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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!

SPONSORLOOP�JEUGD�VVZ�ONGEKEND�SUCCES

De�afgelopen�weken�was�het�een�drukte�van�belang�in�De�Westereen.�
Veel�inwoners�vroegen�zich�soms�hardop�af�wat�er�toch�aan�de�hand�was.�
Navraag�leerde�dat�de�jeugdspelers�van�de�onderbouw�tot�13�jaar�van�
VVZ�bezig�waren�met�het�zoeken�naar�gulle�gevers�voor�de�sponsorloop�
die�vorige�week�woensdag�gehouden�werd�in�het�Abe�Lenstra�Stadion.

Foto’s: Lammert Brouwer Dankzij onze hoofdsponsor Kroon 
Leverworst is VVZ sinds een paar 

maanden lid van het Sportief Part-
nerschap van sc Heerenveen. De 
hoofdsponsor wil hiermee graag 
bereiken dat leden, spelers en ou-
ders van de jeugdspelers zich meer 
betrokken gaan voelen bij VVZ. De 
sponsorloop was hiervan de eerste 
actie waaraan VVZ deel kon nemen 

en deze primeur werd gelijk een on-
gekend succes. Op woensdag 1 mei 
vertrokken de spelers en begeleiding 
in een dubbeldekker van Birwa Tours 
naar Heerenveen. Na afloop van de 
loop, waar meer dan 60 jeugdspe-
lers aan mee deden, werd de cheque 
uitgereikt. De jeugdleden hadden 

samen met hun sponsors gezorgd 
voor het bedrag van maar liefst € 
5.622,50. Een onwaarschijnlijk hoog 
bedrag, waar menig penningmeester 
jaloers op zou zijn. 
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Multimate Zwaagwesteinde 
wordt Hubo Zwaagwesteinde

Tolwei 22A  - 9271 HM De Westereen - (0511) 44 47 47

Opruiming restanten, kortingen tot 80%

CONTACT

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
maandag t/m donderdag: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

maandag 09:00-12:00 uur
dinsdag 09:00-12:00 en

19:00-20:30 uur
(alleen burgerzaken)

woensdag 13:00-16:30 uur
donderdag & vrijdag 09:00-12:00 uur

Aangepaste openingstijden i.v.m.
de feestdagen, gesloten op:
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
(hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (2e pinksterdag)

Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.

Damwâld Koailoane 11
dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 16:30 uur
zaterdag 09:00 - 12:30 uur

Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 14:30 uur
zaterdag 09:00 - 11:00 uur

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel 01 mei 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

(besluit is verzonden op 25 april 2019).

n Feanwâlden
• Stasjonswei 2, het plaatsen van een
nieuw beschuttingssysteem (abri) (be-
sluit is verzonden op 25 april 2019).

n Rinsumageast
• nabij de Kolkhuzerwei, het dempen en
compenseren van een sloot (besluit is
verzonden op 26 april 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl

Verleende exploitatievergunning
n Damwâld
• Foarwei 25, het exploiteren van een
horecabedrijf (besluit is verzonden op 25
april 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Broeksterwâld
• Patrimoniumwei 12, het organiseren van
een theatervoorstelling ''Rêdbâd'' op 31
mei, 1 juni, 7 juni, 8 juni en eventueel 11
juni 2019 ( aanvraag is ontvangen op 23
april 2019).

n Driezum
• perceel tussen Van Sytzamawei 31 en
Van Sytzamawei 33 te Driezum, het
organiseren van het dorpsfeest van
Driezum-Wâlterswald op 19 juni tot en
met 23 juni 2019 (aanvraag is ontvangen
op 18 april 2019).

n Readtsjerk
• Tsjerkewei 19, het organiseren van Club-
kamp op 14 juni tot en met 16 juni 2019
(aanvraag is ontvangen op 16 april 2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Damwâld
• Hearewei 15, het plaatsen van een
nieuw kozijn (aanvraag is ontvangen op
18 april 2019).

n De Falom
• Mûnewei 23 a, het bouwen van een
berging en een carport (aanvraag is
ontvangen op 18 april 2019).

n Driezum
• Van Sytzamawei 29, het bouwen van
een schuur (aanvraag is ontvangen op
23 april 2019).

n Feanwâlden
• De Hoek 5, het (her-)bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op
12 april 2019).

• Kûkhernewei 9 a, het slopen van de
bestaande bedrijfswoning (aanvraag is
ontvangen op 23 april 2019).

n Rinsumageast
• Van Aylvawei 40, het aanleggen van een
opslagterrein (aanvraag is ontvangen op
13 april 2019).

• Klaarkampsterwei 31, het verlengen van
de ligboxenstal (aanvraag is ontvangen

op 17 april 2019).

n Wâlterswâld
• Koailoane 10, het dempen van een
sloot (aanvraag is ontvangen op 23 april
2019).

• Koailoane 10, het renoveren van de
ligboxenstal en het realiseren van een
nieuwe bovenbouw (aanvraag is ontvan-
gen op 23 april 2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Opschorting beslistermijn omgevings-
vergunning
n Damwâld
• Achter de Haadwei 115, het plaatsen
van een telecommunicatiemast met
toebehoren (op verzoek van aanvrager).

Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn op te schorten
tot 18 juni 2019.

Verleende omgevingsvergunning
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 54, het plaatsen
van een nieuw beschuttingssysteem (abri)

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Leerlingenvervoer Dantumadiel
Schooljaar 2019/2020

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap
of gedragsproblemen? Dan kan hij of zij gebruik maken van Leerlingenvervoer.
Dat kan soms ook als de school ver weg is.

Hoe vraagt u Leerlingenvervoer aan voor uw kind?
Vul het speciale aanvraagformulier in. Maakte u al eerder gebruik van
leerlingenvervoer? Dan heeft u het formulier per post ontvangen. Geen formulier
gekregen, of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Download het formulier op www.
noordoosthelpt.nl. Ontvangt u het formulier liever per post? Dan kunt u ons bellen
op (0519) 29 88 88. Stuur het formulier z.s.m. terug.

Komt uw kind in aanmerking voor Leerlingenvervoer?
Dat beoordeelt de gemeente als uw aanvraagformulier binnen is.
Denkt u er aan dat u het formulier volledig invult, ondertekent en
de eventuele bewijsstukken meestuurt?

Vragen?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Bel (0519) 29 88 88 of
stuur een e-mail naar info@dantumadiel.frl

Stuur h
et

formulier

z.s.m. terug
!

WIL JIJ MEEBESLISSEN IN
DE GEMEENTE DANTUMADIEL?

DOE DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF!
Leer hoe de lokale politiek werkt, hoe je invloed kunt uitoefenen en hoe je zelf gemeenteraadslid kunt worden.
Vijf avondbijeenkomsten in het gemeentehuis in Damwâld. Met o.a. een training debatteren, ontmoetingen met politici en
bestuurders uit de gemeente en een bezoek aan een raadsvergadering.

WANNEER? ‘S AVONDS 29 MEI, 05 JUNI, 12 JUNI, 18 JUNI, 25 JUNI 2019 (TIJDSTIP VOLGT)
WAAR? GEMEENTEHUIS DAMWÂLD
CURSUSLEIDER: TIENEKE CLEVERING

MELD JE AAN VIA E-MAIL: GRIFFY@DANTUMADIEL.FRL OF BEL: 06 - 25 34 21 93 (GRIFFIER TEUN DE JONG)

en

Tieneke Clevering, ProDemos

Verleende evenementenvergunning
n Driezum
• het organiseren van Lampex Dantuma-
diel in de omgeving van het bos en de
bulten op 18 mei 2019 van 13.00 uur tot
17.00 uur (besluit is verzonden op 26
april 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een
melding aan de gemeente mogen worden
doorgegeven. U kunt daartegen geen
bezwaren indienen. Voor informatie kunt
u bellen met de afdeling vergunningen via
(0519) 29 88 88.

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

BTW
excl.
BTW

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

CITROËN C4 CACTUS PURETECH
FEEL airco/ecc, Citroën radio usb, 
cruise control, dagrij verlichting, 
dakrailing, enz,
bj 2014 - 46.978 km € 11.950,-

MERCEDES BENZ A 150
airco, Mercedes radio cd, trekhaak, 
centrale vergrendeling, enz. 
HOGE ZIT!
bj 2009 - 57.006 km € 7.995,-

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI
airco, radio cd, mistlampen voor, 
cruise control, centrale vergrendeling,
tussenschot, enz.
bj 2013 - 65.762               € 8.750,-

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
2.0 tdi airco, radio cd, cruise control, 
centrale vergrendeling, bijrijders-
bank, betimmering, enz.
bj 2013- 94.477 km      € 11.495,-

airco/ecc, fi at radio cd, parkeerhulp achter, 
panoramadak, dakrailing 
ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2010 - 58.262 km      € 4.995,-

FIAT
PANDA

1.2 EMOTION
5 DRS

Eenvoudig bevestigen van fietsen  •  Snelle montage
Kantelbaar  •  Maximale belasting 60 kg  •  7/13 polige aansluiting

Makkelijk op te bergen

Bosal
fietsendrager

€ 299,-
ook geschikt

voor elektrische
fietsen

VOLKS
airco, ra

CITROË
FEEL ai
cruise c
dakraili
bj 2014

en  •  Snelle montage
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Dream School
Iedere maandagavond zat ik gekluisterd 
voor het tv-programma Dream School. 
Voor wie dat nog nooit heeft gezien: 
Dream School is een school waar jon-
geren naartoe gaan die het spoor een 
beetje bijster zijn geraakt. Die zonder 
diploma van school zijn gegaan en op dit 
moment - in de meeste gevallen - niets 
anders doen dan niets doen. Thuis bij pa 
en ma op de bank de hele dag met hun 
telefoon in de hand. Geen toekomst-
perspectief of dromen voor later. In drie 
weken tijd krijgen deze leerlingen op 
Dream School les van Bekende Neder-
landers, die laten zien hoe het ook kan. 
Van Floortje Dessing tot Sjinkie Knegt; 
iedereen komt langs om de leerlingen 
te inspireren. In sommige gevallen lukt 
dat, in andere gevallen niet. Want het 
patroon van niets doen doorbreken, 
blijkt lastiger dan gedacht. Gefascineerd 
zit ik thuis op de bank te kijken naar al 
deze jongeren, die boos en chagrijnig 
tegen alles aanschoppen. Die in iedere 
zin het woord ‘kanker’ gebruiken en om 

zich heen beginnen te slaan wanneer er 
iets van hun gedrag wordt gezegd. Al-
lemaal hebben ze in de allereerste afleve-
ring beloofd om er alles aan te doen om 
zichzelf te verbeteren, maar er is aan het 
einde maar een handjevol die zich aan 
die belofte houdt. En nu las ik afgelo-
pen week dat er klachten zijn over het 
programma. Nota bene van de leerlingen 
zelf, die vinden dat er te weinig nazorg is 
na afloop van het programma. Meerdere 
leerlingen van dit seizoen en vorige sei-
zoenen hebben hun handtekening gezet 
onder een brief, waarin ze hun beklag 
doen over de wijze waarop ze in beeld 
zijn gebracht. Eén van hen is Joëlla, die 
vindt dat ze is neergezet als een meisje 
dat altijd boos is. Afgelopen week zat ze 
in het programma M van Margriet van 
der Linden, waar ze haar verhaal deed. 
Ze was boos, gaf ze toe. Of nee wacht: 
teleurgesteld. Aan tafel zat exact hetzelf-
de meisje als uit het programma. Boos 
en nors gaf ze korte antwoorden. Er was 
te weinig zorg na afloop van het pro-

gramma. En oh ja, ze kon ook niet met 
de man van de nazorg opschieten, dus 
daar ging het mis. Geen enkele glimlach 
op haar gezicht te bekennen. Gelukkig 
was er ook een tegengeluid. Dat van Ta-
tanka, die in datzelfde programma M 
aangaf dat de nazorg wel degelijk goed 
was geregeld, maar dat je wel zelf het ini-
tiatief moet nemen om wat van je leven 
te maken. Precies, dacht ik. Dat is exact 
wat hier mis gaat: het gaat niet om de 
nazorg. Het gaat om wat je er zelf van 
maakt. Wanneer je boos blijft wachten 
op hulp en meteen ruzie krijgt met je 
nazorger, tsja, dan schiet het ook niet 
op. Inmiddels zijn er al vragen gesteld in 
de Tweede Kamer over het zogenaamde 
wurgcontract, dat de leerlingen moesten 
ondertekenen. Ook gaan er stemmen 
op om deze kwetsbare doelgroep beter 
te beschermen. Tuurlijk, er komt heel 
wat bagger over deze leerlingen heen 
via twitter, Instagram en weet ik veel 
wat voor kanalen. Maar je kunt mij niet 
wijsmaken dat al die leerlingen dat van 
tevoren niet wisten. Ze zitten immers al-
lemaal de hele dag met hun mobieltje in 
de hand. De NTR, de omroep die deze 

serie maakt, trekt zich de kritiek aan. En 
ze doen wat ze het beste kunnen doen: 
alle leerlingen worden uitgenodigd voor 
een gesprek in de klas. Dit gesprek is op-
genomen en is als extra uitzending aan 
de serie toegevoegd. En zo komt er dus 
een elfde aflevering van Dream School, 
waarin iedereen zijn zegje mag doen. 
Eén ding is wel duidelijk: Dream School 
zet je als deelnemer op de goede weg, 
maar het is geen ticket naar een zorge-
loze toekomst. Het is het begin van een 
droom, maar daarna moet je het zelf 
doen. Eigenlijk net als in het echte leven. 
Een mooie levensles.

Nynke van der Zee

Tijdverspilling
Er zijn zo van die mooie zonnige, bijna 
zomerse zondagen dat het een genot is 
om er op uit te trekken. Merkwaardig, 
toevallig of toch niet, zijn het ook van die 
dagen dat ook andere mensen tot dit besef 
komen. Gelukkig is er in onze regio volop 
ruimte voor iedereen en is het op een mooie 
zondag, dus hebben er niet zoveel mensen 
haast. Vooral niet de mensen op de wandel- 
en fietspaden. Dus heerlijk relaxen, want 
ook fietsers en wandelaars gaan tenslotte 
prima samen. Zo gaat dat dan ook in het 
Lauwersmeergebied, een prachtig breed 
fiets/wandelpad. Wie doet je wat? Nie-
mand toch? Wel is het uitermate nuttig, 
zelfs raadzaam, dat je ogen in de rug hebt 
als wandelaar. Want, het is niet altijd zo, 
dat wandelaars en fietsers dezelfde rechten 
hebben. Soms, als er een groepje racefietsers 
je tegemoet komt, worden de rechten door 
de fietsende rechters beoordeeld. En u raadt 
het waarschijnlijk al, het snelrecht wint. 
Dit betekent dat je als wandelaar onder 
luid geroep naar de berm wordt verwezen 
op een toon, die een rechter nooit gebruikt. 
U zult natuurlijk denken: een mooi breed 
fietspad, twee wandelaars achter elkaar, 
dus ruimte genoeg. U snapt natuurlijk ook 
wel dat die wandelaars hadden moeten 
zien, dat er achter hen ook fietsers aankwa-
men. Daarom moet je ogen in de rug heb-
ben, een prima alternatief was ook geweest 
dat de ene wandelaar achteruitliep. Een 
goed advies van de snauwende fietser (nog 
zachtjes uitgedrukt) aan de wandelaars 
was, dat ze de berm in moesten gaan. Plot-
seling klonk het in mijn oren: Opzij, opzij, 
opzij, Maak plaats, maak plaats, maak 
plaats, Wij hebben ongelofelijke haast... 
van Herman van Veen. Die indruk werd 
gewekt, ik durf wel eerlijk te verklaren dat 
ik een enorme ergernis voelde en dat was 
niet voor de eerste keer. Sommige mensen op 
een racefiets, gelukkig niet allemaal, menen 
zich plotseling de koning van het fietspad 
en het voetvolk mag zich naar de berm 
haasten, om hen toe te juichen.
Jefanka
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Bertus�Walda�trotse�bezitter�Elfstedenbrevet
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

KOLLUM�–�Er�zijn�niet�zoveel�mensen�die�in�het�bezit�zijn�van�het�Elfsteden-
brevet.�Een�van�de�mensen�die�wel�de�traditionele�drie�Elfstedentochten�
achter�zijn�naam�heeft�staan�is�Bertus�Walda�uit�Kollum,�een�redelijk�fana-
tiek�sporter.�De�elf�steden�bedwingen�is�op�velerlei�manieren�mogelijk,�
maar�alleen�als�je�als�sporter�de�drie�Elfstedentochten�achter�je�naam�hebt,�
kom�je�in�aanmerking�voor�het�door�velen�felbegeerde�Elfstedenbrevet.�

De 11-Stedenwandeltocht is een van 
de drie. De andere tochten zijn de Elf-
stedentocht op de schaats en die op de 
fiets. Van dinsdag 28 mei t/m zaterdag 
1 juni staat Bertus Walda voor de15e 
keer aan de start van de Wandel Elf-
stedentocht. Volgens veel mensen die 
alle drie hebben afgelegd, is de wan-
deltocht de zwaarste. 

Ook Bertus Walda sluit zich graag 
aan bij de categorie die absoluut de 
Wandel Elfstedentocht het zwaarste 
vinden. Toch heeft dit virus zich diep 
in hem genesteld, getuige ook het feit 
dat hij aan de vooravond staat van zijn 
15e deelname. ‘Of de Wandel Elfste-
den ook de mooiste is? Daarover heeft 
hij zijn twijfel. Ook de tocht op de 
schaats is uniek, wellicht beleef je dat 
nooit weer. Het was gewoon een feest-
dag waar ik enorm van genoten heb. 
Ik heb de tocht in 1986 geschaatst, in 
1985 raakte ik ervan in de ban, toen ik 
vrijwilligerswerk deed tijdens de tocht. 
Ik dacht toen, dat wil ik ook, ik zag 
het als een grote plezierige uitdaging. 
Ik kon hem ook goed uitrijden, ik had 
een goede conditie en ik kon redelijk 
goed schaatsen. Echt zwaar vond ik 
het niet,’ aldus Walda.

Ook op de fiets heeft Walda vier keer 
de tocht volbracht. ‘Ik vind het eigen-
lijk te druk, het is wel leuk en gezellig, 
al die mensen langs het parcours, maar 
je moet steeds alert zijn. Er zijn dui-
zenden fietsers onderweg. Ik ga deze 
tocht dit jaar fietsen met mijn dochter. 
Zeker een speciale tocht, waarvan ik 
dus ook hoop te genieten. Het is toch 
prachtig om met een van je kinderen 
zoiets te doen.’  Bertus Walda vervolgt 
lachend: ‘Ik zie het nog niet zitten, 
dat ze met mij de Wandel Elfsteden 

gaat doen. Ik heb hem de eerste keer 
met mijn zwager gelopen en het was 
echt zwaar, het is afzien, maar an-
derzijds ook weer zo verschrikkelijk 
mooi. Ik ervaar het bijzonder intens. 
Je bent steeds met jezelf bezig. Ik vind 
het prachtig, lopend door het Friese 
landschap ontdek je veel meer. Je ziet 
fraaie woningen, prachtige weilanden 
en soms een horizon met typische 
Nederlandse wolken. Echt, daar kan 
ik van genieten, het pure element in 
het geheel.’

Uit ervaring weet Bertus Walda dat 
de tweede en derde dag vaak het 
zwaarst zijn. In de loop der jaren heeft 
zich een kleine wandelvriendengroep 
ontwikkeld. ‘Je moet als je zo’n tocht 
onderneemt je eigen tempo lopen. Je 
kunt niet veertig kilometer met ie-
mand lopen die langzamer is, sneller 
zijn er niet zoveel, want ik loop zo 
tussen de 6,5-7 kilometer gemiddeld. 
Dat is een hoog tempo, ik kan mij de 
eerste keer nog herinneren dat ik op 
de derde dag behoorlijk veel last en 
pijn had. Na een prima behandeling 
van de EHBO kreeg ik het advies om 
soms even achteruit te lopen. Ik doe 
dit meestal zo’n twee/drie keer per 
dag. Even honderd meter achteruit 

en ik heb daar toch veel baat bij. Het 
zal misschien vreemd lijken, maar dat 
deert mij niet.’

De Wandel Elfstedentocht is niet een 
groot spektakel, zoals de Nijmeegse 
Vierdaagse. ‘Ik wil beslist nog een keer 
in Nijmegen starten, ik denk dat het 
heel sfeervol en druk is. Ik wil dat ge-
woon een keer ervaren, maar ik denk 
dat de Friese tocht mijn voorkeur blijft 

houden. Het gevecht met jezelf, soms 
in een groep, soms alleen. De eerste 
dagen zijn er vrijwel helemaal geen 
activiteiten. Een van de hoogtepunten 
vind ik altijd weer de doorkomst in 
Rinsumageast, waar we heel officieel 
dus staande, het Fries volkslied zin-
gen. Daar geniet ik dan weer enorm 
van,’ besluit Walda, die naast het Elf-
stedenbrevet ook zijn tegeltje weet op 
de Elfstedenbrug.
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Bela Bela Permanente make-up 
Zwannie van der Wal 

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

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

Dé houthandel van  Noardeast-Fryslân.

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

Houthandel 

J. Barkmeijer & Zn. B.V. 

Riddersmaweg 2

9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25

F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl

I www.barkmeijerbv.nl

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

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

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

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen,
zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken
over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenk-
brauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door 
het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen
wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets
meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook
maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal.
Lijkt dit u ook heerlijk  en wilt u meer weten over wat ik
voor u kan  doen, neem een kijkje op de website of bel
of mail vrijblijvend. 
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Coop De Westereen  
Leeuwerikstraat 63

Kleine perkplanten 
per stuk 1.50

5.-
4 STUKS

Grote hang- en 
terrasplanten

per stuk 7.-

10.-
2 STUKS

Plantjesmarkt bij Coop de Westereen!

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019 hebben wij van 08:00 tot 16:00 uur 
plantjesmarkt bij Coop de Westereen. 
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Oebele Brouwer, burgemeester Achtkarspelen:

“Yn�De�Wâlden�sizze�se�wat�se�fine;�dat�leit�my�wol”
Tekst: Nynke van der Zee |  Foto: Jaap de Boer

Een�zwaaiende�hand,�een�‘Goeiemoarn’�van�een�tegenligger�of�de�claxon�
van�een�auto.�Wanneer�Oebele�Brouwer�als�kersverse�burgemeester�van�
Achtkarspelen�‘s�ochtends�vroeg�over�de�Alddyk�van�Eastermar�naar�
Buitenpost�fietst,�wordt�hij�verwelkomt�door�de�bewoners.�En�Oebele�
Brouwer�zou�Oebele�Brouwer�niet�zijn�wanneer�hij�niet�iedere�groet�
enthousiast�beantwoordt.�“As�boargemaster�wol�ik�ticht�by�de�minsken�
stean.�Dat�is�myn�krêft:�ik�bin�in�minskeminsk.”

Op donderdag 7 februari kreeg Oe-
bele Brouwer als opvolger van Ger-
ben Gerbrandy de ambtsketen van 
Achtkarspelen omgehangen. Drie 
maanden later zit hij helemaal op 
z’n plek. Vanuit z’n kantoor heeft 
Brouwer een mooi uitzicht over zo-
wel Buitenpost als de raadszaal van 
zijn gemeente. “Presys op dy beide 
plakken wol ik sichtber wêze”, knikt 
hij. “Yn de riedsgearkomsten, mar 
wichtiger noch: bûten by de mins-
ken.”

“Binnen én bûten it  
gemeentehûs wol ik  
sichtber wêze”

Er op uit
Een kop koffie drinken in een ver-
zorgingstehuis, lunchen met onder-
nemers uit de regio of ’s avonds na 
werktijd nog even langs de fana-
tieke vrijwilligers die op het voet-
balveld de handen uit de mouwen 
steken om de nieuwe sportkantine 
te bouwen. Brouwer laat geen kans 
onbenut om er op uit te gaan. “Dat 
wie ek de krêft fan myn foargonger 
Gerben Gerbrandy: hy wie in ta-
gonklike, noflike boargemaster, dy’t 
nei de minsken tagong. Ik soe it in 
bekroaning fine as de minsken dat 
oan de ein fan myn termyn ek oer 
my sizze.”

Hij spreekt al over de eind van zijn 
ambtstermijn terwijl hij net is be-
gonnen. Zijn bekende glimlach ver-
schijnt: “Begryp my net ferkeard; ik 
ha der sin oan”. Op de fraach waar 
hij zich het eerst mee bezig gaat 
houden, vindt Brouwer het lastig 
om één antwoord te geven. “Ik ha 
gjin grut projekt foar eagen, dêr’t ik 
myn namme oan ferbine wol. Gjin 
Oebele Brouwer-akwadukt ûnder it 
wetter troch. Boppedat, wy ha hjir 
hast net iens wetter”, lacht hij. 

Watersportliefhebber
Als watersportliefhebber had hij 
geen drogere Friese gemeente kun-
nen treffen. Al een aantal jaar zit 
Brouwer in de zeilraad van de SKS 
en vaart hij deze zomer mee op het 
jurybootje tijdens de skûtsjesylwed-
strijden. Ook in zijn woonplaats Ea-
stermar is Brouwer nauw betrokken 
geweest bij de start van het eigen 
skûtsje van Eastermar: It Doarp 
Eastermar. In het gezellige haventje 
van het dorp ligt sinds kort ook weer 
zijn eigen boot, waarmee de familie 
Brouwer in het weekend graag op 
pad gaat. 

“Ik bin hikke en tein yn Snits”, ver-
telt Brouwer. “Ik tink dat dêr dat 
wettersportfirus weikomt.” Toch 
schuilt in hem ook een onmisken-
bare Wâldpyk. “Us heit en mem 
kamen beide út de Wâlden, lykas ús 
pakes en beppes. Ik praat de taal, ik 
ken de kultuer en wichtiger noch: ik 
begryp de minsken dy’t hjir wenje. 
Dat wie foar my ek de belangrykste 
reden om te skriuwen op de fakatue-
re foar in nije boargemaster. It ‘Frysk 
eigene’ dêr’t de gemeente nei op syk 
wie; dat bin ik.”

“Ik praat de taal, ik ken de 
kultuer en  wichtiger noch: 
ik begryp de minsken”

Bekend gezicht
Afgelopen jaren reed Brouwer voor 
zijn werk bij het Landelijk Par-
ket dagelijks op en neer naar Rot-
terdam. Zijn auto en de snelwegen 
heeft hij inmiddels verruilt voor 
zijn fiets en de rode klinkerwegge-
tjes door het prachtige landschap 
van Achtkarspelen. Om het gebied 
te leren kennen, wandelde Brouwer 
tijdens de sollicitatieprocedure ieder 
weekend met de hond door de om-
liggende dorpen. “Ik woe alfêst efkes 
sjen wêr’t ik telâne kaam”, knipoogt 

hij. Alhoewel, Achtkarspelen is geen 
onbekende voor hem. 

Als persofficier kreeg Brouwer lan-
delijke bekendheid in de zaak rond-
om de moord op Marianne Vaatstra 
in 1999. Nog altijd wordt hij door 
mensen herkend. “Myn kop is de 
ôfrûne jierren kenlik net folle fe-
roare”, concludeert hij nuchter. “Ik 
ha doe besocht om sa ticht moog-
lik by de minsken te stean. Dat wy 
ek myn taak: ik spruts de taal, dus 
ik waard parseoffisier. As ik der op 
weromsjoch, dan tink ik dat wy dat 
goed oanpakt ha.”

Hij was betrokken bij meerdere gro-
te zaken met flinke impact in de re-
gio. De ontvoering van Lusanne van 
der Gun uit Olderberkoop en de 
moordzaak in het Groningse Baflo, 
om maar eens een paar te noemen. 
“Ek hjir ha ik altyd besocht om myn 
funksje sa minsklik mooglik út te 
fieren. Fansels, wy binne profesjo-
nals dy’t ynhierd wurde troch de 
mienskip, mar der sit ek wol deeglik 
in gesicht achter de offisier fan jus-
tysje Oebele Brouwer.”

De Friese taal
Dat gezicht is inmiddels in alle 

twaalf dorpen van Achtkarspelen 
bekend. Een dag na zijn officiële 
beëdiging maakte Brouwer een tour 
langs alle dorpen om mensen te 
ontmoeten en hun verhalen te ho-
ren. “Dat is my poerbêst befallen”, 
knikt hij. “It grutte foardiel is dat 
ik de taal sprek. Minsken hoege har 
by my net te ferbrekken. Dêrtroch 
praat it in stik makliker. En se sizze 
hjir yn de Wâlden wat se fine, oft ik 
no boargemaster bin of net. Dat leit 
my wol.”

“Hjir yn de Wâlden sizze  
se wat se fine, oft ik no 
boargemaster bin of net”

Ook in zijn vorige functies heeft 
Brouwer zich ingezet voor de Friese 
taal. “Ik fernim yn myn wurk hoe 
wichtich it Frysk is om dy te uter-
jen. Fandêr dat ik my ek altyd ynset 
ha om it Frysk yn de sittingsseal in 
plakje te jaan.” Als lid van de raad 
van toezicht van de Afûk kon hij 
niet anders dan zijn sollicitatiebrief 
tweetalig schrijven. Dat zorgde 
vooral bij minister Kajsa Ollong-
ren van Binnenlandse Zaken voor 
de nodige verwarring toen ze bur-
gemeesterkandidaat Brouwer uit-
nodigde voor een kennismaking. 

“Doe’t se by hobby’s it wurd ‘plat-
boaiem (seeskou)’ stean seach, koe se 
dêr gjin sûkelade fan meitsje”, grijnst 
Brouwer. “Op ‘e mobyl ha ik har in 
plaatsje fan ús boat sjen litten.”

Niet gespaard
Zijn nuchtere inslag en humor ken-
merken de nieuwe burgemeester van 
Achtkarspelen. De eerste raadsver-
gaderingen zitten er inmiddels op 
en Brouwer overleefde ze heelhuids. 
“It gong der lykwols flink om wei; 
ik waard net sparre”, benadrukt hij. 
Toch houdt hij zich opvallend goed 
staande, zonder enige politieke erva-
ring. “Uteinlik giet it der om dast be-
lutsen bist en it oersjoch hâldst. Dat 
is my wol tafertroud”, belooft hij. 

--- paspoort ---
Naam: Oebele Brouwer
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Eastermar
Hobby’s: watersport en wan-
delen
Eerder: recherche-officier bij 
het Landelijk Parket in Rot-
terdam en recherche-officier 
bij het Openbaar Ministerie 
Noord-Nederland
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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

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.

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

Speciaal voor
MOEDERDAG
Moederdagtaart 10st. € 12.95
aardbei gebak stukje € 6.95
4 aardbei deense luxe  € 4.45
6 gesorteerde bolletjes € 2.10
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Andries�Poelstra�Lid�van�Verdienste�Westersweach

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

KOLLUMERZWAAG�-�‘Och�hé,�de�hele�familie.’�De�verbazing�viel�van�het�
gezicht�van�Andries�Poelstra�te�lezen,�toen�hij�vorige�maand�door�muziek-
vereniging�Westersweach�tot�Lid�van�Verdienste�werd�benoemd.�

Een benoeming die hij zeker verdient, 
was de algemene opvatting van de 
vereniging. Poelstra is meer dan zes-
tig jaar actief geweest in de muziek en 
was jarenlang de drijvende factor ach-
ter cmv Harmonia in zijn woonplaats 
De Westereen. Een vereniging die 
enkele jaren geleden samenging met 
Juliana uit Kollumerzwaag. Ook na de 
fusie bleef zijn betrokkenheid bij de 
vereniging en bij de muziek.

Wie kent hem niet? Andries Poelstra, 
jarenlang actief in de muziek maar 
ook bijzonder betrokken bij zijn ver-
eniging. Een beetje “zijn vereniging” 
is hierbij zeker gepast, zijn inzet was 
enorm, op alle fronten stond hij klaar. 
De handen uit de mouw steken met 
de verbouwing van het clubgebouw, 
acties organiseren, zoals oud ijzer in-
zamelen, maar ook festivals organise-
ren. Poelstra was erbij, waarbij hij er 

steeds weer in slaagde alle gezichten 
de juiste kant op te krijgen. ‘Ik heb 
het niet alleen gedaan, er zijn jaren 
geweest dat ik eigenlijk weinig deed, 
omdat ik het te druk had met mijn 
werk. We stonden en staan er nog 
steeds met zijn allen voor. Dat vind ik 
het mooie. 

Natuurlijk heb ik de meeste aandacht 
en tijd besteed aan Harmonia, daar 
ben ik tenslotte jarenlang betrokken 
lid van geweest. Je ziet de teloorgang 
van de vereniging, en ik had er in eer-
ste instantie moeite mee om samen te 
gaan. Logisch toch? Ik was meer dan 
vijftig jaar bij Harmonia. Toen we het 
moeilijke besluit hadden genomen 
om te fuseren, heb ik mij met net zo 
veel liefde en passie ingezet voor Wes-
tersweach. Het gaat tenslotte om de 
muziek en als ik nu naar de vereniging 
kijk, dan denk ik, het is goed.’

Woorden, die door voorzitter Jan-
tsje Feenstra-Kloppenburg tijdens de 
feestelijke avond in het muziekge-
bouw De Rank beaamd worden, als ze 
een zeer verraste Poelstra toespreekt, 
nadat de vereniging op de groepsfoto 
is gekomen. 

‘We zijn enorm blij dat we u als eerste 
Lid van Verdienste van Westersweach 
mogen verwelkomen. Ik zie dat u dit 
totaal niet had verwacht. Andries, u 
hebt altijd voor de muziek klaar ge-
staan, van acties om oud ijzer op te 
halen, vrijwilligers zoeken, tot geld 
ophalen van de donateurs. 

U vormde en vormt nog steeds een be-
langrijke schakel binnen onze vereni-

ging. Bestuurlijk bent u zowel voorzit-
ter als secretaris geweest, nu bekleedt 
u geen functie meer, maar blijft nauw 
betrokken en voor zover het kan ook 
actief als vrijwilliger.’ 

‘Ik herinner mij nog dat er zo’n 65 jaar 
geleden een muziekkorps speelde op 
de Lange Reed in De Westereen, waar 
ik toen woonde. 
Ik wou dat ook. Ik heb mij toen aan-
gemeld en kreeg een instrument van 
de vereniging. Muzikaal hoefde je niet 
te zijn, de eisen waren niet zo hoog. 
Ik kreeg les van Alle Baker en bakker 
Tadema in de bakkerij. Je moest een 
gulden contributie in de maand be-
talen, best een groot bedrag eigenlijk 
toen. 

Met Theunes Brouwer heb ik de ver-
eniging, die een paar jaar slapende 
was, een aantal jaren in leven gehou-
den. Als je dan nu ziet wat er staat 
ben ik daar trots op, blij mee. Mensen 
kunnen nu weer spelen, maar eigenlijk 
vind ik het toch te veel eer. Ik heb ook 
jaren heel weinig gedaan. Wat ik wel 
heel mooi vind, is dat mijn vrouw erin 
betrokken is, zij heeft mij altijd enorm 
ondersteunt en gestimuleerd, want ik 
ben toch veel avonden voor de vereni-
ging bezig geweest,’ besluit Poelstra, 
waarna hij zijn instrument ter hand 
neemt en het repeteren begint, oefe-
ning baart tenslotte kunst.

“De�mensen�in�deze�regio�zijn��
uit�het�goede�hout�gesneden!”
Begin�2015�nestelde�Abiant�zich�in�Feanwâlden�en�inmiddels�is�de�uitzen-
der�een�bekend�gezicht�in�de�regio.�Niet�alleen�in�de�dorpsgemeenschap,�
maar�in�alle�vier�DDFK-gemeentes�zijn�succesvolle�samenwerkingen�inge-
richt.�Vele�vakkrachten�en�arbeidsmarkt-betreders�hebben�via�Abiant�de�
weg�naar�het�bedrijfsleven�gevonden.�Onlangs�werd�het�Abiant-kantoor�
aan�de�Haadstrjitte�vanwege�de�groei�grondig�vernieuwd.�Bezoekers�kun-
nen�er�nu�nog�beter�en�persoonlijker�geholpen�worden.����

Volgens vestigingsleider Janneke 
van Veen valt de vliegende start van 
Abiant in Veenwouden te verklaren. 
“Hard werken, nuchter blijven, af-
spraken nakomen en kwaliteit leve-
ren met z’n allen; dat is onze basis. 
Opdrachtgevers verwachten goede 

kandidaten, flexibiliteit en een 
duidelijke werkwijze. Kandidaten 
verwachten passend werk, persoon-
lijke begeleiding en goed werkgever-
schap. In die driehoeksverhouding 
doen wij altijd wat we zeggen. Daar 
zijn wij waakzaam op en daar spre-
ken wij elkaar ook op aan.”

Vertrekpunt
Janneke benadrukt als succesfactor 
vooral de kwaliteit van de uitzend-
medewerkers die via Abiant bij de 
vele lokale ondernemers aan het 
werk zijn. “Onze Abianters leveren 
prima werk, dat is het belangrijkste 
vertrekpunt. De mensen in deze re-
gio zijn uit het goede hout gesneden. 
Ze willen graag werken, zijn vaardig 
en leergierig. Wij zorgen vervolgens 
dat ze de best passende job krijgen.” 

Da doet Abiant Veenwouden op een 
betrokken en sociale manier. “Wij 
kennen deze regio en weten wat er 
speelt. Bij de bedrijven, maar vooral 
in het hoofd en hart van onze me-
dewerkers. Door persoonlijke aan-
dacht voor sociale aspecten, is het 
contact met onze mensen goed. Zij 
werken graag voor ons en daardoor 
hebben we weinig verloop.” Die ste-
vige relaties creëert het uitzendteam 
door uitstekende bereikbaarheid en 

hecht teamwork. ”Samen zetten wij 
nét dat stapje extra!” 

Gesprekspartner 
Ook baanveranderaars kunnen bij 
Abiant Veenwouden terecht. “We 
begeleiden mensen van werk naar 
werk, bieden maatwerkopleidin-
gen aan en kijken graag samen mee 
vooruit. 

Veel mensen staan open voor ander 
werk, maar weten niet hoe en waar 
te beginnen. Wij delen onze kennis 
over de branches en bedrijven waar-
voor we actief zijn graag, maar ook 
voor contract- of verloningsvragen 
kunnen mensen hier altijd binnen-
stappen. Wij zijn niet alleen uit-
zender, we zijn daarnaast graag een 
goede gesprekspartner!” 
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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

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

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!

• Rijbewijs keuringen B,C,D/E
• Chauffeurskaart Taxi
• Kortom alle voorkomende medische keuringen

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

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

Dokkum - Bolsward - Franeker - Leeuwarden

MEDISCHE KEURINGEN

vanaf € 30,-
Een medische keuring voor iedereen

In Dokkum (naast het ziekenhuis) 0519 820996

“Een kleine check, een groot belang”

Kijk voor meer informatie op www.cvmk.nl 
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De samenwerking met sc Heeren-
veen en Kroon Leverworst blijkt een 
schot in de roos. VVZ wil dan ook 
haar hoofdsponsor bedanken voor 
de mogelijkheden die VVZ geboden 
krijgt vanuit het sportief partner-
schap van sc Heerenveen.

Ook het FIFA toernooi gewonnen 
door VVZ

De sponsorloop was echter niet het 
enige succes deze dag. De zestien 
spelers die de meeste sponsoren voor 
hun vereniging hadden gescoord, 
plaatsten zich voor een FIFA toer-
nooi op de Playstation. Vanuit VVZ 
was het duo Yannick Boonstra en 
Joost Heidstra van JO13 van de 
partij. Na zeer spannende voorron-
des wisten Yannick en Joost zich te 
plaatsen voor de finale. Deze werd 
gespeeld in de FeanPlaza op een 

enorm groot scherm. 
Voor een zaal vol publiek ging de 
wedstrijd VVZ tegen VV Heeren-
veen van start. Wat een spanning om 
voor zoveel publiek een potje FIFA 
te spelen. Uiteindelijk wist Joost in 
de tweede helft driemaal te scoren 
en omdat VV Heerenveen het bij 
één doelpunt hield, was ook deze 
prijs een prooi voor VVZ. De twee 
spelers mogen als VIP met hun ou-
ders of “bijna vriendinnetjes” naar sc 
Heerenveen-NAC op 12 mei.

Andries Arjaans topscorer!
Voor de spelers t/m 10 jaar was er 
een wel heel speciale prijs voor An-
dries Arjaans. Hij mag als speler van 
de JO8 van VVZ meelopen in de 
line-up op 12 mei tegen NAC. In 
de wandelgangen werd duidelijk dat 
Andries zijn voorkeur uitgaat naar 

Michel Vlap. Laten we hopen dat die 
wens ook nog eens uit mag komen. 
Veel plezier Andries bij deze speciale 
prijs en geniet er van.

Nieuwe actie loopt
De tweede actie van het Sportief 
Partnerschap loopt inmiddels en zou 
ook zomaar een succes kunnen wor-
den. Iedereen die in het bezit is van 
een seizoenkaart van sc Heerenveen 
kan deze eenvoudig verlengen via de 
link van VVZ. 

Voor iedere verlenging die de sei-
zoenkaarthouder niets extra kost, le-
vert dat VVZ € 15,- per kaart op. We 
hopen dat zoveel mogelijk suppor-
ters van VVZ en sc Heerenveen aan 
deze nieuwe actie deel gaan nemen. 
Want zeg nou zelf: als de jeugd het 
kan, kunnen de seizoenkaarthouders 
toch niet achterblijven? De clubs re-
kenen op jullie steun. 

Concert Paddy’s Day Off
Muziekband�Paddy’s�Day�Off�geeft�zaterdag�11�mei�een�concert�in�de�
Schierstins�te�Feanwâlden.�Het�concert�met�prachtige�Ierse�en�Schotse�
folk�begint�om�20.00�uur.�

De folkmuziek wordt door de groep 
met een aanstekelijk enthousiasme aan 
de man gebracht. Opzwepende jigs en 
reels, hartstochtelijke rebelsongs en 
weemoedige ballades; een gevarieerd 
repertoire met nummers van onder 
andere The Dubliners, the Pogues, 
Dougie MacLean en Flogging Molly. 
Paddy’s Day Off bestaat uit Wander 
van Duin uit Buitenpost (banjo, man-
doline, zang), Mario Kramer (zang, 
gitaar) uit Leeuwarden en Carol Tum-
mers (contrabas, low-whistle, zang) 

uit Workum. Wander van Duin is in 
Noordoost Friesland bekend van zijn 
muzieklessen en van de voormalige 
band Cotton Green. Hij begint op zijn 
17e met gitaarspelen. 

Hij vat al snel een grote liefde op voor 
‘rootsmuziek’: folk, countryblues, old-
time country. Hij krijgt gitaarles van 
Dries Lubach en vormt daarna met 
Eeke Deelstra een klassiek gitaarduo. 
Vrij  snel nadat hij begint met gitaarspe-
len pakt hij ook de basgitaar op. 

Hij sluit zich aan bij Highland Gras-
shoppers, een bluegrassband uit de om-
geving van Burgum, waar hij tot 1991 
blijft. Daarna maakt hij samen met Wilt 
Dijk en Wyger Smits deel uit van Cot-
ton Green, een akoestische, swingende 
band. Hoogtepunten vormen onder 
andere drie tournees in Ierland en het 
voorprogramma van de Jayhawks. 

Voor meer informatie: info@schierstins.
nl en 0511-472937. Zie ook www.wan-
dervanduin.nl. 

Oud�papier�
container
Week 20 15/16/17 mei
Week 23 5/6/7 mei
Week 26 26/27/28 mei
Week 28 10/11/12 mei

Let op!!! Laatste week voor de 
zomervakantie, daarna staat de 
container er 6 weken niet.

Openingstijden container
Woensdag 7:00 tot 19:00
Donderdag 7:00 tot 19:00
Vrijdag 7:00 tot 14:00

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

Woensdag 21 maart 2018
13.00 tot 15.00 uur
18.30 tot 19.30 uur

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!Âlde Maaie museum 
De Sûkerei 
Zaterdag 11 mei organiseert museum 
De Sûkerei in Damwâld weer Âlde 
Maaie. Van oudsher trad de landarbei-
der op deze speciale dag weer voor een 
heel seizoen in dienst van een nieuwe 
baas. 

De verhuizing wordt deze dag fees-
telijk verbeeld, ondermeer met paard 
en wagen en huisraad. Wasgoed wordt 
nog even fris gewassen en hangt te 
drogen op het wasrek. Tevens is het 
mogelijk voor kinderen een gratis 
“verhuisritje” te maken op de bokke-
kar over het museumterrein. Voor de 
inwendige mens kan er boekweit grut-

ten worden geproefd in een wâldhús-
ke. Of heerlijke snert gekocht in het 
cichoreimuseum, met de klanken van 
accordeon muziek. Alle vrijwilligers 
zijn deze dag sfeervol gekleed in de 
tijd van toen.  Tevens kunt u op het 
museumterrein natuurlijk de cicho-
reidrogerij, de drie wâldhúskes en de 
nieuwe poldermolen De Mearmin 
bezichtigen. Iedereen is van harte 
welkom op deze bijzondere dag van 
13.00 tot 17.00 uur! 

Openluchtmuseum De Sûkerei, Tre-
kwei 8a te Damwâld. Meer informa-
tie op www.desukerei.nl 

Avondvierdaagse�De�Westereen
Het�is�bijna�weer�zo�ver.�De�traditionele�avondvierdaagse�van�de�
Westereen.�Dit�jaar�wordt�deze�gehouden�van�maandag�13�tot�en�met�
donderdag�16�mei.�In�overleg�met�de�beide�scholen�is�deze�periode�
gekozen.�Hierbij�is�rekening�gehouden�met�vakanties,�toetsen,�school-
reisjes�en�sportdagen.

Traditioneel wordt er gestart bij 
Brugchelencamp. Vanaf 18.00 uur 
kan er gestart worden voor routes 
van 5 of 10 kilometer. Er is gekozen 
om dezelfde routes als de vorige edi-
tie te gaan lopen. Die vielen bijzon-
der in de smaak bij de deelnemers. 
Ook het feit dat er in de Mieden/
Miedloane nog steeds een gevaar-
lijke verkeerssituatie aanwezig is, 
beperkt ook de mogelijkheden tot 

het uitzetten van veilige routes. Het 
organisatieteam is dit jaar drastisch 
veranderd. Het 50-jarig jubileum 
van vorig jaar was voor een viertal 
dames aanleiding om het organisa-
tieteam vaarwel te zeggen na hier 
jarenlang met veel plezier deel van 
te hebben uitgemaakt. Tijd voor fris 
bloed dus. Noodzakelijk, omdat nu 
de jeugd voor de voortgang van dit 
evenement kan gaan zorgen. Daar is 

de organisatie dan ook in geslaagd. 
U zult dus een aantal nieuwe ge-
zichten achter de tafels en onderweg 
aantreffen.

Er kan dus gestart worden voor 
de vijf en tien kilometer. Het in-
schrijfgeld is helaas omhooggegaan 
dit jaar. Stijgende medaillekosten 
noodzaken de organisatie om na 
vele jaren het inschrijfgeld te ver-
hogen. Dit tot onze grote spijt, 
maar we kunnen niet anders. Via 
de scholen betaalt u vier euro, bij 
voorinschrijving en start vijf euro. 
Binnenkort, of waarschijnlijk is dit 
al gebeurd zullen de scholen u aan 

de AVD herinneren. Die regelen het 
inschrijven per groep. De organisa-
tie zal op dinsdag 7 mei aan het eind 
van de schooldag in de centrale hal 
van de scholen aanwezig zijn om in-
dividuele leerlingen tegen verlaagd 
tarief in te schrijven. Voorinschrij-
ving kan vanaf maandag 6 mei op de 
volgende adressen: de Acht 1 (Tjip-
ke), Pinksterblom 22 (Monique), 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 49 (Sylvia) 
en Parkloane 59 (Ootske).

Wilt u meer weten: telefonisch 
op 0511-442939 of 06-48422790 
(Tjipke Postma, of mail: tjipkep@
hotmail.com.  

VERVOLG VOORPAGINA

SPONSORLOOP�JEUGD��
VVZ�ONGEKEND�SUCCES
Foto’s: Lammert Brouwer / Leo Lourens
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De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

Jeeninga 
auto’s in de 
Westereen, 
daar moet 
je heen!

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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•  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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•  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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie / ISO Noord 
Roazeloane 64, 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

Opel Karl PRIJS: 9.445,-
1.0 ecoFLEX Edition | Benzine | BJ 2017

Renault Captur PRIJS: 11.850,-
0.9 TCe  Dynamique | Benzine | BJ 2014

Volvo XC60 PRIJS: 15.900,-
2.0 D3 FWD Summum | Diesel | BJ 2012

JEENINGA AUTO’S IS OPGERICHT IN 2003 
TE SUWÂLD. IN DIT DORPJE ZIJN WE 
KLEIN BEGONNEN. EEN WERKPLAATS 
WAAR ÉÉN AUTO IN KON EN EEN KLEIN 
TERREIN VOOR DE VERKOOP VAN 
OCCASIONS. DIT WERD AL SNEL TE KLEIN, 
WAARDOOR WE GENOODZAAKT WAREN 
OM ONS BEDRIJF UIT TE BREIDEN. WE 
HEBBEN EEN DOORSTART GEMAAKT IN 
BURGUM. TOCH WILDEN WE HET BEDRIJF 
GRAAG AAN HUIS HEBBEN EN SINDS 
2009 IS HET GELUKT OM DIT TE KUNNEN 
REALISEREN IN ZWAAGWESTEINDE (RO-
ZENLAAN 60) EN TOT EEN GROOT SUCCES. 
MEDE DANKZIJ DE VELE KLANTEN VAN 
JEENINGA AUTO’S.

ROAZELOANE 60, 9271 VL  DE WESTEREEN  |  T 0511 468 000  |  06 20125 3433  |  INFO@JEENINGA-AUTOS.NL 

JEENINGA 
AUTO’S 
IN DE 

WESTEREEN, 
DAAR MOET JE 

HEEN!



MEI 2019 |  de�Westereender |  11

Atsje�Lettinga:�‘Salomon�is�geweldig�muziekspektakel’
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

BUITENPOST�–�Aan�de�rand�van�Buitenpost�ligt�verscholen�tussen�de�bomen�
�en�dus�prachtig�gesitueerd�De�Muzykpleats,�waar�Atsje�Lettinga�haar�
creativiteit�volledig�kwijt�kan.�Vanaf�het�eerste�moment�is�ze�betrokken�
bij�het�inmiddels�grootse�muziekspektakel�Salomon�in�hartje�Kollum.�
Atsje�voelt�zich�enorm�aangetrokken�door�het�verhaal,�waarin�onrecht�
een�basis�ingrediënt�vormt.�

Als er iets is waar de regisseuse een 
hekel aan heeft, dan is dat onrecht en 
leugens. Samen met Steven de Jong 
en Syb van der Ploeg moet zij de 
lijnen die uitkomen op een rotonde 
vorm geven en er een mooie weg van 
maken. ‘Een enorme, maar prachtige 
uitdaging.’

‘Laat ik direct een ding duidelijk ma-
ken in dit kader. Ik heb een enorme 
hekel aan het woord amateurs. Ik ben 
van mening dat we of allemaal ama-
teurs of allemaal profs zijn. We doen 
het met elkaar of we doen het niet. In 
mijn visie is iedere schakel van enorm 
en even groot belang. Met alleen een 
bekende naam, zou je niets kunnen 
creëren. We vormen inmiddels een 
team van meer dan 150 vrijwilligers, 
al dan niet zichtbaar op het prachtige 
openluchtpodium. De figurant die op 
de achtergrond sporadisch in beeld 
komt, zorgt er voor dat het een totale 
beleving wordt, maar ook de mensen 
die het verkeer regelen, net als de zan-
gers. We zijn allemaal amateurs die 
proberen naar grotere hoogte te stij-
gen om iets moois neer te zetten en 
dat lukt dankzij de inzet, daar ben ik 
van overtuigd,’ aldus Atsje Lettinga, 
als ze even buiten op het terras rust 
neemt. Atsje Lettinga is een bezig 
baasje, die de uitdaging zoekt, maar 
daarin ook fouten durft te maken en 
toe te geven. ‘Wie geen fouten durft 
te maken, creëert geen hoogtepunten.’ 

Te druk, te veel moeite, te weinig tijd? 
Begrippen die niet voorkomen in 
Atsje’s groot creatieve woordenboek. 
‘Ik grijp elke kans die ik krijg. Ik vind 
het veel te mooi om van niets samen 
iets moois te maken. Moet dat dan 
beslist groot zijn? Nee, absoluut niet, 
want ik vind gewoon alles fantastisch. 
Ik doe het dan ook alleen maar als 
ik mij honderd procent of nog meer 
kan geven. Als ik ergens voor sta, ga 
ik ervoor. Salomon zou eerst vorig 
jaar opgevoerd worden, maar dan veel 
kleiner. Steeds meer groeide het besef 
dat het veel meer verdiende en geluk-
kig werden de mogelijkheden en kan-
sen gezocht en gevonden. Steeds meer 
en andere namen kwamen op de lijst, 
talenten op hun eigen gebied, die vaak 
echter nog bijgeschaafd moeten wor-
den. Niets mis mee, we leren immers 
van elkaar. Met de komst van Steven 
de Jong en Syb van der Ploeg ont-
stond een driemanschap, waarin ook 
iedere naam evenveel waarde heeft. 
Wij moeten en willen er samen iets 
moois van maken.’

‘Het verhaal sprak mij enorm aan. 
Het staat voor recht en is een gevecht 
tegen onrecht. Wat de consequenties 
ook waren. Een nog steeds actueel 
mondiaal thema. Ook tegenwoordig 
is de wereld op zoek naar mensen die 
op durven te staan en onrecht aan de 
kaak stellen. Het klopt helemaal met 
mijn levensvisie en ik ben dan ook 

bijzonder ingenomen met het prach-
tige verhaal, dat niet blijft hangen in 
de tijd van het Kollumer Oproer, maar 
waarin ook de actuele en hedendaagse 
thema’s aan bod komen. Het is een 
muzikaal spektakelstuk, een reis terug 
naar het verleden, met daarbij veel as-
pecten uit onze huidige samenleving 
en de jaren tussen Salomon en nu.’

‘Ik zie ons drieën als een soort ro-
tonde. Uiteindelijk moeten de werk-
zaamheden van Syb, Steven en mij 
samenkomen op deze rotonde. Van-
uit die rotonde worden de lijnen naar 
een richting gestuurd. Een drukke 
rotonde, met daarbij een koor, een 
kinderkoor en een brassband om maar 
een paar aspecten te noemen. We zijn 
inmiddels begonnen met de repeti-

ties en zien een gestage groei, vooral 
dankzij het overleg dat we met elkaar 
hebben. Je moet op dezelfde lijn blij-
ven zitten, overtuigd zijn van wat je 
zelf voor ogen hebt, maar ook goed 
luisteren naar je mede-bepalers en de 
mensen die het moeten waarmaken. 
De mensen in het veld, de betrokken 
vrijwilligers en figuranten. De lijntjes 
moeten kloppen. Syb, Steven en ik 
zijn daar radertjes in, maar geloof mij 
echt als ik stel, dat iedere schakel van 
groot belang is. Mensen die veel tijd 
spenderen aan dit geheel, die er ook 
moeten staan. Niet alleen met de uit-
voeringen, maar ook de repetities. Zij 
hebben de steun van hun achterban 
nodig, voor hun geldt net als voor ons: 
honderd procent motivatie en inzet. 
Alles of niets, maar ik weet uit erva-

ring dat je er ook heel veel vreugde 
voor terug krijgt.’

Atsje Lettinga geniet al bij voorbaat, 
verheugt zich er enorm op, maar eerst 
komt voor haar ook nog het iepen-
loftspul Brantgum met De lêste floed. 
‘Minder belangrijk? Nee, absoluut 
niet, ook daar ga ik volledig voor. Ik 
besef dat dit tussen twee grote pro-
ducties Titus en Salomon  inzit, maar 
is daarom voor mij en de Brantgum-
mers niet minder belangrijk,’ besluit 
de regisseuse, die dan ook niet spreekt 
van een hoogtepunt in haar carrière, 
maar gewoon het zoveelste schitte-
rende evenement, waarbij ze razend 
enthousiast benadrukt dat Salomon 
overweldigend wordt.

Themanummer�De�Sneuper�in�teken�Salomon�Levy
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

NOORDOOST-FRIESLAND�–�Het�tweede�nummer�van�dit�jaar�van�De�
Sneuper,�het�officiële�orgaan�van�de�Historische�Vereniging�Noordoost-
Friesland�zal�volledig�in�het�teken�staan�van�Salomon�Levy.�Salomon�Levy,�
betrokken�bij�het�Kollumer�Oproer,�dat�hem�uiteindelijk�zijn�hoofd�kostte,�
wordt�algemeen�ook�gezien�als�de�‘grondlegger’�van�De�Westereen.�Veel�
Westereender�zijn�nazaten�van�deze�Joodse�koopman,�die�op�de�Wester-
eender�heide�woonde.�

De mythe rondom Salomon is tot enor-
me proporties uitgegroeid. Maar wat 
weten we eigenlijk van Salomon? Wat 
is er waar en wat niet? De Historische 
Vereniging Noordoost-Friesland wijdt er 
een volledig themanummer aan, met op 
voorhand al een aantal nieuwe, nog nooit 
eerder gepubliceerde feiten. Wellicht 
zelfs met de kaart waar ooit de nederige 
woning van deze Westereender stond.

‘Het is ons vierde themanummer in de 
geschiedenis van de Historische Vereni-
ging Noordoost-Friesland. Eerder gaven 
we o.a. een nummer uit dat compleet in 
het teken stond van de bierbrouwers van 
Dokkum. Als vereniging zijn we steeds 
meer bezig om onze vleugels uit de slaan 
wat betreft de historie van de regio. In 
de beginjaren lag de nadruk toch meer 
op de gemeente Dongeradeel en uiter-
aard Dokkum. We hebben initiatieven 
ontwikkeld om een groter gebied te 
bereiken, maar ook om de historie te 
onderzoeken,’ aldus Theo Delfstra uit 

Feanwâlden, de man die achter het idee 
van het themanummer stond. Het idee 
werd geboren door het muziekspektakel 
dat in juli in Kollum wacht. Met de or-
ganisatie van dit evenement zijn uitste-
kende contacten.

Delfstra: ‘In eerste instantie dacht ik aan 
een groot artikel met de stille hoop dat 
we acht pagina’s konden vullen. Ik ver-
baasde mij er over dat een man als Sa-
lomon die toch maar betrekkelijk kort 
op de Westereender heide woonde, zo’n 
grote naamsbekendheid had. Toen ik er 
echter mee bezig ging en auteurs bin-
nen de vereniging vroeg om een artikel 
te schrijven en onderzoek te verrichten, 
was niet alleen het enthousiasme groot, 
maar bleken er ook veel witte vlekken te 
zijn in de geschiedenis. Een van de vele 
vragen die bij ons opkwam, was de vraag 
waarom Salomon veel bekender is dan 
Jan Binnes uit Oudwoude, die toch ook 
onthoofd was? Wat is het verhaal hier 
achter. Is het omdat hij een Jood was? 

Een buitenlander of als stamvader van 
De Westereender wordt gezien? In de 
kranten van toen, vind je vrijwel niets 
over de dood van Salomon, in tegenstel-
ling tot die van Jan Binnes. Salomon is 
meer dan een eeuw buiten beeld geble-
ven. Nu is hij de man, dat roept vragen 
op van hoe en waarom?’

‘Oebele Vries heeft hier een intensief 
onderzoek naar verricht en een boeiend 
verhaal geschreven. Door het onderzoek 

dat we hebben verricht, hebben we een 
aantal interessante ontdekkingen ge-
daan. Zeer zeker de moeite waard. Als 
historische vereniging moeten de feiten 
kloppen. We hebben zoveel prachtig 
materiaal kunnen achterhalen, dat we 
dus een themanummer maken met wel-
licht meer pagina’s dan normaal. We 
kwamen heel veel boeiende aspecten 
tegen, wellicht kunnen we zelfs vertel-
len waar Salomon in De Westereen 
woonde. Exact of binnen een straal 

van driehonderd meter. Het is zonder 
meer een bijzonder persoon geweest. 
In ons themanummer zullen we veel 
vragen kunnen oplossen, wellicht dat er 
nieuwe vragen komen. We willen onze 
ontdekkingen graag delen, daarom zal 
De Sneuper van juni in een verhoogde 
oplage verschijnen. In de volgende Wes-
tereender zullen we extra aandacht be-
steden aan deze, toch bijzondere man, 
waarvan het goed is dat zijn leven uitge-
licht wordt,’ besluit Theo Delfstra.
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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 + 1/4 Kip + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Kai (5 stuks) 
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté 

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

 Voor slechts € 22,95
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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Gastvrije�ontvangst�Trappistenklooster��
Westmale�in�België�

Je�hebt�bierdrinkers�en�je�hebt�‘bierambassadeurs’.�Deze�laatste�groep�
was�onlangs�te�gast�bij�de�bierbrouwerij�en�de�abdij�in�Westmale.�Gele-
gen�in�de�Belgische�Kempen,�slechts�twintig�kilometer�over�de�grens�bij�
Breda,�is�dit�trappistenklooster�alleen�toegankelijk�voor�bijzondere�gele-
genheden,�of�voor�een�bijzondere�groep.�In�dit�geval�voor�een�combinatie�
van�beide.

De biercultuur in Nederland is sterk 
aan het veranderen. Steeds meer lief-
hebbers van bier besluiten zelf hun 
brouwkunsten te ontdekken. Een bie-
rambassadeur is een groot bierliefheb-
ber, heeft kennis van gebruiken en is 
inhoudelijk op de hoogte van het pro-
ductieproces, de historie, de hygiëne, 
spijscombinaties en het drinken. En 
waar kun je als bierambassadeur beter 
op bezoek dan in België, het biermek-
ka van Europa.

Verheven tot kunst
Bierbrouwen is in het Belgische 
Westmale verheven tot kunst. De 
abdij van Westmale is befaamd om 
zijn Trappistenbier dat in vele landen 
wordt gedronken. De brouwerij is in 
principe geen commerciële activiteit, 
maar een manier voor de monniken 
om te voorzien in hun eigen onder-
houd. De meeste inkomsten van de 

verkoop worden weer geïnvesteerd in 
de brouwerij en de goede arbeidsom-
standigheden van de medewerkers. 

Bij de poort van de abdij begon ons 
avontuur. Tijdens de rondleiding vie-
len we als bierambassadeurs met de 
neus in de boter. We mochten kennis-
maken met de monniken en de abt en 
wandelden door de stallen vol koeien, 
schapen en kippen. Eén ding viel met-
een op: geen stress of hoge werkdruk 
in dit bedrijf.

Serene rust
Een mooi voorbeeld van die rust is de 
flessenvulafdeling. Waar hier normaal 
veel herrie en kabaal is, overheerste 
hier de serene rust. Er was duidelijk 
goed nagedacht over de inrichting. 
De monniken zijn immers zelf geen 
brouwmeesters meer, maar laten het 
merendeel van het brouwproces over 

aan externe medewerkers. Wel hebben 
de monniken nog altijd de leiding van 
de brouwerij. Een deel van de inkom-
sten dat niet wordt gebruikt voor ei-
gen levensonderhoud, wordt geschon-
ken aan goede doelen, sociale werken 
en mensen in nood.  

Wie denkt dat alles hier nog met de 
hand gaat, heeft het mis. De modern-
ste apparatuur wordt eerst uitgebreid 
getest, en vervolgens in het brouwpro-
ces opgenomen. Een modern labora-
torium bewaakt de voortgang van het 
brouwproces. Innovatie en duurzaam-
heid staan voorop. In de abdij en in de 
bedrijven heerst een weldadige rust. 
Geen gejakker, maar samenwerken en 
innoveren met als resultaat een welda-
dig kwaliteitsbiertje. 

De proef op de som
Na de uitgebreide wandeling door de 

brouwerij wilden we als bierambassa-
deurs uiteraard ook wel graag de proef 
op de som nemen door een biertje te 
drinken. De koks hadden duidelijk 

hun best gedaan om een uitgekiend di-
ner samen te stellen met een goed glas 
bier. Tijdens het genieten vertelde bie-
ringenieur Guido meer over het bier, 
het juiste glas en het inschenkprocedé.  

Voor de middag stond de abdij op het 
programma. Samen met de monniken 
waren we getuige van een korte mid-
dagdienst en uitleg over het klooster-
leven. In Westmale leiden de mon-
niken een teruggetrokken en sober 
leven, volgens een vast dagelijks pa-
troon, dat in het teken staat van god, 
het helpen van mensen en minderbe-
deelden. Hun eigen leefomgeving was 
voor ons niet toegankelijk. Het kerk-
hof was de stille getuige van de mon-
niken die er geleefd hebben. Want een 
monnik blijft binnen de muren van 
het klooster en komt niet met de bui-
tenwereld in contact.

Uitstekende ondernemers
Binnen deze kloostermuren wordt 
vrijwel alles zelf geproduceerd. Melk, 
kaas en brood is allemaal van eigen 
grond en dieren. Een moderne melk-
stal met veel comfort voor de koeien 
zorgt voor een gezonde veestapel. Een 
gedeelte van de melk wordt verwerkt 
in kaas. Volgens de abt hebben niet al-
leen mensen recht op een goed leven, 
maar ook de dieren. Een koe, schaap 
of kip die goed wordt verzorgd, is ge-
zond en heeft minder last van kwaal-
tjes of ziekten. Veeartskosten worden 
hiermee beperkt. Menig boer in Ne-
derland kan een voorbeeld nemen aan 
de ondernemerskwaliteiten van de abt, 
zijn monniken en het personeel. Aan 
de poort zijn alle producten die in het 
klooster gemaakt worden te koop. 

Het was jammer dat dit alles zo snel 
voorbij gaat. Werkelijk, je komt ogen 
en oren te kort om alles in ogen-
schouw te nemen. Samen met de me-
dewerkers van Westmale sloten we de 
dag af met een kleine degustatie. Dus 
bier proeven, smaak analyseren en ge-
nieten. 

De ultieme onthaastdag
Namens Fryske Kadoos (webshop van 
onder meer Friese bieren) was ik één 
van de gasten die op bezoek mocht 
bij de bierbrouwerij in Westmale. De 
dag was werkelijk uniek en leerzaam 
op gebied van het brouwproces, het 
kloosterleven, hoe je omgaat met je 
medemens, de omgeving, cultuur en 
beleving. Een ultieme onthaastdag. 

Jaap de Boer
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

In de maand april waren er diverse za-
ken die waar DB bij betrokken was. Zo 
was er de jaarvergadering welke in It 
Badhûs werd gehouden. De opkomst 
van de leden was enigszins teleurstel-
lend. Bijna geen nieuwe gezichten in de 
zaal, terwijl er toch een leuk programma 
werd aangeboden. Tijdens het traditio-
neel gedeelte van de vergadering, werd 
afscheid genomen van Geertje Feenstra 
(secretaris) en Petra Westra (penning-
meester). Als nieuw bestuurslid werd 
Annie de Jong Woudwijk verwelkomd. 

Zij neemt de functie van penningmees-
ter op zich. Het secretariaat zal worden 
ondergebracht bij de andere bestuurs-
leden. Daarnaast had het bestuur een 
tweetal personen uitgenodigd. Zo was 
er eerst burgermeester Klaas Agricola 
die zijn mening gaf over De Westereen. 
Een duidelijk verhaal met als kern de 
stelling dat De Westereen niet alleen de 
focus moet leggen op wat er niet goed 
gaat binnen het dorp, maar ook trots te 
zijn op wat er wel goed gaat en wat er 
in ons dorp aanwezig is.  De ligging van 

De Westereen op een half uur rijden van 
Groningen, tien minuten naar Dokkum, 
kwartier naar Leeuwarden en Drachten, 
is uniek en iets om te promoten. Ook de 
trein en busverbinding met Leeuwarden 
en Groningen is prima. Forenzen die 
hun werk in de genoemde plaatsen heb-
ben zouden in de Westereen prima kun-
nen wonen. Stimuleren van nieuwe wo-
ningbouw, en daar is ruimte voor, is een 
must voor De Westereen. Zorg er voor 
dat de krimp aan De Westereen voor-
bij gaat, nieuwe inwoners zijn dan ook 
van harte welkom. Dit komt dan weer 
ten goede aan het onderwijs, sportver-
enigingen en het winkelbestand. Na de 
pauze was als gast fotograaf Marcel van 
Kammen uitgenodigd. Een jonge, uit 
De Westereen afkomstige natuurfoto-
graaf, die inmiddels de nodige bekend-
heid heeft verworven. Regelmatig dui-
ken in de dagbladen dan ook prachtige 

natuurfoto’s van zijn hand (camera) op. 
Hij liet de aanwezigen door middel van 
een prachtige presentatie in een half uur 
genieten van wat er in- en in de buurt 
van De Westereen aan vogels rondvliegt. 
Foto’s die het resultaat zijn van veel ge-
duld en vakmanschap. Voor er een goed 
geslaagd exemplaar ontstaat heeft Mar-
cel veelal honderden opnames gemaakt 
voor een ‘DE FOTO’ ontstaat.  Maar 
dan heb je ook wat. Verder is er opnieuw 
een overleg geweest met de Gemeente 
en bewoners van de Ferlinge Stasjonss-
tjitte over de ophanden zijnde recon-
structie. Zoals al eerder vermeld gaat de 
straat volgend jaar compleet overhoop. 
Opnieuw inrichten en geschikt maken 
voor 30 kilometer. Samen met bewoners 
en DB wordt binnenkort bekeken wat 
hiervoor in de praktijk nodig is. Van-
achter een tekentafel kan er wel van al-
les worden bedacht, maar dat wordt dan 

getoetst aan de praktische werkelijkheid. 
Door goed samen te werken tussen be-
woners, Gemeente en DB verwachten 
we dit resultaat te bereiken.

Ten slotte nog aandacht voor de over-
last welke bij het winkelcentrum en op 
diverse andere plaatsen in De Wester-
een wordt ervaren. Gemeente en politie 
doet er alles aan wat maar mogelijk is, 
om dit de kop in te drukken. Belangrijk 
is hierbij dat de bewoners die misstan-
den signaleren, hier melding of aangifte 
van doen. Vaak lijkt het dat daar in eer-
ste instantie niks mee wordt gedaan. 
Maar achter de schermen worden deze 
aangiftes vaak gecombineerd, wat na 
verloop van tijd de nodige resultaten 
oplevert. Dit heeft al geleid tot een aan-
tal arrestaties. DB is hier in de whats-up 
groep (overleg Gemeente-politie-dorp) 
actief mee bezig.

Kapsalon�“Tiid�foar�hier”,�nieuw�in�De�Westereen
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�De�eerste�indruk�is�de�beste�indruk,�dat�geldt�zeker�voor�
het�haar.�Een�wellicht�al�eeuwenoud�gezegde.�Bij�de�nieuwe�kapsalon�
“Tiid�foar�hier”�van�Baukje�Rozendal�aan�de�Gentiaan�1�in�De�Westereen�
is�de�eerste�indruk�meer�dan�uitstekend.�Een�mooie�salon,�met�een�prach-
tige�zonlichtinval.�De�zeer�ervaren�en�nog�steeds�uiterst�gemotiveerde�
kapster�weet�niet�alleen�waarover�ze�praat,�maar�zet�haar�woorden�ook�
om�naar�daden�in�de�mooie�salon.�Tijd�neemt�ze�zeker,�want�ze�is�zich�
er�terdege�van�bewust,�dat�tevreden�klanten�een�prachtig�visitekaartje�
vormen�van�haar�capaciteiten.�

Kapsalon “Tiid foar hier” mag dan 
een nieuwe kapsalon in De Westereen 
zijn, Baukje Rozendal is zeker niet 
nieuw in het ambacht van kapster. Na 
haar opleiding als kapster heeft zij nog 
enige tijd gewerkt bij een kapsalon in 
De Westereen, voordat ze bijna der-
tien jaar actief was in Damwâld, waar 
ze tevens een opleiding volgde voor 
schoonheidsspecialiste. Ook hiervoor 
liep ze stage in haar geboortedorp. ‘Ik 
kom uit een familie waarin onderne-
mersbloed zit. 

Toen we ons hier vestigden, hadden 
we de ruimte waarin ik mijn kapsa-
lon inmiddels heb ingericht al min of 
meer in gedachten voor deze functie. 
Dus helemaal uit de lucht is het idee 
om een eigen kapsalon te starten niet 
komen vallen, maar er moest een ge-
schikt moment zijn. Ik wou zo wie zo 
over een ruime ervaring beschikken. 
Ik ben nu toe aan een nieuwe uitda-

ging. Het lijkt mij geweldig om nu 
voor mijzelf bezig te zijn, waarbij ik 
een aantal criteria handhaaf. Het moet 
gewoon goed en ook gezellig zijn. Een 
huiselijke sfeer creëren en daarnaast 
goed luisteren naar wat mensen wil-
len. Daar ligt in mijn visie de basis,’ 
aldus Baukje Rozendal, die er aan toe-
voegt dat zowel mannen, vrouwen als 
kinderen welkom zijn. ‘Werken met 
kinderen vind ik geweldig.’ Ook voor 
het verven en epileren van uw wenk-
brauwen kunt u in de salon terecht.

In al haar zorgvuldig gekozen woor-
den, spreekt de liefde voor haar werk. 
Passie is misschien een beter woord. 
‘Ik ben altijd eerlijk en transparant te-
gen de klanten. Als iets ten koste van 
het haar gaat, doe ik het niet. Ik wil 
mensen die tevreden zijn en geen haar 
vernielen. Ik vind het mijn verant-
woordelijkheid om daarover duidelijk 
te zijn. Je ziet al een aantal jaren een 

enorme ontwikkeling op het gebied 
van haartrends. Een verheugende 
ontwikkeling. Ook in onze regio wil-
len mensen een moderne outlook wat 
betreft hun haar. 

Ook steeds meer mannen volgen de 
trends van vandaag. Dat is toch prach-
tig, de klassieke fotoboeken zijn ver-
dwenen. De meeste bezoekers weten 

wat ze willen, ik kan daar van genieten 
en vind het dan ook prachtig om deze 
wensen gestalte te geven. Vaak hebben 
mensen een foto op hun camera mee 
om het model wat ze voor ogen heb-
ben te bepalen. Om bij te blijven volg 
ik nog steeds cursussen, persoonlijk 
vind ik dat ontzettend belangrijk. Je 
kunt daardoor nog beter beslissingen 
nemen, ten gunste van je klanten en 

wat dat betreft werk ik dan ook alleen 
maar met topproducten,’ aldus Baukje 
Rozendal. “Tiid foar hier” werkt al-
leen op afspraak, zodat er ook werke-
lijk gelegenheid en tijd is om te beste-
den aan het haar.

Tiid foar hier, De Gentiaan 1, 9271 
LC De Westereen. 0511-701742

De dag van moeder
Binkie & Bonkie spelen al heel vroeg 
in de tuin. ‘Weet jij, wat voor dag het 
aanstaande zondag is?’ vraagt Binkie aan 
zijn broer. Bonkie kijkt hem aan en haalt 
zijn schouders op. ‘Ik zou het écht niet 
weten.’ Binkie schreeuwt enthousiast: 
‘Zondag hebben wij groot feest, dan is 
het Moederdag! Mama wordt op die 
dag extra in het zonnetje gezet. Zij is 
gewoon super cool!’ ‘Wat bedoel jij met 
super?’ vraagt Bonkie. ‘Mama doet alles 
voor ons, ze kookt elke dag lekker en 
zorgt, dat wij er leuk uitzien. Mama is 
altijd aardig!’

‘Dus jij bedoelt met super, dat mama ge-
weldig is,’ zegt Bonkie met een ernstig 
snuitje. ‘Ja,’ antwoordt Binkie. ‘Dat zeg 
je goed!’
‘Maar, wat betekent cool dan?’ ‘Cool 
staat voor: gaaf, erg leuk, te gek gewoon!’ 
De jongens zijn het er helemaal over 
eens. Mama gaat zondag verwend wor-

den en hoe! ‘Moederdag wordt super,’ 
roept Binkie. Bonkie zucht diep: ‘ Moe-
derdag wordt cool!’ 
Als de twee broers naar binnen gaan, 
wacht hen een teleurstelling. Mama 
voelt zich niet lekker, zij heeft de hele 
nacht gehoest. Papa heeft al vroeg de 
verwarming aangedaan, want mama rilt 
van de kou. Binkie & Bonkie zijn stil. 
Ze zijn niet gewend, dat moeder ziek is. 
Als papa naar zijn werk gaat, vraagt hij 
de jongens een beetje te helpen in het 
huishouden.

Tegen de middag wordt mama nog zie-
ker. Ze heeft  buikpijn en heeft al twee 
keer moeten braken. ‘Jongens, ik ga naar 
bed. Er staat genoeg eten in de koelkast. 
Gaan jullie maar even naar nichtje Ben-
telief en neefje Stoerejesp.’ De jongens 
trekken hun regenjacks aan en gaan 
op weg. Hun neefje en nichtje wonen 
vlakbij, het is maar tien minuten lopen. 

Mama ligt te woelen in haar bed. Haar 
hoofd is warm, zij heeft koorts. Ze vindt 
het heel erg, dat ze ziek in bed ligt, want 
er is nog zoveel werk te doen, vooral ook 
omdat het zondag Moederdag is. Na 
lang woelen, valt zij eindelijk in slaap.

Binkie & Bonkie doen intussen spelle-
tjes bij hun nichtje en neefje. Ze spelen 
“ganzenbord” en “mens erger je niet”. 
Bentelief is een beetje onrustig. Zij 
vindt het heel zielig, dat haar tante zo 
ziek is. Daarom kan ze zich maar moei-
lijk concentreren. Zij is er helemaal niet 
bij. ‘Zullen wij tante gaan helpen?’ stelt 
Bentelief voor. Binkie vindt het een 
goed idee en Bonkie is het er ook he-
lemaal mee eens. Stoerejesp roept: ‘Het 
moet wel een verrassing worden, dus 
tante mag er niets van merken!’
Zo gezegd, zo gedaan. De vier muisjes 
gaan stilletjes het huis in en gaan on-
middellijk aan de slag. Bentelief is de 
oudste en neemt de leiding. Zij verdeelt 
de karweitjes. Bonkie moet de keuken 
vegen, het aanrecht schoonmaken en 
het huisvuil wegbrengen. Stoerejesp 

gaat naar de bijkeuken. Hij ruimt de was 
op en zorgt, dat de spulletjes netjes in de 
kleerkast komen. Binkie moet de huis-
kamer stoffen, de klokken opwinden 
en de planten water geven. Als Bonkie 
klaar is in de keuken, gaat Bentelief de 
avondmaaltijd voorbereiden. 

Zij schilt aardappeltjes, maakt groente 
schoon en dekt de tafel. Bonkie lapt in-
tussen alle ramen van het huisje.
Het gaat allemaal zo stilletjes, dat mama 
er totaal niets van merkt. Binkie is heel 
voorzichtig naar boven geweest en zag, 
dat mama nog diep lag te slapen. Stoere-
jesp gaat boodschappen doen. Bentelief 
wil een lekker toetje maken en daarvoor 
heeft ze slagroom en verse vruchtjes 
nodig. ‘Dit is nog leuker, dan spelletjes 

doen,’ zegt Bonkie enthousiast.
Bentelief kijkt op van haar pannetjes, 
glimlacht en knikt instemmend. Als 
Stoerejesp terugkomt van het bood-
schappen doen, maakt zij snel het toetje. 

Alle karweitjes zijn gedaan en dat is 
maar goed ook, want zij horen plotse-
ling gestommel op de trap. Als mama de 
keuken binnenkomt, weet zij niet wat ze 
ziet. 
De keuken is spic en span, het huisje 
is netjes opgeruimd en het ruikt lekker 
naar gebakken aardappeltjes. ‘Ik voel 
me een stuk beter,’ roept zij enthousiast. 
‘Wat een fijne verrassing!’ Ze pakt om 
beurten de kinderen beet en geeft ieder 
van hen een stevige zoen. Op dat mo-
ment komt papa terug van zijn werk. 
Hij is heel trots op Binkie & Bonkie en 
hun neefje en nichtje. ‘Dat is nog eens 
een mooi Moederdagcadeau!’ roept hij 
enthousiast.

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

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

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

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 -

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160

Het adres vóór al uw tuinplanten. Ruime keus, eigen kwekerij, scherpe prijzen 
en goed advies. Ook voor tuinkruiden, groenteplanten, meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen, potterie, tuinbeelden en tuinbenodigdheden

www.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nl

Hemelsvaartdag openHemelsvaartdag openHemelsvaartdag openHemelsvaartdag openHemelsvaartdag open
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Jubileumfeest�Rock�on�Air�
Na�elkaar�jaren�niet�gezien�te�hebben�kwam�daar�het�feestje�waar�het�idee�
van�Rock�On�Air�is�geboren.�Door�met�elkaar�te�praten�kwam�al�snel�naar�
voren�dat�ze�een�en�dezelfde�grote�liefde�hebben...Rock�muziek.�Het�gemis�
dat�dit�niet�meer�op�de�radio�was�heeft�doen�besluiten�om�RTV-NOF�te�be-
naderen.�Dj’s�Hendrik�Hoekstra�en�Peter�de�Vries�lanceerden�Rock�on�Air.

Inmiddels zijn er 5 jaar verstreken en 
is er een grote schare luisteraars die 
elke zondagavond van 20.00 tot 22.00 
uur genieten van (soms stevige) rock-
muziek. 
Op zaterdag 11 mei wordt er een jubi-
leumfeest georganiseerd. Alle muzie-
kliefhebbers en vooral luisteraars van 
Rock on Air worden vanaf 19.30 uur 
getrakteerd op een viertal bands.

Mr. Labilo is een rockcoverband die 
met passie en een rauw randje een 

mix van hits van topartiesten spelen. 
De band Conehead uit de hardrock 
coverband hoek spelen covers van de 
grote klassiekers uit de rockgeschie-
denis. Je kent zeker alle nummers die 
ze spelen maar deze band voegt een 
eigen twist toe. 

The Sketchers wisselen de rock van 
deze avond af met heerlijke Pasta-
FariSkaPunkmuziek en special guest 
zijn All over Again die met hun 
waldstonermuziek de avond compleet 

maken. In de pauzes word de muziek 
verzorgd door DJ Dikke Prima. 

‘Het is gewoon machtig om na 5 jaar 
onze luisteraars te bedanken voor alle 
steun die wij van hen de afgelopen ja-
ren hebben gehad. Wij willen ze via 
dit feestje bedanken voor alle verzoek-
jes van muziek waar wij met zijn allen 
fan van zijn’ aldus DJ Peter de Vries. 

Marcus van Ringen heeft inmiddels 
het stokje overgenomen van Gerda 
Buist die vervanger was van DJ Hen-
drik Hoekstra.  ‘Dit jubileum willen 
we niet alleen delen met de luisteraars 
die ons via de radio horen of livestre-
amen maar wij willen ze nu na 5 jaar 
ook de hand geven en bedanken voor 

alle steun en feedback, maar vooral 
ook voor het heerlijke geouwehoer 
wat er een beetje bij hoort’ zegt DJ 
Marcus. 

‘Wij hadden al langer het idee om 
iets met het 5-jarig bestaan de doen, 
maar een feestje houden in de studio 
zat er niet echt in omdat dit te klein 

is, vandaar dat wij uitwijken naar het 
Badhús waar wij zelf als Rock on Air 
ook veel connectie mee hebben. Dit 
jubileumfeest is zeker bedoeld voor 
onze luisteraars maar vooral ook voor 
de muziekliefhebbers die nog niet be-
kend zijn met ons of ons programma. 
Dus wij zouden zeggen kom langs’ al-
dus DJ Peter. 

Koningsdag��
De�Westereen
DE WESTEREEN – Helaas regen-
de het op Koningsdag 2019 overal in 
de regio, hetgeen zeer zeker van grote 
invloed is geweest op de activiteiten. 
Ook De Westereen ontkwam in de 
ochtenduren niet aan de regen, waar-
door vooral de vrijmarkt en markt zeer 
matig bezocht werd. 

Toch mocht de regen de pret niet 
helemaal drukken en vooral toen het 
droog werd, werden er nog zaken 
gedaan. De organisatie van de Wes-
tereender Koningsdag had weer veel 

activiteiten voor de jeugd in op het 
programma staan op het Tsjerkeflidts-
je, waarbij de spieren gebruikt moes-
ten worden. Bewegen stond centraal, 
zelfs op de rug van de pony’s. Wat ook 
ontzettend sfeervol was, waren de di-
verse optredens van solo artiesten of 
bands uit de regio, met onder anderen 
het Westereender popkoor. Tijdens de 
optredens bleef het veelal droog, zodat 
er toch nog een feestelijk einde aan 
Koningsdag 2019 kwam.

Foto’s: Bettie Zijlstra

Stichting�Speeltuin�de�Hege�Seis
Op�de�agenda�stond�op�16�maar�NL�Doet�gepland�helaas�door�het�slechte�
weer�konden�we�niet�in�de�speeltuin�vertoeven.�We�hebben�besloten�de�
NL�Doet�dag�te�verplaatsen�naar�23�maart�en�wat�hebben�we�het�getrof-
fen,�prachtig�weer�veel�hulp�en�een�mooi�verzorgde�speeltuin.�

De bloembakken zijn voorzien van 
bloemetjes, de moestuinen van fruit 
en groente, er zijn 4 verstopplekken 
gecreëerd d.m.v. het planten van 
heggen en het grootste en zwaarste 
project de kabelbaan ophogen en 
voorzien van kunstgras. Daarnaast 
zijn er netten geplaatst zodat de 
kinderen kunnen voetballen en de 
buren hiervan geen last ondervin-
den. (bedankt Robin van Kammen). 
Samen met de vrijwilligers hebben 
we een leuke zonnige werkzame dag 

gehad en kunnen we weer volop ge-
nieten van al het moois wat de be-
leeftuin te bieden heeft.

De collecte van Jantje Beton is in-
middels afgerond wat hadden we 
veel collectanten en wat hebben ze 
voor de speeltuin een mooi bedrag 
bijeen gebracht. We kunnen met de 
opbrengst weer leuke activiteiten en 
materiaal voor de kinderen realise-
ren. Dan hadden we op 5 april een 
Benefietavond met Lytse Teake en 

Jelle Jitze in Old Dutch. Ondanks 
de geringe opkomst (???) zat de sfeer 
er gelijk goed in. Lytse Teake open-
de de avond met een gezonde blik 
op de realiteit en de verandering in 
de maatschappij uiteraard met zijn 
eigen bekende humor. In de pauze 
was er loten verkoop. Na de pauze 
heeft Teake het publiek weer onstui-
mig laten lachen met zijn bekende 
typetje. Jelle Jitze nam het daarna 
over en er volgde al snel een polo-
naise en gingen de voetjes van de 
vloer. We hebben genoten van een 
prachtige avond.

Verder ontwikkelingen zijn het 
veilig maken van de straat waar de 

kinderen moeten oversteken om bij 
de speeltuin te komen er komt een 
bord met een verwijzing naar de 
speeltuin en er worden 2 poppetjes 
met vlag geplaatst. Daarnaast de in-
teractieve voetbal muur en de Calas-
thenics (sport toestel) waar 2 jonge 
Westereenders zich met hart en ziel 
voor inzetten. Al deze projecten ver-
eisen een goede samenwerking met 
de gemeente wat we dan ook goed 
benutten tijdens de bijeenkomsten 
die zij organiseren voor de bewo-
ners van Dantumadiel. De plannen 
vorderen gestaag wat een goede ont-
wikkeling is.

Dan hebben we binnenkort de Jan-

tje Beton sport en spel pilot in speel-
tuin de Hege Seis. We zijn enorm 
trots dat wij 1 van de 2 speeltuinen 
zijn in Friesland die mogen deelne-
men aan dit project. Dan rest ons 
nog u er op te wijzen dat we dit al-
lemaal niet alleen kunnen realiseren 
en we daar u hulp voor nodig heb-
ben. U kunt zich opgeven als dona-
teur door contact op te nemen met 
1 van de bestuursleden of via de 
website daarnaast zoeken we nog 
vrijwilligers en mensen die in het 
bestuur willen plaatsnemen.

Bestuur Stichting 
Speeltuin de Hege Seis

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
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PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

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!

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

Salontafelset HUGO lamalux 
In meerdere actuele kleuren 
                       3 stuks nu € 299,-

Programma Luna

Hoekbank MURCIA
Vele opstellingen mogelijk.  Vanaf € 1113,-
(Met elektrische verstelling € 1713,-)

De nieuwe meubel-lijn met unieke eigenschappen:
n Lamulux Decor Puur Wood 
 (houtstructuur)
n Metal look
n Soft-close
n Kras en slijtvast in hoge mate
n Stootbestendig
n Eenvoudig onderhoud
n Hygiënisch
n Verkleurt niet
n Milieuvriendelijke en 
 gebruiksvriendelijke afwerking
n Hogere bacteriële resistentie 
 i.v.m. oppervlakte beharsing

Dressoir 2 deurs € 749,-

TV-Meubel 168 cm breed  € 549,-

Combikast  € 939,-Salontafel   € 519,-

Eethoektafel
160 x   90 € 359,-
190 x   90 € 379,-
220 x 100 € 419,-

Ronde eetkamertafel 
CARMA lamalux
             130cm rond € 699,-
Meerdere actuele kleuren 
leverbaar Ook leverbaar in 
140 of 150 cm rond.
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50�jaar�EHBO:�Tjipke�van�der�Veen�en�Piet�van�Assen
Tekst: Johannes van Kammen | foto’s: Bettie Zijlstra.

DANTUMADIEL�–�Onlangs�waren�twee�gedreven�mensen�uit�de�gemeente�
Dantumadiel�maar�liefst�vijftig�jaar�EHBO’er.�Mensen�die�bij�aanvang�van�
hun�opleiding�tot�EHBO’er�van�hun�opleider�te�horen�kregen:�‘Je�doet�het�
niet�voor�jezelf,�maar�voor�een�ander.’�Een�doordenkertje,�omdat�ze�er�
zelf�geen�baat�bij�zouden�hebben,�indien�hun�iets�overkwam.�Anderzijds�
zijn�zowel�Tjipke�van�der�Veen�als�Piet�van�Assen�ervan�overtuigd,�dat�
ze�het�ook�voor�zichzelf�hebben�gedaan.�‘Het�was�en�is�nog�steeds�een�
plezier�om�hier�mee�bezig�te�zijn,�je�leert�er�op�vele�terreinen�enorm�veel�
van�en�bovendien�zijn�er�vele�en�mooie�contacten�door�ontstaan.’

Tjipke van der Veen
Tjipke van der Veen zat nog maar am-
per op de Technische School in Delft, 
of hij was al betrokken bij de EHBO. 
‘Eerst als jeugdlid,’ verduidelijkt Van 
der Veen. ‘Het ging min of meer auto-
matisch. Ik geloof niet dat ik er toen al 
heel bewust mee bezig was. Een groep 
schoolvrienden sloot zich aan en ik 
was daarbij. Wel kan ik mij herinne-
ren dat ik het vanaf het eerste moment 
boeiend vond. Het pakte mij direct, 
toen ik achttien jaar werd, stapte ik 
over naar de volwassenen EHBO. En 
vanaf dat moment ben ik er altijd mee 
bezig geweest. Ook toen ik vanaf de 
regio Delft weer naar De Westereen 
ging, dat altijd is blijven trekken. Ge-
lukkig wou mijn vrouw mee naar deze 
regio,’ vervolgt hij lachend.

In De Westereen was de EHBO des-
tijds nog in het Groene Kruisgebouw. 
De animo in deze regio was niet echt 
groot. De komst van Tjipke vormde 
een welkome aanvulling op het kleine 
bestand. ‘Als EHBO’er moet je veel 

cursussen volgen, je verbreden, maar 
vooral ook je herhalingsstof opnemen. 
Je moet bijblijven, anders raak je niet 
alleen je bekwaamheid kwijt maar ook 
je certificaat. Scholing was over het al-
gemeen in de wintermaanden. EHBO 
houdt veel meer in dan mensen den-
ken. Bij velen komt vooral reanimatie 
boven, maar je moet ook leren om 
verbanden te leggen, bloedingen te 
stelpen en wonden te verbinden. Is dat 
boeiend? Ik zeg volmondig ja. Je helpt 
een ander die gewond is, wat wil een 
mens nog meer? Veel mensen aarzelen 
met een hartstilstand. Weten niet wat 
ze moeten doen. Als je een keer een 
opleiding hebt gevolgd, blijft er altijd 
wat hangen. De opleiding is nu anders 
dan vroeger. De vraag is niet: hoe je 
het doet, als je maar iets doet.’

De EHBO’er, we kennen ze allemaal. 
Tientallen jaren is Van der Veen ac-
tief geweest bij de wielerronde in zijn 
dorp. Veel valpartijen heeft hij gezien. 
Grijnzend vertelt hij: ‘Als je bij hen 
komt, is de eerste vraag vaak: hoe is 

het met mijn fiets? Daarna komen 
ze zelf aan bod. De fiets gaat voor. 
Meestal is het alleen het reinigen van 
de wonden wat je dan moet doen. Ze 
zitten helemaal in het vet.’ Ook de 
keer dat hij een slagaderlijke bloe-
ding bij de buurman kon stoppen, net 
zoals de man die op een bouwplaats 
een hartstilstand kreeg en onder zijn 
handen overleed, blijven hem bij. ‘Dat 
is het leven van een EHBO’er, soms 
kun je wat doen soms niet, dat weet je 
van tevoren, het lukt niet altijd,’ besluit 
Van der Veen, die inmiddels ook voelt 
dat hij wat ouder is. ‘Ik vind het jam-
mer dat er niet meer mensen zijn, die 
de cursussen volgen. Ik had verwacht 
dat er meer belangstelling zou komen, 
nu er steeds meer mensen een BHV-
opleiding volgen.’ Met deze woorden 
wil hij toch nog een lans breken voor 
de EHBO.

Piet van Assen
‘Een leven in dienst van de EHBO. 
Zo zou ik het absoluut niet willen zien 
en zo is het voor mij ook niet. Ik heb 
het altijd prachtig gevonden en geniet 
er nog steeds van. In principe ben je 
wellicht wel zeven dagen lang 24 uur 
EHBO’er, maar de werkelijkheid is 
anders, omdat je gewoon dagelijks ei-
genlijk nooit met ongelukken of ver-
wondingen in aanraking komt,’ ver-
klaart Piet van Assen, die ook dankzij 
zijn werk in aanraking kwam met de 
EHBO. Niet de directe aanleiding 
en ook was het geen verzoek van zijn 
werkgever, maar meer het puur men-
selijke gevoel van aan de kant staan en 
niet weten hoe te handelen. Piet van 
Assen, geboren en getogen in Fean-
wâlden, maakte een aantal jaren een 
uitstapje naar Harlingen, dit vooral 
vanwege zijn werkzaamheden. ‘Toen 
we vanuit mijn werk dagelijks over de 
Afsluitdijk reden, de oude Afsluitdijk, 
waren daar nog heel veel ongelukken, 
soms bijna voor je neus. Ik wou zo 
graag de helpende hand bieden, maar 
wist niet wat te doen. Toen heb ik sa-
men met een buurvrouw in Harlingen 
de stap genomen om een EHBO-
opleiding te volgen,’ aldus Van Assen.

De EHBO ligt op bepaalde vlakken 

ook naast mijn functie als sportmas-
seur. ‘Dat ik daardoor toch veel van 
het functioneren van het lichaam 
weet, heb ik altijd als een voordeel er-
varen. Je hebt een voorsprong, vooral 
denk ik met eventueel tapen en ver-
binden. Ik heb het steeds met veel ple-
zier gedaan, over het algemeen heb je 
vaak heel weinig echt nare ervaringen. 
Ik kan er eigenlijk maar twee opnoe-
men. Het eerste was een nog relatief 
jonge man met een hartstilstand, die 
dan nog wel afgevoerd wordt met de 
ambulance, maar waarvan je voor 99% 
weet dat hij het niet haalt. Als dan de 
moeder je op straat staande houdt met 
de vraag: hoe lijkt het? kun je eigenlijk 
alleen maar zeggen, wacht de dokter 
maar even af. Het tweede geval, toen 
was ik in functie als verzorger, was dat 
iemand met wie je net een kwartier 
hebt gesproken je vertelt dat het zo 
warm is, dat hij maar een koud bier-
tje haalt en onderweg naar de tap in 
elkaar zakt en het niet haalt.’

Wat Piet van Assen zich ook nog her-
innert is de moeder die met haar fiets 
tegen een auto kwam. ‘Er waren nog 
maar weinig mensen, op het moment 
dat ik er toevallig langs kwam. Er zat 
een oudere man bij het slachtoffer. 
Plotseling hoorde ik iemand roepen: 
opzij, opzij, ik ben EHBO’er. Hij zou 
ook de oude man wegduwen, totdat die 
zei: ik ben de dokter. Machtig dit soort 
ervaringen en die hebben verreweg 
de overhand. Er wordt tegenwoordig 
steeds meer een beroep op de EHBO 

gedaan. Ik ben nog regelmatig op stap, 
vooral bij sport, dat heeft mijn belang-
stelling. De Paardendagen in Drie-
zum/Wâlterswâld, autocross en ook 
veel wielrennen heb ik gedaan. Hoe 
minder ik in actie hoefde te komen des 
te beter het was. Je moest ook tijdens 
de wedstrijden zelf heel goed opletten. 
Je volgde bijvoorbeeld een manche in 
de cross, maar zodra er een auto in de 
sloot kwam of over de kop ging had 
die je aandacht. Ik wist bijna nooit wie 
er had gewonnen, wel of ze heelhuids 
over de finish waren gekomen.’

‘Nogmaals het was fantastisch werk. 
Ik genoot ervan en heb altijd bewust 
er voor gekozen om mijn EHBO-
diploma te verlengen. Het gevoel dat 
je ergens welkom was, dat mensen 
het waardeerden dat vormde de kick. 
Een bakje koffie en een broodje, was 
meestal de beloning. Meer hoefde ik 
ook niet, naast een goed gevoel er van 
over houden, dat vind ik belangrijk.’ 
Slechts eenmaal was het gevoel iets 
minder, tijdens een massale val in de 
wielerronde van Veenwouden. Toen 
de EHBO bij de wielrenners kwam, 
was er een die trappende bewegingen 
maakte en snauwde dat Van Assen 
weg moest gaan. ‘Enerzijds snap ik 
het wel, het was de laatste bocht voor 
de finish en de betrokkene zat bij de 
eerste drie. Het was zeker het gevolg 
van de adrenaline,’ besluit Van Assen, 
met woorden die getuigen van begrip. 
Begrip dat kenmerkend is voor EH-
BO’ers.

Mark�Dijkstra�auto’s�staat�voor�kwaliteit
Tekst: Johannes van Kammen

Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – Op de Ro-
azeloane 65C is sinds januari het au-
tobedrijf van Mark Dijkstra uit De 
Westereen gevestigd. Een bedrijf dat 
zich vooral richt op de reparaties en 
het onderhoud van alle merken auto’s 

en dat daarnaast een mooi assortiment 
occasions op voorraad heeft. Mark 
Dijkstra begon met zijn activiteiten in 
Kollumerzwaag, vandaar ging hij naar 
Garyp, maar inmiddels is, mede door 
de stijgende belangstelling, een loods 
betrokken op het Industrieterrein in 
zijn woonplaats, waar eigenlijk toch 
ook de officiële start lag op de Tsjer-

kestrjitte.
Mark Dijkstra, een jonge ondernemer 
die vastberaden is om te slagen. Als 
geen ander weet hij dat er een grote 
concurrentie is. ‘Ik ben van mening, 
dat er een aantal aspecten belangrijk 
zijn en dat zijn vooral eerlijkheid en 
kwaliteit leveren. 
Het eerste lijkt mij logisch, maar ook 

het tweede facet is van enorm groot 
belang. Kwaliteit lever je vooral door 
vakbekwaam te zijn en goed met het 
onderhoud en de verkoop bezig te 
zijn. Ik heb inmiddels al meerdere 
jaren ervaring en weet waar ik voor 
sta. Als mensen onderhoud of repa-
raties laten uitvoeren moet dit 100% 
procent goed en betrouwbaar zijn. 
Een auto moet tenslotte veilig de weg 
op. De berijder moet daar op kun-
nen vertrouwen, maar ook de andere 
verkeersdeelnemers. Voor mij is dit 
gewoon een uitgemaakte zaak en ik 
denk dan ook, dat dit een van mijn 
kwaliteiten is,’ verklaart Dijkstra in 
zijn mooie loods, waar hij uitstekend 
uit de voeten kan.
Reparaties, maar vooral ook onder-
houd, zijn aspecten waar Mark Dijks-
tra zich op richt. ‘Ik wil graag dat men-
sen terugkomen, ervaren dat het goed 
is. Ik kan alle reparaties en onderhoud 
uitvoeren.’ Ook het apk klaarmaken 
van de auto is een kolfje naar de hand 
van Dijkstra auto’s. Indien gevraagd 
laat hij ook de apk-keuring verzorgen.  

Dankzij de aanschaf van de juiste ap-
paratuur kunt u niet alleen voor uw 
nieuwe banden bij het bedrijf aan de 
Roazeloane terecht, maar is ook het 
uitlijnen mogelijk. Een belangrijk as-
pect voor optimaal rijplezier, maar bo-
vendien spaart het banden en benzine.

Buiten op het terrein staat inmiddels 
een mooi en ook gevarieerd aanbod 
aan occasions. ‘Ik doe ook veel aan 
verkoop van occasions en dan vooral 
in de prijsklasse tussen de 500 en 2000 
euro. De auto waar veel beginners 
vaak mee starten. Goede auto’s daar 
ben ik van overtuigd, ik sta er niet al-
leen achter, maar ook voor. Mochten 
er onverhoopt grote problemen zijn, 
dan komen we er altijd uit, daar sta 
ik garant voor, omdat ik een naam wil 
opbouwen als een betrouwbaar adres. 
Dat geldt voor alles wat ik doe,’ besluit 
Mark Dijkstra.

Mark Dijkstra auto’s, onderhoud, ver-
koop, reparatie. Roazeloane 65C, De 
Westereen, 06-34478889

Tjipke van der Veen

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

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

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

podologie

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

Knieschool

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

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

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

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

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

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (De)montage en verhuur stalen steigers;  
- Verhuur aluminium rolsteigers;  
- Krimpfolie sealen;  
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;  
- Denken in mogelijkheden;  
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;  
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.  
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Culturele�expositie�in�gemeentehuis�Buitenpost
In�vroegere�tijden�kon�je�aan�de�kleding�al�zien�waar�iemand�vandaan�
kwam.�Iedere�streek�had�zijn�eigen�dracht.�Tot�29�juni�is�er�in�het�gemeen-
tehuis�te�Buitenpost�een�tentoonstelling�over�dracht�uit�de�Noardlike�Fryske�
Wâlden.��De�Keunstkrite�steekt�in�vanuit�het�thema�duurzaamheid.�

Nog niet zo lang geleden was duur-
zaamheid iets vanzelfsprekends. Zuinig 
zijn op je spullen en hergebruik was iets 
dat zo gewoon was, dat men er niet eens 
bij nadacht. Alles werd gerepareerd en 
benut tot echt compleet versleten of ver-

gaan was. Kleding werd zo vaak versteld 
dat het origineel soms niet meer her-
kenbaar was. Jonge(re) mensen kunnen 
zich niet meer voorstellen dat afdrager-
tjes de norm waren en nieuwe kleding 
grote luxe betekende. 

Tot 29 juni wordt in het gemeentehuis 
kleding getoond uit vroeger tijden. Te 
zien zijn diverse Friese kostuums uit de 
gegoede boerenstand en de midden- en 
arbeidersklasse. Ook bijbehorende ac-
cessoires in daagse dracht, pronk en 
rouw maken deel uit van de tentoonstel-
ling. Daarnaast worden foto’s en collages 
getoond van oud-burgers uit Achtkar-
spelen en omstreken in originele dracht. 
Voor handwerkers zijn er haakpatronen 

beschikbaar voor een originele traditio-
nele buideltas (zie onder) en een nieu-
werwetse hippe versie. Op maandag 
27 mei is er tijdens de Kunstweek van 
Achtkarspelen een aanvullende hand-
werkactiviteit in Woonzorgcentrum 
Haersmahiem aan de Eringalaan in 
Buitenpost. Van 14.00-16.00 uur kun-
nen belangstellenden terecht met het 
gehaakte tasje of om bezig te zijn met 
traditioneel brei- en haakwerk of ver-

stelgoed. Op zaterdag 1 juni, tijdens 
de Culturele Dag op het gemeentehuis 
wordt de rondleiding herhaald en aan-
gevuld met een speciale kinderactiviteit.

Voor rondleidingen of meer informatie 
over de expositie en de culturele dag kan 
men terecht bij Stichting Keunstkrite 
Twizel via www.keunstkrite.nl of mail 
naar info@keunstkrite.nl. Ouderwets 
bellen kan ook: 06-16480635.

Keunstkrite�viert�10�jarig�bestaan
In�mei�is�het�precies�10�jaar�geleden�dat�de�eerste�stappen�werden�gezet�
om�Stichting�Keunstkrite�Twizel�op�te�richten.�Aan�een�keukentafel�in�
Twijzel�zaten�beeldend�kunstenaar�Rein�Bril�(overleden�in�2012),�onder-
nemers�Oane�Kloosterman�en�Hetty�Combs�te�bomen�over�de�mogelijkhe-
den�om�kunst�en�cultuur�uit�de�regio�beter�onder�de�aandacht�te�brengen.�
Doel�was�een�zo�groot�mogelijk�publiek�te�bereiken�en�uit�te�gaan�van�
eigen�kunnen�en�mogelijkheden.�

In de eerste instantie bleven de acti-
viteiten beperkt tot het bedrijfster-
rein aan De Wedze, waar de fami-
lie Kloosterman een fruitteelt en 
– verwerkingsbedrijf runde Er volg-
den twee-jarige poëzieprojecten rond 
de Twijzeler Jan Ritskes Kloosterman, 
een inventarisatie en digitalisering van 
het tekenwerk van Master Harmen 
van der Bij uit Twijzel, een Snertwed-
strijd en een culturele oogstroute langs 
agrarische bedrijven in het dorp. Na 

overname van de organisatie van het 
gemeentelijke Rondje Kunst in 2012 
kreeg de stichting meer bekendheid. 
De activiteiten richtten zich zowel op 
mogelijkheden voor ontwikkeling van 
eigen bevolking als het versterken van 
de culturele recreatie en het toerisme. 
De Keunstkrite ontwikkelde zich met 
42 vrijwilligers tot een kleine orga-
nisatie en ontving in 2012 de Cul-
tuurprijs van Achtkarspelen. In 2014 
volgde een succesvolle overname van 

de organisatie van de exposities in het 
gemeentehuis te Buitenpost. De jaar-
lijkse kunstroute onderging een meta-
morfose en kreeg een nieuwe naam: 
Rondje Kunstzinnig. De Keunstkrite 
organiseert jaarlijks een tiental acti-
viteiten. Sinds 2017 vinden deze een 
hoogtepunt in de Kunstweek van 
Achtkarspelen waarin ieder jaar een 
ander dorp binnen de gemeente cen-
traal staat.. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan worden er in 2019 een aantal 
bijzondere feestelijke activiteiten ge-
organiseerd. Ook de streekgeschiede-
nis en het landschap krijgen daarin 
een plaats. Vanwege de verbindende 
functie van de Keunstkrite is het 
thema van 2019 : “10 jier Keunstkrite 

– Keunst ferbynt”. Kunst verbindt:  
niet alleen volken en mensen maar 
ook tijden en plaatsen. Alle activi-
teiten worden rond dit thema en de 
jubilerende stichting opgebouwd. De 
Kunstweek van Achtkarspelen vindt 
plaats van vrijdag 24 mei t/m zater-
dag 1 juni 2019. De week opent met 
een centrale expositie van deelne-
mers aan het Rondje Kunstzinnig in 
Surhuisterveen en een weekend lang 
kunstroute. De week wordt beslo-
ten met een grote Cultuurmarkt in 
het gemeentehuis met tal van activi-
teiten door de culturele organisaties 
van Achtkarspelen.  Naast beeldende 
kunst krijgen ook Literatuur en Po-
ezie volle aandacht; de Jan Ritskes 
Poëzienacht krijgt een feestelijk tintje 
en er wordt een Literaire Café in een 

gezellige middagprogramma geor-
ganiseerd met optredens van Friese 
schrijvers en verhalen uit de regio. Op 
deze manier wordt tevens getracht 
het publiek (nog) enthousiast(er) te 
maken voor de kunst en cultuur van 
de eigen regio, maar ook het vrijwil-
ligerswerk dat tot doel heeft dit in 
stand te houden onder de aandacht 
gebracht. Voor de Keunstkrite blijft 
ontwikkeling van Kunst en Cultuur 
in de Noordelijke Friese Wouden een 
van de belangrijkste uitgangspunten. 
Voor de organisatie worden nog meer 
deelnemers, vrijwilligers en sponsors 
gezocht. Mochten lezers belangstel-
ling hebben, dan kan er via de website 
keunstkrite.nl contact worden opge-
nomen.

Yde�van�der�Heide�Timmerwerken�timmert�
opvallend�aan�de�weg
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�‘Mijn�werk�is�mijn�hobby,�noem�het�maar�passie.�Ik�ben�er�
altijd�mee�bezig,�niets�is�wat�dat�betreft�mij�te�veel.�Ik�ben�gewoon�van�
mening�dat�ik�de�kwaliteit�wil�leveren�die�ik�zelf�ook�zou�wensen.�Daarbij�
past�dus�eerlijkheid,�maar�ook�kwaliteit�en�overleg.�Ik�kan�de�gehele�
bouw�van�tekening�tot�aflevering�verzorgen,�maar�ook�delen�daarvan,’�
aldus�Yde�van�der�Heide,�die�het�momenteel�behoorlijk�druk�heeft.�

‘Mijn werk is hoofdzakelijk in De 
Westereen.’ Een aantal prachtige 
woningen zijn voor het timmerbe-
drijf dat staat voor nieuwbouw, ver-
bouw en onderhoud een mooi visi-
tekaartje.

‘Durven investeren in jezelf, maar 
ook in je klanten. Zoeken naar we-
gen om tot een kwalitatief optimaal 
resultaat te komen.’ Dit is zonder 
meer de woningbouwvisie zoals Yde 
van der Heide die ziet. ‘We kunnen 
scherp leveren, doordat we heel veel 
kennis in eigen huis hebben en dus 
de complete nieuwbouw of verbouw 

realiseren. Ik laat daarbij weinig aan 
het toeval over, aspecten waarin we 
niet optimaal uit de voeten kun-
nen, besteden we uit aan mensen 
die hier gewoon goed in zijn. Dit 
betreft vooral het metselwerk en ook 
installatie. Elementen die van groot 
belang zijn,’ aldus Van der Heide, 
die veel samenwerkt met bouwbe-
drijf Stienstra. ‘Ik wil eigenlijk alles 
op tijd afleveren. Daar hebben mijn 
klanten ook recht op, dit valt voor 
mij in het kader van afspraken waar-
maken.’

Yde van der Heide is dagelijks op de 

werkvloer te vinden. ‘Spijkeren, lij-
men, dakpannen leggen, balken de-
gelijk vastzetten, oeroude kwaliteit 
en vakmanschap staat daarbij hoog 
in het vaandel. Ik houd van mijn 
werk, ik vind de variatie geweldig en 
bovendien kun je met nieuwbouw 
zien dat er wat gebeurt. Het is puur 
genieten dat je aan het eind van de 
dag tevreden naar huis gaat. Ik heb 
geen standaarddagen, vaak genoeg 
komt er een uurtje bij. Ik heb daar 
geen enkel probleem mee. Ik wil 
het gewoon perfect doen, zo zit ik 
nu een keer in elkaar. Ik vind het 
bovendien ook altijd gezellig op de 

bouw,’ aldus de bouwvakker in hart 
en nieren, die ondertussen een paar 
grote projecten onder handen heeft. 
Een van de woningen die Van der 
Heide vorig jaar realiseerde is de wo-
ning van Kamminga aan de Klonjes 
in De Westereen.

‘Nee, natuurlijk niet. Het zijn niet 
altijd complete woningen die ik 
bouw. Men kan bij mij ook terecht 
voor onderhoud en verbouw, zoals 
dakgoten vervangen, een dakkapel 
vervangen of plaatsen, maar ook een 
ruimte bijbouwen aan een bestaande 
woning. Wat onderhoud betreft kan 

ik vrijwel alles verrichten. Ook tij-
dens dit traject kan ik mijn klanten 
van het begin tot het einde begelei-
den en eventueel adviseren. Voor mij 
is dat laatste ook belangrijk, want 
je wilt voor je klanten een optimaal 
resultaat behalen. Overleg en naar 
elkaar luisteren vormen daarbij be-
langrijke aspecten,’ besluit Yde van 
der Heide.

Yde van der Heide Timmerwerken, 
De Pinksterblom 7, 9271 LK De 
Westereen. 
Tel: 06 14391488. E-mail: ydevd-
heide@hotmail.com
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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!

Dorpsstraat 144
1796 CE De Koog (Texel)

T. 0222 888 525

Bin jo de earstfolgende 
Westereender in De Jutter?

24, 25, 31 Mei en 1 Juni
Live Muziek

Nieuwsgierig naar de live muziek? Check binnenkort 
onze facebook pagina welke artiesten er komen!!!

Zo 9 Juni DARIO
 

Cafe De Jutter

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.

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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WIS�Dokkum�maakt�een�sterke�ontwikkeling�door
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DOKKUM�–�WIS�Dokkum�directeur�Geert�Wijnstra,�die�in�2005�mede-
eigenaar�werd�en�in�2012�alle�aandelen�overnam,�waarna�de�naam�werd�
veranderd�in�WIS�Dokkum�(Wijnstra�Industriële�Spuiterij),�is�een�tevreden�
man.�Het�bedrijf�groeit�gestaag�en�heeft�ondertussen�een�meer�dan�uit-
stekende�naam�opgebouwd.�In�de�afgelopen�jaren�heeft�Wijnstra�enorm�
geïnvesteerd,�vooral�richting�de�toekomst�en�voldoet�WIS�aan�de�heden-
daagse�eisen,�ook�wat�betreft�de�milieuwetgeving.

WIS Dokkum is ontstaan uit de 
autospuiterij van de familie Sipma, 
die destijds in Engwierum van start 
ging. Om de groeiende toename 
van industrieel spuitwerk adequaat 
te bedienen werd in 1997, naast de 
autospuiterij, gestart met een apart 
bedrijf: ISS (Industriële Spuiterij 
Sipma). Zoals reeds gememoreerd 
veranderde Geert Wijnstra, onder 
wiens leiding het bedrijf een enorme 
positieve vlucht nam, de naam in 

WIS Dokkum. ‘Wij zijn een bedrijf 
met korte directe lijnen, waardoor 
we optimaal kunnen functioneren. 
De vraag van onze klanten wordt 
steeds complexer, maar doordat wij 
alle werkzaamheden, zoals poeder-
coaten, natlakken, spuiten en stralen 
in ons bedrijfspand kunnen verwer-
ken, hoeven wij geen nee te verko-
pen. 

Bovendien vinden klanten dit een 

belangrijk aspect en daarnaast kun-
nen wij ook nog voor het vervoer 
zorgen,’ aldus Wijnstra, die gewoon 
een nuchtere Fries is. Hard werken, 
waarmaken wat je zegt en de kop 
niet op hol laten jagen. Een eigenaar, 
die bovendien in alle facetten van 
het werk mee kan draaien indien dat 
nodig is en dat ook met plezier doet.

‘We maken de laatste jaren met WIS 
Dokkum een sterke ontwikkeling 
door. Veel nieuwe klanten komen 
binnen op voorspraak van bestaande 
klanten. Onze no-nonsense benade-
ring, constante kwaliteit en concur-
rerende prijsstelling wordt duidelijk 
gewaardeerd,’ aldus Wijnstra. ‘We 
beschikken momenteel over een be-
drijfspand met een oppervlakte van 
4.000m2, dat biedt onderdak aan 
diverse spuitcabines, een poedercoa-
tinstallatie, een stralerij en een me-
talliseerafdeling. Veertien allround 
en ervaren vakmensen leveren hier 
gedegen vakwerk. Daarnaast is er 
een opslagterrein van 2500m2. Op 
afroep kunnen wij producten klaar 
maken, verpakken en versturen. Het 
kan zomaar zijn dat we in de nabije 
toekomst met personeelstekorten 
opgezadeld worden, want mensen 
die nog met hun handen willen wer-
ken zijn moeilijk te vinden.’

Poedercoaten voor een optimaal re-
sultaat. De moderne poedercabine 
beschikt over handmatige pistolen 
en robots en biedt ruimte aan het 
bewerken van producten en ob-
jecten van 8m lang, 2.2m hoog en 

met een gewicht tot 2.500kg. Mede 
dankzij de grote voorraad kleuren, 
waaronder bijna alle RAL-kleuren, 
kan WIS Dokkum uw opdracht 
snel afhandelen. Alle soorten metaal 
kunnen worden doorbehandeld, zo-
als (verzinkt) staal, aluminium, rvs 
en sendzimir.

WIS Dokkum is al jaren hét adres 
voor natlakken in al zijn facetten. 
Alle RAL-kleuren liggen op voor-
raad, naast een zeer groot aantal 
andere lakken. WIS Dokkum heeft 
de beschikking over twee allround 
natlakcabines, die aan elkaar gekop-
peld kunnen worden. In de ruimte 
van 22x10x5m kunnen volumineu-
ze constructies, machines, kranen, 
vrachtwagens e.d. strak in de lak 

worden gezet. WIS Dokkum heeft 
de beschikking over twee straalcabi-
nes, waaronder een handstraalcabine 
van 15x5x5m. Alvorens een product 
een poedercoat- of natlakbehande-
ling ondergaat, moet deze eerst wor-
den voorbehandeld. Door stralen 
ontstaat een schoon en ruw opper-
vlak voor een goede poedercoat- of 
natlakhechting. De combinatie van 
verzinken en poedercoaten zorgt 
voor een betere bescherming tegen 
corrosie en minder onderhoud. 

WIS Dokkum B.V., 
Bocksmeulen 20
9101 RA  Dokkum
tel. 0519-221196
Email: info@wisdokkum.nl

Vijf�redenen�waarom�je�naar�TITUS�zou�moeten�gaan
Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Bote Sape Schoorstra

DOKKUM�-�Vol�trots�presenteerde�producent�Sjoek�Nutma�de�cast,�crew�en�
band�van�TITUS.�Over�ruim�drie�weken�is�het�al�zover,�dan�vindt�de�premi-
ère�van�de�muziektheatervoorstelling�over�het�leven�van�Titus�Brandsma�
plaats�in�de�Bonifatiuskapel�in�Dokkum.�De�band�WIEBE�zal�ook�in�de�
voorstelling�te�horen�zijn�zorgde�alvast�voor�een�mooie�sfeer�in�de�kapel.�
Regisseur�Bruun�Kuijt�verklapte�dat�de�ontwerper�van�het�decor�bijzon-
dere�dingen�heeft�bedacht�voor�het�podium�en�ook�de�choreograaf�liet�al�
mooie�dansscènes�zien.�En�zo�komt�alles�straks�krachtig�bij�elkaar.�

Indrukwekkend verhaal
Om te beginnen kunnen we mensen 
die geen Fries verstaan geruststellen: 
TITUS is een Nederlandstalige pro-
ductie. Aangezien Titus Brandsma 
een voorvechter was van de Friese taal 
komt er wel een klein beetje Frysk in 
het stuk voor. En dat heeft z’n char-
mes. Het verhaal over het leven van 
Titus Brandsma is zeer indrukwek-
kend, niet alleen vanwege de oorlog, 
maar vooral om wie hij was, wat hij 
voor de maatschappij heeft betekend 
en hoe hij dacht. Hij was zijn tijd ver 
vooruit en dacht niet in hokjes. Bo-
vendien is het allemaal nog relatief 
kort geleden, zo heeft de vader van 
scriptschrijver Bouke Oldenhof Titus 
Brandsma goed gekend. Bijzonder 
is dat God en de duivel het publiek 
meenemen in het verhaal. ,,Dat maakt 
het ‘zware verhaal’ wat luchtiger’’, al-
dus regisseur Bruun Kuijt.

Topcast met grote namen
Theun Plantinga – die Titus Brands-
ma speelt – zal voor het eerst in een 
totaal andere rol te zien zijn dan dat 
het publiek van hem gewend is. Het 
is een rol met enorm veel diepte. An-

dere grote namen die deel uitmaken 
van de cast van TITUS zijn: Alexan-
dra Alphenaar (Teresa), Joop Witter-
mans (duivel), Maike Boerdam (God), 
Albert Secuur (dominee Kapteyn), 
Jan-Willem Hofma (heit) en Timna 
Hacquebord (mem). De cast wordt 
aangevuld met veel (dans)talent uit 
de regio. Onder leiding van Bruun 
Kuijt wordt momenteel hard gewerkt 
om van TITUS een voorstelling van 
formaat te maken. Hij benadrukt ook 
erg blij te zijn met alle vrijwilligers 
die meewerken aan deze productie. 
,,Zonder hen kunnen we helemaal 
niks.’’

Verschillende muziekstijlen
In tegenstelling tot de vorige voorstel-
ling van de Stichting 754 over Bonifa-
tius is TITUS geen musical. TITUS 
is aansprekend voor een breed publiek 
met verschillende muziekstijlen, vari-
erend  van klassiek en folk tot heden-
daags met in het middengedeelte een 
vleugje musical. Indrukwekkend is het 
lied van de Spaanse mystica Teresa 
van Avila ‘Nada te turbe’ – ‘Laat niets 
je in verwarring brengen’. Teresa is Ti-
tus’ vrouwelijke tegenspeler, de dame 

die hij aanbidt. De componisten zijn 
Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en 
Henk Pool. Daarnaast maakt de band 
WIEBE deel uit van deze productie, 
aangevuld met vier strijkers, trom-
bone, trompet en saxofonist. Eppie 
Dam neemt de songteksten voor zijn 
rekening. 

Magische locatie
De Bonifatiuskapel in Dokkum is dé 
plek waar dit muzikale theaterstuk 
wordt opgevoerd. Deze locatie past bij 
Titus Brandsma. Sterker nog, hij was 

voortrekker van de bouw van de kapel. 
Hij had toen niet kunnen vermoeden 
dat hij hier ooit zelf een hoofdrol zou 
spelen in een muziektheatervoorstel-
ling. Meerdere acteurs noemen het 
‘magisch’ om hier te mogen spelen. 
Volgens regisseur Bruun Kuijt voel je 
in de Bonifatiuskapel dezelfde sfeer 
als bij het Globe Theatre in Londen. 
Oftewel, dit is Shakespeare ten top. 

Omdat je spijt krijgt als je niet gaat
TITUS is niet zomaar een voorstel-
ling. Qua professionaliteit kun je deze 

productie vergelijken met Het Pau-
perparadijs. Dit wil je niet missen. Na 
een avondje TITUS kun je er weer 
tegenaan. Want dankzij dit muziek-
theaterstuk – met als thema ‘tussen 
stilte en stress’ – besef je waar het in 
het leven écht om gaat!

De voorstellingen zijn te zien van 31 
mei t/m 10 juni 2019 in de Bonifati-
uskapel in Dokkum. Kaarten zijn nog 
verkrijgbaar bij de Jumbo in Dokkum, 
de Evangelische Boektiek in Dokkum 
of via www.titus2019.nl 
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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
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DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Girlsday 2019
Op 11 april deed De Centrale As mee met Girlsday 2019. Samen met aannemer He-
ijmans verzorgden we een gastles bij Christelijke Mavo ‘De Saad’ te Damwâld. Zo’n 27 
meiden kregen techniekles en leerden hoe en waarom je faunapassages aanlegt. Daar-
naast vertelde een medewerkster van aannemer Heijmans hoe het is om als vrouw in 
de bouw te werken. De meiden mochten na de gastles een kijkje nemen bij de nieuwe 
fietsonderdoorgang bij De Goddeloaze Singel.

Girlsday is een landelijk initiatief  om in samenwerking met bedrijven en scholen, 
meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

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

DIVERSE OCCASIONS:
Daihatsu Cuore VI 1.0-12V ���������������������������������������€ 1999,=
Km stand; 101.963 | Bouwjaar; 2008

VW Polo 1.2-12V Athene ������������������������������������������€ 2100,=
Km stand; 238.668 | Bouwjaar; 2005

Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS GLX ������������������������������€ 1999,=
Km stand; 171.267 | Bouwjaar; 2006

Opel Astra G 1.6GL ����������������������������������������������������€ 1999,=
Km stand; 122.404 | Bouwjaar 2002

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

€ 2750,-

Opel Kadett C 1.2N de Luxe  
Km stand: 61010 | Bouwjaar: 1975 

€ 8750,-

ZORGBOERDERIJ DE LAKENVELDER

FOARWEI 127

9298 JG KOLLUMERZWAAG

T. 06 - 2949 4874 

DELAKENVELDER@LIVE.NL

WWW.ZORGBOERDERIJDELAKENVELDER.NL

DAGBESTEDING, WERKTRAINING  
EN AMBULANTE BEGELEIDING.

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

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!
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Natuurlijke bron

‘Goeie,�ik�ha�hjoed�in�fugel�yn�de�tun�sjoen�dy�at�ik�noch�net�earder�sjoen�
ha.�It�giet�om�de�dumenylyster�(beflijster).�Dat�woe�ik�jo�efkes�wiete�litte.�
Groetnis�fan�Wíetske�ut�Noardburgum’.�Bovenstaande�is�een�van�de�reac-
ties�die�ik�naar�aanleiding�van�het�vorige�nummer�ontving.�

Ik begrijp dat veel mensen ondertus-
sen deze rubriek lezen, met daarin 
vaak wat herinneringen en vooral 
aspecten uit de natuur zo dicht bij 
huis. Prachtig is het dan om te weten 
dat velen ook de natuur in onze eigen 
regio een warm hart toedragen. We 
hebben hier in Noordoost Fryslân 
zoveel te bieden. Over de beflijster 
heb ik meer reacties gekregen en ook 
foto’s van gezien. Zelf had ik het ge-
luk dat ik een groepje van vier zag, 
vlak bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Vroeger was alles beter. Ik kan het 
weten, want ik ben van die tijd, een 
tijd dat er in mijn ogen veel meer 
was. Een tijd dat we als kinderen in 
de natuur waren, met alle dramati-
sche gevolgen voor die natuur. We 
woonden bijna letterlijk en figuurlijk 
in het weiland en de sloot. Bloed-
zuigers, waren wij daar bang voor in 
onze kinderjaren? Nee, ze hoorden 
bij ons leven, net zoals salaman-
ders en kikkerdril. Als kind hadden 
wij die in een jampotje, of een gro-
tere pot, zonder aan de gevolgen te 
denken. Die kikkervisjes waren toch 

leuk en zo’n mannetje kamsalaman-
der schitterend. We hadden ook een 
eierencollectie. Geen nest was veilig, 
dus was er wellicht meer, maar was 
het beter dan nu? Ja, want toen kon-
den sommige dingen nog zonder al 
te grote gevolgen.

Het zal ruim 30 jaar geleden zijn 
dat ik, buiten Nederland, mijn eerste 
zwarte en rode wouw tegenkwam. 
Prachtige roofvogels, die ik inmiddels 
allebei een aantal keren in deze regio 
mocht tegenkomen. Pinkstermaan-
dag had ik nog een gesprekje met 
een bekende Friese natuurfotograaf, 
die binnen drie uur, zowel de zwarte 
als de rode wouw zag overvliegen. 
De zwarte boven Hurdegaryp en de 
rode boven De Westereen. De laatste 
zag ik gelukkig ook. Het blijkt dat de 
rode wouw steeds vastere grond in 
Nederland krijgt, wellicht wordt hij 
net als de slechtvalk over enige jaren 
nog broedvogel van deze regio. Per-
soonlijk zou ik dat toejuichen. Maar 
ook dat is een persoonlijke mening, 
net zoals het feit dat ik de visdiefjes 
boven mijn huis mis, nu hun broed-
plaats boven het Sikkemahuis is ver-
dwenen.

De meimaand, wellicht de mooiste 
maand wat betreft de natuur. Alle vo-
gels zijn terug van hun lange reis, veel 
bloemen tonen hun pracht en ook 
vlinders fladderen druk heen en weer. 
Maar hoe zit het nu met de bloeme-
tjes en de bijtjes, gaat de bestuiving 

goed, nu er toch steeds minder bijtjes 
komen. Heeft de achteruitgang van 
insecten ook invloed op vleermuizen 
of andere soorten? Ik zou het graag 
willen weten, wellicht kan en wil een 
lezer hierover iets vertellen.

Zo’n jaar of twee geleden was het 
nog de vraag of de ringslang voor-
kwam in de regio en dan met name 
in de Houtwiel. Ondertussen heb ik 
zoveel reacties gehad, dat de con-

clusie getrokken kan worden dat hij 
inderdaad de Houtwiel heeft bereikt. 
Een aanwinst, vooral als het om ver-
scheidenheid gaat.

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.

Oproep�van�Robin�van�der�Land
DE WESTEREEN – de jonge na-
tuurfotograaf Robin van der Land 
uit De Westereen is een van de jonge 
regionale natuurfotografen die zich 
steeds meer laten zien. Vorige maand 
sleepte hij tijdens een internationale 
wedstrijd, met deelnemers uit Neder-
land en België, uiteindelijk een prach-
tige ‘eervolle vermelding’ in de wacht 
in de jongeren categorie. Een resultaat 
dat duidelijk aangeeft dat Robin over 
veel talent beschikt. Hij was voor de 
finale genomineerd met twee foto’s. 
Uiteindelijk wist hij met zijn prach-
tige opname, genomen in 2018 in 
Lauwersoog de eervolle vermelding in 
de wacht te slepen.

Dat hij verder wil blijkt ook uit de 
oproep die hij graag via De Wester-
eender wil plaatsen. ‘Oproep naar alle 
vogelfotografen/vogelaars! Ik zoek vo-
gelaars en vogelfotografen die het leuk 
zouden vinden om mijn whatsapp 
groep te vergezellen. In deze groep 
worden foto locaties, zeldzaamheden 
en meer besproken. Heeft u interesse 
hierin? Stuur dan een berichtje naar 
06-10612789 (via whatsapp) of con-
tacteer mij via Instagrams (Robinvan-
derland).

De foto waarmee Robin van der Land een eer-
volle vermelding won.

De zwarte wouw, steeds vaker in de regio te zien (Foto: Marcel van Kammen)

Pinksterfeest�Veenklooster
VEENKLOOSTER�–�Tijdens�het�Pinksterweekend�van�7�–�10��juni�staat�Veen-
klooster�in�het�teken�van�het�Pinksterfeest,�met�dit�jaar�als�thema:�Je�
bent�in�beeld.�Bezinning,�rock,�ontmoeting,�en�aanbidding�voor�alle�ge-
neraties!�Vele�gezinnen,�ouderen�en�jongeren�komen�tussen�7�en�10�juni�
2019�naar�Veenklooster�om�samen�Pinksteren�te�vieren.�De�organisatie�
pakt�dit�jaar�opnieuw�groot�uit.�Traditioneel�begint�het�op�vrijdagavond�7�
juni�met�een�survival�voor�jongeren.

Voor het eerst is er tijdens het Pink-
sterfeest een rockdienst. Het is gelukt 
om de wereldbekende tributeband 
U2two naar Veenklooster te halen. 

U2two wordt door menig kenner 
een van de beste U2 tributebands ter 
wereld genoemd. De voorganger van 
deze dienst, Jan Andries de Boer, is 

overigens ook opvallend gepassio-
neerd en nadrukkelijk aanwezig. Hij 
zorgt ervoor dat alle gebruikelijke 
elementen van een kerkdienst aan bod 
komen. Zo wordt er gebeden, worden 
er passages uit de Bijbel voorgelezen 
en ‘gepreekt’. Zondagmiddag is hét 
feest voor de koorliefhebbers. Het 
Westerlauwers Mannenkoor betreedt 
de planken in de grote tent, samen met 
ds. Kees van Velzen. ’s Avonds geeft 
Martin Brand, pianist Henk Doest, 

en het gelegenheidskoor van Praise 
United Fryslân weer een groots Pink-
sterconcert. Dit concert gaat ieder jaar 
de boeken in als een swingende avond.

Openluchtdienst
Pinkstermaandag is de programme-
ring het langst. Het thema ‘Je bent in 
beeld’ staat centraal bij de openlucht-
dienst in het Veenkloosterbos en tij-
dens de Beleefroute. De dienst in het 
bos wordt geleid door voorganger Ja-

cob Folkers uit Drachten. De muziek 
wordt verzorgd door FaVor (bekend 
van Nederland Zingt). Voor de kin-
deren en tieners is er een apart pro-
gramma. Na een dag vol optredens, 
(kinder)activiteiten, en diensten sluit 
gospelkoor Joy For People het Pink-
sterfeest af. 

Meer informatie: www.pinksterfeest.
com
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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

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

VIJVERS
BURG 
NODIGT 
JE UIT

N AT U U R  E N  CU LT U U R PA R K

Het park is dagelijks geopend van 8.00 - 18.00 uur. De theesalon en Paviljoen is geopend op zaterdag vanaf 13.00 en zondag vanaf 
11.00 uur. Entree is € 2,50 p.p. of word Vriend van Vijversburg.                                                        VIJVERSBURG   Swarteweisein 2, Tytsjerk

parkvijversburg

www.vijversburg.nl

ZATERDAG 11 MEI 

VOGELS IN FRYSLÂN
Lezing Marcel van Kammen * vanaf 14:00 uur

11 MEI TOT EN MET 16 JUNI

‘VOGELS VAN HIER’
Fotoexpositie in het paviljoen

WOENSDAG 15 MEI 

 ‘ELK VOGELTJE ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS’
 Workshop: maak samen de langste lijn met vogels.
vanaf 14:00 uur.

ZONDAG 19 MEI 

OPEN KAS vanaf 10.00 uur
BELIBJE IT yn park vijversburg en yn ús húskeamers
 yn Tytsjerk vanaf 13.00 uur *

HEMELVAARTSDAG 30 MEI

het park is gratis toegankelijk 
OPEN LUCHTDIENST vanaf 10.00 uur
SAMSAM FESTIVAL vanaf 13.00 uur

* graag reserveren via info@vijversburg.nl

adv 264 x 197 mei 2019-2.indd   1 26-04-19   10:19
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Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

KOLLUM�–�Honderd�jaar�geleden�werd�de�basis�gelegd�voor�een�van�de�sterke�
bedrijven�in�Kollum.�100�jaar�houthandel�Barkmeijer,�groothandel�in�hout,�
plaatmateriaal,�isolatie�en�deuren�voor�de�professionele�verwerker.�Voor�de�
particuliere�markt�is�Barkmeijer�een�uitstekend�adres�voor�deuren.�Directeur�
Jan�Kempenaar�is�een�meer�dan�tevreden�man�en�trots�op�wat�Barkmeijer�te�
bieden�heeft.�Een�bedrijf�dat�zich�nog�steeds�ontwikkelt.�

In het kader van het honderdjarige 
jubileum is er op zaterdag 1 juni van 
10.00-16.00 uur een Open Huis, met 
daarbij veel activiteiten met betrekking 
tot hout. Het materiaal bij uitstek waar 
houthandel Barkmeijer groot mee is ge-
worden en nog steeds enorm sterk in is.

Jan Kempenaar viert in 2020 zijn 25-ja-
rig jubileum bij Barkmeijer in Kollum. 
Een bedrijf waarin hij inmiddels een 
dragende functie heeft gekregen, het-
geen bewijst dat hij uit het goede hout 
is gesneden. ‘Eigenlijk is het zo dat we 
het met zijn allen doen. Bij ons bedrijf 
is gelukkig geen ruimte voor een full-
time directeur, daarom ben ik ook een 
deel van mijn tijd kwijt op de werkvloer, 
daar ligt ook mijn basis. Ik geniet daar-
van, temeer omdat ik mijzelf niets meer 
vind dan een ander. We moeten het met 
zijn allen doen, de een kan niet zonder 
de ander. Het moet een team zijn, men 
moet bereid zijn om de handen uit de 
mouwen te steken, maar vooral ook te 
letten op kwaliteit. Daar doen we geen 
concessies in, ook niet toen de crisis er 
was. Het begint bij een goede inkoop 
van het materiaal,’ aldus Kempenaar, als 
hij enthousiast vertelt over de vele mo-
gelijkheden die Barkmeijer biedt. Een 
bedrijf dat steeds meer de vleugels uit-
slaat en inmiddels geheel Fryslân, maar 
ook Groningen als aanleverterrein heeft.

Honderd jaar geleden nam Barkmeijer 
het bedrijf over van Koerts, die al enige 
jaren een houthandel in Kollum bezat. 
Vanaf dat moment heeft het familiebe-
drijf zich steeds meer ontwikkeld. Het 
bedrijf stond eigenlijk steeds aan de rand 
van het dorp, totdat ook Kollum mee 
ging in de vaart der volkeren en zich 
daardoor meer ontwikkelde. Barkmeijer 
werd door de realisatie van woningen 
steeds meer ingesloten, maar ook de 
groei zette gestaag door. In eerste in-
stantie kon Barkmeijer dit nog opvangen 
door een paar loodsen op het terrein te 
bouwen, door de groei kwam Barkmeijer 
min of meer op slot te zitten. In Kol-
lum oost werd omstreeks 1980 een hal 
gebouwd, waardoor het hout steeds met 
een heftruck en houtkarren vervoerd 
moest worden van de ene naar de oude 
locatie aan de Oliemolensingel, hetgeen 
mede door de verkeerstoename steeds 
meer een probleem en gevaarlijk werd. 
Uiteindelijk verhuisde het bedrijf 13 jaar 
geleden naar de huidige locatie, de Rid-
dersmaweg en kwam Barkmeijer in een 
prachtig complex, met volop ruimte om 
de opdrachten perfect uit te voeren.

‘Een grote verbetering. We hoeven nu 
niet steeds meer door Kollum heen en 
ook zijn we voor het vrachtverkeer veel 
gemakkelijker te bereiken,’ aldus Kem-

penaar. ‘Het is eigenlijk heel mooi en 
ik denk ook uniek, dat we nu honderd 
jaar bestaan. Uniek is ook dat enkele 
klanten, zoals o.a. bouwbedrijf Van der 
Laan, Schotanus en v/d Haak & Bijlstra 
generatieslang in deze honderd jaar zeer 
gewaardeerde klanten zijn. Wij vinden 
dit een teken van kwaliteit en dat we nog 
steeds op de juiste koers zitten. Bedrijven 
die altijd bij ons komen, waar je iets mee 
opgebouwd hebt. Daar streven wij naar, 
maar je moet het altijd weer waarmaken, 
daarom begint het bij ons bij de basis, 
de inkoop van het hout. Trouwe klan-
ten houd je alleen maar door kwaliteit te 
bieden en op details te letten. We heb-
ben in de loop der jaren ook enorm ge-
investeerd, vooral op het gebied van ma-
chinale houtbewerking.’ In het pand aan 
de Riddersmaweg verricht Barkmeijer 
alleen nog maar de houtwerkzaamhe-
den. Kempenaar, benadrukt nogmaals 
dat Barkmeijer een groothandel is en dus 
niet voor de particuliere handel, met uit-
zondering van een prachtig assortiment 
deuren. Deuren met de kwaliteit van het 
Barkmeijer keurmerk, een garantie voor 
jarenlang genot.
Houthandel Barkmeijer is een bedrijf dat 
gestaag gegroeid is tot een sterke speler 
op de regionale markt voor hout, plaat-
materiaal, isolatie en deuren. De grote 
kracht van Barkmeijer is de zelfstandig-
heid van het bedrijf. Door de korte lijnen 
ontstaat een flexibele en daadkrachtige 
organisatie waar de klant direct van pro-
fiteert. Persoonlijk contact is hierbij een 
belangrijk speerpunt. ‘Wij streven dan 
ook naar een lange-termijn-relatie met 
onze klanten, waarbij kwaliteit, service 
en vertrouwen de kern vormen. Door 
de investeringen in machinale houtbe-
werking kunnen we ook snel leveren en 

bovendien hebben we een enorm breed 
assortiment op voorraad, waardoor we 
ook korte leveringstijden kennen,’ aldus 
Kempenaar. ‘Voor het afhalen van ma-
terialen  kunnen ondernemers bij ons 
terecht  van maandag t/m vrijdag van 
7.15 - 16.15 uur en ons kantoor is ge-
opend van maandag t/m vrijdag van 7.15 
- 17.00 uur. We zijn door deze tijden dan 
ook bereikbaar voor onze klanten op het 
moment dat zij van onze diensten ge-
bruik willen maken.’

Jan Kempenaar, een man van deze regio 
en ook de familie Barkmeijer, al hon-
derd jaar in deze omgeving gevestigd, 
zijn van mening dat zij ook een sociale 
functie in onze huidige maatschappij 
hebben. Daarom ondersteunt Bark-
meijer ook een aantal verenigingen in 
het dorp, zoals de voetbalvereniging 
Kollum, maar ook is het bedrijf een van 

hoofdsponsors van Salomon het Kollu-
mer oproer, het theaterstuk dat Kollum 
en de omgeving in juli volledig in de 
ban zal houden.

Honderd jaar visie op hout en houtbe-
werking. Honderd jaar vakmanschap 
heeft een resultaat opgeleverd dat er ze-
ker mag zijn, daarom houdt het bedrijf 
op 1 juni een open dag van 10.00-16.00 
uur. Een open dag waar bedrijvigheid 
heerst. Op gezette tijden zijn er een 
aantal machines in werking, waardoor 
men het proces kan volgen. Een proces 
dat boeiend is en het eindresultaat zal 
velen verbazen. Bijna vijftien toeleve-
ringsbedrijven zullen aanwezig zijn, 
ieder met zijn eigen specialiteit, die op 
een ludieke en unieke manier getoond 
worden. Natuurlijk ontbreekt iemand 
met een kettingzaag om prachtige mo-
dellen uit hout te zagen niet en ook is 
de brandweer aanwezig. De brandweer 
zal zich richten op de brandweerbare 
materialen die Barkmeijer biedt. Ook 
u zult verrast zijn over de kwaliteit 
van deze materialen. Op en top Bark-
meijer en onder de bezoekers worden 
bovendien twee VIP kaarten verloot 
voor Salomon het Kollumer oproer. 
1 juni, een dag om zeker even een be-
zoekje te brengen, en ja, natuurlijk zijn 
op deze dag ook particulieren welkom 
bij dit prachtige en gezonde bedrijf. 

Houthandel J. Barkmeijer &  Zn. b.v., 
Riddersmaweg 2, 9291 NC  Kollum, 
Tel. 0511 - 45 25 25. E-mail verkoop@
barkmeijerbv.nl

Houthandel Barkmeijer 100 jaar in Kollumer gemeenschap

Open�Huis�op�1�juni�met�tal�van�activiteiten

Jan Kempenaar
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KOM LANGS BIJ ROTTINÉ DIERENSPECIAALZAAK.

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen  |  T. 0511-445809  |   www.rottinedierenspeciaalzaak.nl

Zwemmen met 
Diploma Garantie!

 
Warm water  Kleine groepen
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Standhouders gezocht 
voor Zomer-Do-Fair
De activiteitencommissie van zorgcentrum Nieuw Toutenburg is op zoek 
naar standhouders voor de jaarlijkse Zomer-Do-Fair. Deze wordt gehouden 
op zaterdag 22 juni, van 13.00 – 16.00 uur. Er worden alleen nieuwe arti-
kelen aangeboden. De fair is in de sfeervolle, groene binnentuin van Nieuw 
Toutenburg en bij slecht weer is deze binnen. Naast de stands zijn er doe-
activiteiten, voor jong en oud. Inlichtingen en opgave kan vóór 12 juni via 
het team Activiteitenplein: NTActiviteitenplein@znb.nl en via 0511 479 479.  
Nieuw Toutenburg is een woonzorglocatie van Noorderbreedte en gespecia-
liseerd in zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en voor ouderen 
met psychiatrische problemen. Er wordt druk gebouwd aan een nieuw, toe-
komstbestendig zorgcomplex. Waar bewoners eigentijdse woningen krijgen 
en toegang tot moderne zorg- en dagbestedingsfaciliteiten. Door de bouw 
op het terrein is Nieuw Toutenburg tijdelijk te bereiken via de Rijksstraatweg 
(Zomerweg 75, Noardburgum).

Inloopspreekuur�Zorg�en��
Welzijn�–�Freegje�mar
Elke�donderdagmiddag�in�Bibliotheek�Dokkum�is�het�inloopspreekuur�
zorg�en�welzijn.�Voor�als�u�vragen�heeft�over�zorg�en�welzijn�en�niet�pre-
cies�weet�waar�of�bij�wie�u�moet�zijn,�kunt�u�langskomen.�Waarvoor�kunt�
u�terecht�bij�dit�spreekuur?�

Bijvoorbeeld als u vragen heeft over 
langer thuis wonen, of juist op uzelf 
wilt gaan wonen, een afspraak heeft 
in het ziekenhuis maar niet weet 
hoe u er moet komen. Maar ook als 
u als vrijwilliger een ouder iemand 
bezoekt en ziet dat deze persoon be-
geleiding nodig heeft of als iemand 

in de familie slecht ter been wordt. 
Dit zijn allemaal vragen waarmee u 
terecht kan bij het inloopspreekuur. 

De bibliotheek start dit initiatief 
samen met Welzijn het Bolwerk. 
Medewerkers van diverse lokale 
organisaties uit de zorg en welzijn 

en de gemeente Noardeast-Fryslân 
zullen aanwezig zijn voor vragen en 
gerichte doorverwijzing. 

Het inloopspreekuur is elke donder-
dagmiddag van 14.30 – 17.00 uur 
in Bibliotheek Dokkum. Kijk voor 
actuele data en tijden op de website 
www.ontdekdebieb.nl & www.het-
bolwerk.eu. 

Bel voor meer informatie; 0519-
292223 Welzijn Het Bolwerk

Queen�The�Music�-��
The�show�must�go�on!
Bijzondere�tribute�op�17�mei�in�de�Pipegael�in�Broeksterwâld.�In�de�
voorstelling�QUEEN�The�Music�staat�de�muziek�van�deze�iconische�formatie�
volledig�centraal.�Een�groep�van�9�topmuzikanten�-�waaronder�4�ijzerster-
ke�lead-vocalisten�-�brengt�u�een�spectaculaire�muzikale�en�visuele�show�
boordevol�energie!

QUEEN The Music onderscheidt 
zich door de songs zowel vocaal als 
muzikaal op originele wijze te ver-
tolken en bevat veel nieuwe én ver-
rassende uitvoeringen van het ijzer-
sterke Queen-repertoire, gezongen 
door Cindy Oudshoorn (Kayak en 
Symfo Classics), Timothy Drake 
(de beste Freddie Mercury-vertolker 
van Nederland), Britt Teeling èn 
Kristian Salisbury. 

Een speciale gastrol is weggelegd 
voor Linda Kinsbergen, die met 
haar ongelofelijke gelijkenis zowel 
qua uiterlijk als stem, o.a. de rol van 
Montserrat Caballé vertolkt in het 
epische Barcelona.
Met 15 studio-albums en tiental-

len hits in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90, 
is Queen één van de succesvolste 
popgroepen in de geschiedenis. De 
band staat bekend om de muzikale 
veelzijdigheid, de gelaagde arrange-
menten, harmonieën en de krach-
tige liveoptredens. 

Voor de muzikanten van QUEEN 
The Music een welhaast onuitput-
telijke bron van informatie en inspi-
ratie om u een geweldige avond te 
bezorgen!

Best bijzonder is het dat het 
doarpshûs de Pipegael gelukt is 
deze voorstelling, die in de grotere 
schouwburgen in Nederland gepro-
grammeerd staat, naar Broekster-
wâld te halen. Voor deze voorstelling 
zijn alleen staanplaatsen beschik-
baar, de kaarten kosten €30.00. per 
stuk. Verkrijgbaar in de Pipegael of 
via www.depipegael.nl. 

Queen-the Music…the Show must 
go on is een theatershow van MBN 
Producties met de grootste hits van 
één van de meest bekende en in-
vloedrijke bands aller tijden, in een 
frisse en eigentijdse uitvoering.

Verkoping voor de Christelijke 
Nationale School
Zaterdag 25 mei van 9.30 – 14.00 uur is er op het weiland achter de Christe-
lijke Nationale School, Foarwei 39 in Wâlterswâld een grote verkoping voor 
de Christelijke Nationale School. Er zijn diverse kramen met o.a. planten, 
boeken, speelgoed, etenswaren, kleding en accessoires. Kinderen van de ba-
sisschool leggen hun kleedjes neer en verkopen hun eigen spullen. Op deze 
gezellige verkoping is catering aanwezig met warme en koude dranken, taart, 
broodjes hamburger, ijs en andere lekkernijen. Natuurlijk zijn er ook diverse 
activiteiten voor de jeugd en voor de volwassenen, zoals pony- en kameelrij-
den, luchtkussens of creatieve workshops. Ook Pluimvee- en Konijnenfokver-
eniging Frisia is met een stand aanwezig. Vanaf 12.30 uur wordt er verkoping 
bij opbod gehouden.

AGENDAMEI

VRIJDAG�10�MEI
OUDWOUDE - “Sin yn’e simmer” 
markt!, 19.00-22.00 uur in het dorps-
huis.
ZATERDAG�11�MEI
FEANWÂLDEN – Concert Paddy’s 
Day Off, Ierse en Schotse folk, (zang, 
banjo, contrabas, gitaar, low-whistle, 
mandoline). Aanvang 20.00 uur. De 
Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schier-
stins.nl; www.schierstins.nl
DAMWÂLD - Âlde Maaie.  Vrijwilli-
gers gekleed als toen. 13.30 - 17.00 uur. 
Museum “De Sûkerei”. Trekwei 8a. E-
mail info@desukerei.nl of 0511-420936.
ZONDAG�12�MEI
KOLLUMERZWAAG – 9.30 uur Br. 
H. Tieleman, mmv Gospelgroep Inspi-
ration. Baptistengemeente “de Thuisha-
ven” Skoallestrjitte 28.
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Pleinkerk 10.00 uur. Ds. Tsjerk 
Bosscher m.m.v. Alpha Praise. 
MAANDAG�13� T/M�DONDERDAG�16�
MEI
DE WESTEREEN - Avondwandel-
vierdaagse De Westereen. Start: Brug-
chelencamp, vanaf 18.00 uur. Routes 5 
of 10 km. Voorinschrijving: de Acht 1 
(Tjipke), Pinksterblom 22 (Monique), 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 49 (Sylvia) en 
Parkloane 59 (Ootske). Info: 0511-

442939 of 06-48422790 (Tjipke Post-
ma, mail: tjipkep@hotmail.com.  
DINSDAG�14�MEI
DÂMWÂLD – Brochje, onder de titel 
‘Sko ris Oan!’. College van B en W van 
de gemeente Dantumadiel. 8.30 - 9.30 
uur. Zalencentrum De Krúswei.
VRIJDAG�17�MEI
BROEKSTERWÂLD - Queen 
the Music - The show must go on! 
Doarpshûs de Pipegael. Alleen staan-
plaatsen. Entree € 30.00. De Pipegael of 
via www.depipegael.nl
ZATERDAG�18�MEI��
DAMWÂLD – Maestro – muziek met 
EZG en dirigenten. De Kruisweg. Aan-
vang: 20.00 uur: zaal open 19.00.
ZONDAG��19�MEI
NOARDBURGUM - Baptisten Ge-
meente Pleinkerk 10.00 uur. Ds. Tsjerk 
Bosscher m.m.v. Praise Combo.
MAANDAG�20� T/M�DONDERDAG�23�
MEI
KOLLUMERZWAAG – 20 jaar 
Avond4daagse Kollumerzwaag. Start: 
18.00 uur.
VRIJDAG�24�MEI��
DAMWÂLD – Bingo in De Kruisweg. 
Aanvang 20.00. Zaal open: 19.00. 
ZATERDAG�25�MEI�
WÂLTERSWÂLD - Verkoping voor 
de Christelijke Nationale School van 
9.30 – 14.00 uur op het weiland achter 

de school, Foarwei 39. Diverse kramen 
met o.a. planten, boeken, speelgoed, 
etenswaren, kleding en accessoires. 
Pony- en kameelrijden, luchtkussens of 
creatieve workshops
ZATERDAG�8�JUNI
FEANWÂLDEN – Dag v.d. Friese ama-
teurarcheologie: ‘Buitenlandse vondsten  
in Friese bodem’. 11.00-17.00 uur. De 
Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schier-
stins.nl; www.schierstins.nl
MAANDAG�10�JUNI
KOLLUM – Autocross NAC. 11.00 
uur. Stockcar F1 Pinksterbokaal - Stock-
car F2 Supercup Qualifier.  Wouddijk 7.
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.

Men�moat�net�alles�sizze�wat�men�wit,�
mar�wol�alles�witte�wat�men�seit.

Frysk sprekwurd

Men moet niet alles zeggen wat men weet,  
maar wel alles weten wat men zegt.

LEES DE WESTEREENDER NU OOK ONLINE OP WWW.WESTEREENDER.NL
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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.
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Lucas�Visser�betrokken�vrijwilliger�hertenkamp
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Albert Wijbenga

DE�WESTREEN�–�Met�pijn�in�zijn�hart�moest�Lucas�Visser�eerder�afscheid�
nemen�van�“zijn�dieren�en�zijn�hertenkamp”�dan�hij�had�gehoopt�en�ge-
wenst.�De�liefde�voor�het�vrijwilligerswerk�werd�steeds�meer�een�passie.�
Zeven�dagen�per�week�konden�de�dieren�meer�dan�18�jaar�lang�rekenen�
op�de�aandacht�van�een�man,�die�hen�meer�dan�uitstekend�verzorgde.�
Maar�ook�het�onderhoud�van�het�hertenkamp�was�in�de�prima�handen�
van�Lucas�Visser.�Het�hertenkamp,�een�locatie�waar�menige�Westereender�
even�met�zijn�of�haar�kinderen�naar�toeliep.�Maar�ook�grootouders�togen�
met�plastic�zakken�vol�brood�naar�het�kamp.�De�dieren�kregen,�vooral�op�
zondag,�een�overdaad�aan�brood.

Terwijl Lucas Visser langzaam aan 
komt fietsen, lopen de herten reeds 
naar de ingang. Ondertussen praat hij 
liefdevol tegen een haan die ontsnapt 
is uit het kamp. Zijn ogen kijken daar-
bij naar de afrastering. Het zou toch 
niet? Maar de meeste aandacht gaat 
naar de haan, die ogenschijnlijk ge-
dwee de stalouders van Visser opvolgt 
en parmantig weer naar de hennen 
loopt.. Nadat Visser het hek heeft ge-
opend en de haan binnen de afraste-
ring is, heeft hij wel even tijd, temeer 
omdat zijn opvolger Bob in aantocht 
is. ‘Ik ben hier 18 jaar geleden voor ge-
vraagd en ben blij dat ik ja heb gezegd. 
Ik ben toen Wessel van der Ploeg op-
gevolgd. Het hertenkamp heeft mij 
heel veel gegeven en gebracht. Door-
dat ik hier vrijwilliger werd, kon ik een 
zinvolle besteding aan mijn leven ge-
ven. Ik heb hier steeds met veel plezier 
gewerkt en veel contacten opgedaan. 
Ja, het was zeven dagen in de week, in 

soms weer en wind, maar je raakt zo 
betrokken met de dieren, dat maakt je 
niets uit. Het hertenkamp voelde als 
mijn eigen domein, waar ik de verant-
woordelijkheid voor had. Niet alleen 
het wel en wee van de dieren, maar 
ook het onderhoud.’

Lucas Visser wou nog niet stoppen, 
maar domme pech, omdat hij buiten 
zijn schuld betrokken raakte bij een 
ongeval, zorgde ervoor dat hij het li-
chamelijk niet meer aankon. Niet dat 
hij de veroorzaker ook maar iets ver-
wijt, maar het doet extra pijn, dat hij 
de twintig jaar niet haalde. ‘Ik wil daar 
niet bij stilstaan. Ik ben daar overheen. 
Ik heb prachtige jaren gekend. Ik heb 
genoten, ik zag het als een voorrecht. 
Het voeren, het schoonmaken en de 
kleine reparaties uitvoeren. Het is toch 
puur genieten dat, als je het herten-
kamp binnenkomt, de dieren spon-
taan bij je komen. Ik kijk daar met veel 

genoegen op terug. Ik moest 7 dagen 
per week aan het werk, ja uiteraard op 
zondag zat er minder tijd in. Dan was 
het alleen even voeren. Het is ongelo-
felijk hoeveel mensen hier op zondag 
komen. Soms lag er zoveel brood in 
het kamp, dat ik het eruit moest halen. 
Ik voerde dit dan aan de eenden, zodat 
er niet weggegooid werd. Natuurlijk 
kon ik het nooit helemaal alleen, maar 
dan was Aukje (buurvrouw herten-
kamp) altijd bereid om de helpende 

hand uit te steken en verder ook Bob, 
die nu mijn taak overneemt.’

Iedereen die deze mooie en belang-
rijke trekpleister, waar veel kinderen 
kennis hebben gemaakt met dieren 
kent zal moeten beamen, dat het 
kamp er altijd perfect bij lag en nog 
steeds ligt. De plaats die eigenlijk heel 
belangrijk en bijzonder is voor een 
dorp, vooral voor jonge kinderen om 
kennis te maken met dieren. De kleine 

kinderhandjes die soms aarzelend, een 
andere keer stoer, een stukje brood 
aan een hert of parelhoender voeren. 
Beelden die Lucas Visser ontroeren, 
helemaal los zal hij er nooit van ko-
men. Maar dat is ook het laatste wat 
hij wil, zolang het nog kan blijft hij op 
de achtergrond betrokken bij wat nu 
eenmaal “zijn dieren en zijn herten-
kamp” was en in zijn hart nog steeds 
is. Liefde voor het leven in het hart 
van een gedreven vrijwilliger. 

Ledenvergadering “Uitvaart- 
vereniging Zwaagwesteinde”
6�april�heeft�de�uitvaartvereniging�haar�jaarlijkse�leden�vergadering�
gehouden�in�het�lokaal�van�de�Ferbiningstsjerke.�Voorzitter�Sjoerd�de�
Vries�opent�de�vergadering�en�heet�allen�welkom.�De�notulen�van�10�april�
2018�worden�goedgekeurd�en�getekend.

Staande worden de namen van de over-
ledenen voorgelezen waarna één minuut 
stilte in acht wordt genomen. In het 
jaar 2018 zijn 45 leden overleden. Bij 
de laatst gehouden incassorun blijkt dat 
van meerdere leden het @mailadres niet 
klopt. De voorzitter wijst er nogmaals 
op dat het van belang is wijzigingen 
tijdig door te geven aan de ledenad-
ministrateur D. Schreiber. ledenadm@
uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl  
Penningmeester Jan de Boer geeft aan 
de hand van het financieel verslag, uitleg 
over de inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen jaar. Ondanks de extra kosten 
welke gemaakt zijn voor de verbouw 
van de aula is het resultaat positief. De 
post rente blijft laag, oorzaak de lage 
rentestand en bovendien is het wegzet-
ten in deposito’s nu ook geen optie en is 
beleggen voor het bestuur een te groot 
risico. Anneke Dijkstra en Jan Postma 
hebben de boeken steekproefsgewijs 
gecontroleerd en in orde bevonden. De 
kascommissie stelt dan ook voor de pen-
ningmeester decharge te verlenen.

De voorzitter stelt voor de contributie 
per persoon de laten op €16,50 (aut. in-
casso) en € 19,00 (accept giro) per jaar. 
De ledenkorting blijft € 650,00. De aan-
wezige leden gaan hiermee akkoord. Bij 
het zittende bestuur is Jan de Boer aftre-
dend en herkiesbaar. Er zijn geen tegen-
kandidaten en de heer de Boer wordt 
met algemene stemmen herkozen. An-
dries Bosma is eveneens aftredend, maar 
niet herkiesbaar. Voor hem draagt het 
bestuur voor Karin Santema-Reitsma. 

Ook hier zijn geen tegenkandidaten en 
Karin wordt met algemene stemmen 
gekozen. Namens het bestuur bedankt 
de voorzitter Bosma voor zijn inzet en 
prettige samenwerking gedurende vele 
jaren. Bosma was vanaf 1992 lid van 
het bestuur. Als dank was er voor hem 
een enveloppe met inhoud en voor zijn 
vrouw een boeket bloemen.

Het bestuur van de Stichting Begraaf-
plaatsen Dantumadiel doet zijn best 
dat de algemene begraafplaats aan De 
Lange Reed er goed onderhouden en 
verzorgt uitziet. Om te helpen dit te 
bereiken zoekt zij enkele vrijwilligers. 
De beheerder van de SBD de heer J. 
Dantuma staat u graag te woord voor 
verdere informatie. info@sbd.frl  tel. 06-
23949836.

Gastspreker voor deze avond is de heer 
C. Smedema. Hij is de schrijver van het 
boek: Redmar Smedema, deze wissel 
komt te vroeg”. Hij scheef dit boek in 
het proces van rouwverwerking nadat 
zijn zoon Redmar (16) negen jaar ge-
leden na een gewelddadige confrontatie 
in een discotheek overleed. Hij vertelde 
hoe hij en zijn gezin hebben getracht 
om te gaan met dit grote verlies. Hij 
nam de aanwezigen mee in het proces 
van rouwverwerking en ook welke wen-
ding dit gaf aan zijn loopbaan. De aan-
wezigen waren erg onder indruk over de 
wijze hoe Smedema hun meenam door 
dit hele proces. De voorzitter bedankte 
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng en wenst ons welthuis.

Foto’s en gedichtjes Klaske Boersma-Feenstra.

Verjaardagskalender��
met�een�boodschap
DE�WESTEREEN�–�Van�de�hand�van�Klaske�Boersma-Feenstra�verscheen�
begin�vorige�maand�een�fraaie�en�handzame�verjaardagskalender.�
‘Niet�zomaar�een�kalender,�maar�een�kalender�met�inhoud,�met�karak-
ter,’�verklaart�het�creatieve�brein�achter�deze�kalender.�

Een kalender die boeit, niet alleen 
door de vaak verrassende gedicht-
jes van Klaske Boersma, maar ze-
ker ook door de mooie foto’s. Een 
fraai verzorgde kalender met voor 
iedere maand een blad. Door de 
fraaie lay-out en het goed gekozen 
papier, een kalender voor jarenlang 
plezier.

Van de hand van Klaske Boersma-
Feenstra verscheen vorige jaar de 
bijzondere gedichtenbundel Het 
Regenboogpad. Een gedichten-
bundel waarin ze de diepste ge-
heimen van haar ziel toonde, een 
bundel die echter ook voor men-
sen troost bood, mede namens de 
duidelijke boodschap, waarin haar 
geloof zich openbaarde.
Inmiddels is er dus een tweede uit-

gave van de dichter en fotograaf. Lag 
in haar bundel de nadruk sterk op de 
gedichten, in haar verjaardagskalen-
der ligt de nadruk vooral op de foto’s, 
die vaak tot verwondering leiden. ‘Ja, 
ik heb bewust weer gekozen voor een 
boodschap in mijn nieuwe uitgave. 

Meer een andere uitgave, ik leg de 
nadruk vooral op de natuur en de 
mens daarin. Niet de natuur van 
verre, vreemde landen, maar ik zoek 
het met mijn foto’s juist heel dicht-
bij. Dichtbij ons als mensen, beelden 
die we allemaal kunnen tegenkomen, 
als we ze maar willen zien. Dat kun-
nen we allemaal, als we maar even de 
tijd nemen voor onszelf. Letterlijk en 
figuurlijk op de knieën gaan, in ver-
wondering zijn van een bloem, een 
dier of een tak. Het is zo dichtbij, dat 

we het gewoon over het hoofd zien.’
Aan de hand van de keuze wat betreft 
haar foto’s, heeft Klaske Boersma 
korte, sprekende gedichtjes gefor-
muleerd. Schitterend van eenvoud, 
maar juist daarom zo geraffineerd en 
aansprekend. Klaske Boersma laat 
haar hart en geest spreken, spreken 
op een manier zoals velen die zullen 
herkennen. Ze legt de vinger op de 
kleine, maar oh zo dierbare momen-
ten, die je overal tegen kunt komen, 
als je er maar voor openstaat. Geluk 
hoeft niet groots te zijn, ook de kleine 
momenten kunnen gelukzaligma-
kend zijn. Wellicht is dat gewoon de 
combinatie die het geheel zo boeiend 
maakt.

Geluk in een kleine, fraaie verjaar-
dagskalender, een kalender die dicht 
blijft bij waar hij moet zijn. Bij je ei-
gen ik en daar horen nu juist de na-
men bij die een plaatsje krijgen op de 
kalender.
De kalender is voor 9,95 euro ver-
krijgbaar bij: Boersma, groenten en 
fruit in het winkelcentrum De Wes-
tereen.

De natuur die ons roept
en zegt… dans.. ja.. dans.
In gras vertoeft
lichaam dat pirouetten draait
heerlijk onbekommerd energie vergaard.
Op de stralen van het zonnelicht
gaan de benen dansen
draaien, heel licht.
Armen omhoog gericht
lach verschijnt op je gezicht
laat de mensen maar kijken
het is jouw ziel die verrijkt.
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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


