�dan�een�spelletje�op�het�groene�laken.�

‘Het is een prachtige sport en ik speel 
om te winnen, maar kan alleen al ge-
nieten als een bal rolt zoals ik dat in 
gedachten heb. Voor mij is het echter 
meer, veel meer. Als weduwnaar moet 
je de mensen gaan opzoeken. Biljarten 
is een eerlijke, maar vooral ook sociale 
sport. Ik doe ook mee aan de dorpen-
competitie en ervaar steeds weer dat 
het praatje, het contact en de lach zeer 
belangrijk is. Je hebt een groep van 
6-8 spelers, maar eigenlijk is de hele 
club van jou en voor jou. Je hoort er-
gens bij, je wordt gehoord en je hoort. 
Ontzettend belangrijk,’ aldus Smit, die 
zich plotseling opwerpt als een ambas-
sadeur van het ogenschijnlijk simpele 
spelletje. Maar ook nu weer is het een 
kwestie van schijn bedriegt, want bil-
jarten vraagt toch wel het een en ander.

Joop Smit, een Gelderlander uit Beek-
bergen, die uiteindelijk dankzij zijn 
werk via Drachten en Ameland naar 
Feanwâlden kwam en zich daar snel 
thuis voelde. Zo snel zelfs dat hij be-
trokken raakte bij het sooswerk, het-
geen uiteindelijk resulteerde in de op-
richting van de biljartclub, terwijl hij 
van tevoren amper zijn kunsten op het 
groene laken had vertoond. Ik heb niet 

het initiatief genomen, maar was er 
wel vanaf het begin bij betrokken. Ook 
wat betreft de dorpencompetitie, met 
Oentsjerk, Hurdegaryp, Damwâld, De 
Westereen, Kollum en natuurlijk Fe-
anwâlden. Ik ben daar meer dan twin-
tig jaar voorzitter van geweest, iedere 
vereniging levert een bestuurslid,’ aldus 
Schut, die de dorpencompetitie hoog 
in het vaandel heeft.

‘Ooooh, ja,’ klinkt het spontaan en het 
lachende gezicht spreekt boekdelen als 
reactie op de vraag of hij als 95-jarige 
het biljarten nog steeds mooi vindt. 
‘Het spelletje is en blijft leuk. Ik kan er 
nog echt van genieten, er volop tegen-
aan gaan. Het blijft een aparte sport, 
de ene week speel je de sterren van de 
hemel en een week daarna lukt niets. 
Natuurlijk speel ik om te winnen, maar 
dat wil absoluut niet zeggen dat ik 
boos ben als ik verlies. Je kunt als team 
ook nog winnen, er zijn dus eigenlijk 
twee kansen. 

Maar eerlijk gezegd, het biljarten is 
veel meer dan alleen dat spelletje. Dan 
zou ik er niets aan vinden. Je bent met 
andere mensen, je moet soms schrijven 
of scheidsrechter zijn. Het maakt niets 

uit wat, als je het maar als team doet. Je 
kunt soms vriendschappen opbouwen, 
maar maten word je meestal wel. Je 
voelt je met elkaar verbonden, maar het 
rare is, niet alleen met je eigen team. Je 
komt elkaar ook in de dorpencompeti-
tie vaak jarenlang tegen, soms speel je 
tegen elkaar, maar dat hoeft natuurlijk 
niet altijd. Ook hier bouw je vaak heel 
wat op. Laat ik het duidelijk stellen: 
ondanks mijn 95-jarige leeftijd zou ik 
dit niet graag willen missen. Als ouwe 

knar die jonkies verslaan dat geeft toch 
plezier.’ 

Dat het steeds wat minder wordt kan 
Joop Schut niet ontkennen, dat wil hij 
ook niet. Voor hem is het geen gevecht 
tegen zichzelf of de tijd. Inmiddels is 
hij langzaam maar zeker naar beneden 
afgedaald en zit nu op een moyenne 
van dertig. In zijn topjaren was dit bijna 
het dubbele. Nog steeds kan hij echter 
een serie van negen neerzetten en als 

dat gebeurt wordt het voor velen moei-
lijk om de winst te pakken. Het gezicht 
straalt, 95 jaar en nog vol passie. Alleen 
al het gesprekje over de biljartsport 
geeft Smit voldoening, maar dat blijkt 
ook logisch te zijn, want hij kan zijn 
superlatieven eigenlijk niet kwijt. ‘Het 
is een prachtsport en ook nog reuze ge-
zellig.’ Als iemand van deze leeftijd dit 
zo vanuit zijn hart en hoofd verklaart, 
moet het wel waar zijn!

Museumweekend�met�rondleidingen�
voor�tuin�en�gebouw�Schierstins
FEANWALDEN – Bij De Schiers-
tins te Feanwâlden worden op zaterdag 
13 en zondag 14 april rondleidingen 
gehouden langs de stinzenplanten en 
door het gebouw. Deskundige gidsen 
vertellen de bezoekers over de stinzen-
planten en de historie van de stins. De 
rondleidingen en openingstijden zijn 
tussen 13.30-17.00 uur. Omdat het 
Museumweekend is, is de entreeprijs 
van De Schierstins dat weekend zeer 
laag gehouden. In De Schierstins is 

een expositie over ‘Het Laatste Frie-
se Torenkasteel’ en over de schrijver 
Theun de Vries te bezichtigen. Rein 
Halbersma is beide middagen aanwe-
zig om over zijn expositie ‘Noard-East 
Fryslân ferbylde yn inket en verfe’ te 
vertellen. Hij toont in de Schierstins 
tekeningen, aquarellen en olieverf-
schilderijen, vooral van het Friesland 
landschap, dat hij door en door kent. 
Het bijzondere van de Schierstins-
tuin is dat het de meeste soorten stin-

zenplanten op zo’n relatief kleine op-
pervlakte in Friesland herbergt. Wat 
de Schierstins-tuin ook apart maakt, is 
het feit dat de stinzenplanten de naam 
als soort hebben gekregen dankzij de 
inwoners van Feanwâlden. Vroeger 
stond de tuin van het monumentale 
gebouw vol met de witte bloemen van 
het Haarlems klokkenspel. De dorps-
bewoners noemden ze de ‘stinseblom-
kes’. Dr. J. Botke is de eerste die deze 
naam op schrift heeft gesteld.

Ansichtkaarten met Pasen
In Nederland is het eigenlijk, dit in tegenstelling met de kerst, nooit een 
gewoonte geweest om elkaar met Pasen een kaart te sturen met daarop 
een paaswens. Een traditie die waarschijnlijk in geen enkel land echt hoog 
aangeschreven staat. Toch zijn er landen waarin men elkaar een goede en 
gezegende paasdagen wenst, zoals blijkt uit de kaart op deze foto. Een 
schattig meisje met daarbij een belangrijke rol al voor de paashaas. Het 
geel dat tegenwoordig vaak met Pasen terug te vinden is, ontbreekt net als 
trouwens de eieren. 

Bevrijdingsconcert��
in�Brugchelencamp
Het shantykoor De Swemmersjon-
gers uit De Westereen onder leiding 
van Lina Westerhof, is alweer met 
heel veel plezier en inzet aan het oefe-
nen voor het jaarlijks bevrijdingscon-
cert in Brugchelencamp in De Wes-
tereen. Het koor, wat ondertussen al 
ruim 20 jaar bestaat, verzorgt vele op-
tredens in verzorgingstehuizen en bij 
evenementen. Traditiegetrouw viert 
het koor Bevrijdingsdag in Brugche-
lencamp met een concert, maar omdat 
Bevrijdingsdag ditmaal op een zondag 
valt, zal het optreden plaatsvinden op 
maandag 6 mei aanvang 15.00 uur. 
Naast Ierse en Schotse zeemansliede-
ren wordt ook het nabije verleden be-
zongen met liederen, zoals “Lang lyn” 
en “It hat noch nea sa tsjuster west” 
van Ede Staal. Maar ook bekende 
meezingers zoals o.a. “Het kleine café 

aan de haven” maken deel uit van het 
programma. Kortom het belooft weer 
een heel gezellige middag te worden 
met een zeer gevarieerd repertoire. 
Voor elk wat wils. De entree bedraagt 
€ 3,50 en dat bedrag is inclusief een 

gratis kop koffie of thee met een plak 
cake in de pauze. Het concert is niet 
alleen bestemd voor de bewoners van 
Brugchelencamp, maar ook voor alle 
inwoners van De Westereen en om-
streken.
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Driezum
Freulestrjitte 16
Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

Twijzelerheide 
De Reiden 14

Drachten
Westersingel 10
Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Drogeham
De Delte 21
Vraagprijs: € 162.500,- k.k.

WIST U DAT...
- Uw huis gemiddeld 10%
minder oplevert wanneer
u uw huis zonder makelaar
verkoopt?

- Uw huis gemiddeld 5%
minder oplevert wanneer u
via een internet makelaar
verkoopt?

Gemiddeld verschil maar
liefst: € 18.395,– (bron: RTLZ)

De Westereen
Foarstrjitte 94
Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Buitenpost
Oude Dijk 7a
Vraagprijs: € 525.000,- k.k.

De volgende woningen gingen u onlangs 
voor met Gratis Proef Verkopen:

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

VERKOCHT

VERKOCHT o.v. ONDER BOD

ONDER BOD

Twijzelerheide
De Popels 33

VERKOCHT


