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It giet wer oan!

Maarten van der Weijden is klaar voor tweede 11stedenzwemtocht

Hij was de absolute Reus van vorig jaar: zwemmer Maarten van der Weijden zette heel Friesland én Nederland
in vuur en vlam met zijn schijnbaar onmogelijke missie om de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen. Massaal stonden we langs de kant om hem aan te moedigen; boeren reden met liefde midden in de nacht op hun
trekkers met Maarten mee om hem bij te schijnen. Maar 37 kilometer voor de finish kwam er een einde aan het
avontuur. Althans: zo leek het. Maar Maarten gaat het opnieuw proberen. Op 21 juni 2019 neemt hij revanche.
“It giet wer oan!”

Ruim vijf miljoen euro voor kankeronderzoek: dat was de opbrengst van
de allereerste 11stedenzwemtocht vorig jaar. Maarten van der Weijden is
er nog steeds ontzettend trots op. “Je
hoopt natuurlijk op een mooi resultaat, maar zo’n bedrag kun je je van

tevoren niet voorstellen”, glundert hij.
“Al dat geld voor kankeronderzoek is
vele malen belangrijker dan de vraag
of ik de finish haal. Ik ben slechts een
klein onderdeeltje van dat plan.”
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Multimate Zwaagwesteinde
wordt Hubo Zwaagwesteinde
Opruiming restanten, kortingen tot 80%
Tolwei 22A - 9271 HM De Westereen - (0511) 44 47 47

Tijdig onderhoud voorkomt
dat uw auto op een warme dag
in een sauna verandert.

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

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

CITROËN C1 VTI SHINE 5 DRS

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST EDITION

airco, Citroën radio met usb/aux,
elek. ramen, led dagrij verlichting,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2015 - 44.470 km € 7.500,-

5 DRS airco, Ford radio cd + navigatie,
elek. ramen, licht metalen velgen,
PDC achter, cruise control, enz.
bj 2012 - 58.504 km
€ 10.995,-

RENAULT CLIO TCE DYNAMIQUE

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 105PK

airco, Renault radio, navigatie, cruise
control, licht metalen velgen, mistlampen voor LUXE UITVOERING!
bj 2015 - 34.460 km
€ 10.995,-

5 DRS airco, radio cd, 6 versnellingen,
centrale vergrendeling, trekhaak,
enz.
bj 2011 - 96150 km
€ 8.995,-

Maak een
afspraak voor een
GRATIS AIRCOCHECK

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

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring en 12 maanden Bovag garantie.

AutoBoersma

AutoBoersma
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Zaterdag 22 juni sportpark De Wieken De Westereen

Tien jaar Bedrijvenvoetbaltoernooi
als niet-voetballers in twintig minuten
moesten presteren. Gewoon duidelijke
lijnen, niet te moeilijk doen, simpel als
collega’s ook eens met zijn allen bezig
zijn met iets anders dan het werk.”
Het goede doel

DE WESTEREEN - Zaterdag 22 juni gaat de tiende editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi van start met meer deelnemende bedrijven dan
ooit tevoren. Vanaf het allereerste moment is het toernooi op sportpark
De Wieken in De Westereen een groot succes. Met uitzondering van het
eerste jaar was de naam Bedrijvenvoetbaltoernooi “De derde helft”,
hetgeen alleszeggend is wat betreft de sfeer en gezelligheid. Inmiddels
is De Flexibele Makelaar alweer drie jaar hoofdsponsor van dit prachtige
toernooi waar de Olympische gedachte “Meedoen is belangrijker dan
winnen” nog altijd heerst.

Het eerste bedrijvenvoetbal op de velden van VV Zwaagwesteinde was een
initiatief van Sybolt de Bruin, Jan Sjuk
de Bruin en Pieter Jan Heidstra. Tien
jaar na dato zijn deze drie mannen nog
altijd de motor achter de organisatie
van het toernooi. “We zaten destijds
genoeglijk bij elkaar in de kantine van
VVZ, toen het idee geopperd werd om
een bedrijvenvoetbaltoernooi te organiseren”, memoreert Jan Sjuk de Bruin.
“De intentie was dat iedereen, die daar
toen aanwezig was, met het bedrijf waar
hij werkte zou deelnemen. Dat lukte

uiteindelijk niet, maar er waren toch
direct twintig teams die er een mooie
strijd van maakten.”
Niet te moeilijk doen

Het Collegiaal toernooi De Derde Helft,
zoals de naam toen luidde, voldeed volledig aan de verwachtingen. “Het was
sport gecombineerd met gezelligheid”,
knikt Sybolt de Bruin. “Een prachtige
sfeer en De Derde Helft deed zijn naam
alle eer aan. Het was vanaf het begin een
toernooi met teams van zeven spelers, op
een klein veld, waarbij zowel voetballers

De formule van het trio werkte en werkt
nog steeds uitstekend. De bedrijven
melden zich inmiddels spontaan aan.
Het toernooi heeft een enorm positieve reputatie opgebouwd. “Nog steeds
is de derde helft een belangrijk aspect,
maar doordat steeds meer mensen de
weg naar het toernooi weten te vinden,
is er ook al jarenlang een verloting met
prachtige prijzen voor een goed doel”,
vertelt Pieter Jan Heidstra trots. “De
laatste twee jaar profiteert ook de voetballende jeugd van VVZ van de activiteiten, omdat een deel van de opbrengst
aan de jeugd, dus de toekomst van de
vereniging wordt besteed.”
Prachtige prijzen

Goede tradities - want daar mag je na
tien jaar wel van spreken - behouden
voor de toekomst. Dat is het doel van de
verloting. Daarom is er ook dit jaar weer
een verloting met superprijzen, zoals onder andere een 55-inch tv, Tissot horloge,
een weekendje naar Parijs, VIP-kaarten
voor de TT in Assen en met twaalf personen een dag meevaren op het Ljouwerter
Skûtsje. Prijzen die zeer zeker de moeite
waard zijn en de opbrengst gaat naar het
goede doel en de jeugd van VVZ.

maar liefst 35 teams in actie. Ook de
derde helft belooft met spetterende optredens van Otto Lagerfett uit Duitsland
met zijn schlagers, de Doelleazen uit Buitenpost die ook dit jaar hun tienjarig jubileum vieren, en Gaatze Bosma, de “local
hero”, een prachtige feestje te worden.
Kom ook langs!

Tien jaar een bedrijvenvoetbaltoernooi
organiseren, tien jaar inzet van vele
vrijwilligers, waarbij uiteraard ook de
scheidsrechters niet mogen worden vergeten, die net als de teams uit de gehele
provincie Fryslân komen. Het is een
prestatie van formaat. “Ook de bekende
Westereender Duitser, top grensrechter
Jan Dolstra, die vanuit de heimat aanwezig is, wil geen seconde van de sfeer
missen”, lacht de organisatie. “Kom ook
op 22 juni sfeerproeven en genieten, zowel in als buiten de grote feesttent.”

=DWHUGDJ

PHL

&ROOHJLDDOWRHUQRRL
6WDUWX
6SRUWSDUN'H:LHNHQ
'H:HVWHUHHQ
9DQDIXGULYHLQVKRZ
PHWGH)ULHVHEDQG%ULFTXHEHF
HQGHHFKWH)ULHVH$QQH+D]HV
3RZHUHGE\

3,'H0DUZHL

De derde helft

Zaterdag 22 juni komen vanaf 11.00 uur

Tijdverspilling
Lekker comfortabel een dagje er op uit.
Met de trein, richting Den Haag. Niet
alleen richting Den Haag, maar naar
Den Haag. Toch een mooi vooruitzicht
en dan ook nog eens buiten de spits. Gezien de tijden kan het heel mooi en voor
wie er wat handig in is, is het vooral wat
betreft een groep een goedkope manier
van reizen. Maar het loopt niet altijd
gesmeerd en werd richting Den Haag
meer figuurlijk dan letterlijk. Vanwege
een probleem met de leiding reed de intercity niet en moest er een omweg gemaakt
worden. Dan kom je nog eens ergens, zo
maakten we met de stoptrein tussen het
begin- en het eindstation, maar liefst 13
tussenstops. Met elkaar zijn we in vier
uur tijd in twintig plaatsen geweest,
voordat we in Den Haag ons torentje beklommen. Ook kregen we nog een kleine
vermanning omdat we niet beseften dat
we in een stiltecoupé zaten, dit waarschijnlijk omdat sommige mensen het
werk mee nemen naar en van huis. Paste
niet in ons kader, wij lieten het werk
thuis. Uiteindelijk weer op de terugweg.
Fluitje van een cent, nee niet het fluitje
van de conducteur. Eenmaal ingestapt en
ons genesteld wachten op de dingen die
gingen komen en ondertussen even reizigers op het perron bekijken. We hoorden
een vreemd geluid uit de luidsprekers, ja
die zijn tenslotte voor geluiden. We verstonden het wel maar begrepen het niet.
Dus veranderde er niets voor ons, of toch
wel? We merkten plotseling dat het licht
in onze coupé uitging en de deuren op slot.
Het niet verstaanbare gemurmel was de
boodschap geweest, dat dit treinstel losgekoppeld werd en bleef staan. Daar
zaten we, nu stonden we inmiddels, met
een lichte paniek in een afgesloten treincoupé. Overnachten dan maar? Gelukkig
kwam het nog net goed, maar het werd
mede hierdoor een bijzondere reis.
Jefanka
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Eigen schuld
Na de voetbalvrouwen van SC Heerenveen hing in mei ook het voortbestaan
van de Ronde van Zuidoost-Fryslân,
Frieslands oudste wielrenklassieker, aan
een zijden draadje. Na veertig jaar wilde
de organisatie de handdoek in de ring
gooien. Net als de dames van SC Heerenveen werd ook deze wielerklassieker in
de dying seconds gered door een sponsor. Geld lijkt zo langzamerhand steeds
meer een spelbreker te worden.
Tuurlijk, wanneer je in het bestuur zit
van een voetbalclub of een wielerronde,
moet je goed op je centen passen. Maar
wat me in het bericht over de Ronde
van Zuidoost-Fryslân opviel, was dat
het niet zo zeer aan de uitgaven van de
stichting Wieler Promotie Olympia lag,
maar aan de kosten die ieder jaar stijgen
vanwege de veiligheid.

Gemeenten zijn steeds strenger als het
gaat om het voorkomen van risico’s. Zo
moesten er bij de wielerklassieker ieder
jaar meer motoren komen om de wielrenners te begeleiden onderweg. Dit
zorgde voor een enorme kostenpost. Ik
herken dat signaal uit eigen ervaring om
een wandeltocht te organiseren. Ook
daar moeten we van de gemeente aan
steeds strengere eisen voldoen.
Zo moeten er langs de route maar liefst
vier gediplomeerde EHBO’ers aanwezig
zijn, met een eigen afsluitbare ruimte
inclusief behandelbed. En dat terwijl de
ergste blessure bij een wandeltocht een
flinke blaar is. Maar de gemeente dekt
zich zo veel mogelijk in om claims te
voorkomen. Juist die claimcultuur nekt
zo langzamerhand steeds meer organisaties.

Bij alles wat ons overkomt, zoeken we
tegenwoordig naar een schuldige. Struikelen we tijdens een wandeltocht over
een losse stoeptegel, dan sturen we meteen een claim naar de gemeente. Blijven
we tijdens een fietstocht hangen in de
afrastering van een boer, dan heeft ‘ie
nog diezelfde dag een briefje met ons rekeningnummer op de mat. Betalen.
Met andere woorden: niets is meer onze
eigen schuld. Want om toe te geven op
een feestje dat die kapotte broek het
gevolg is van het feit dat je zelf niet zo
goed uit je doppen hebt gekeken, daar
kun je niet meer mee aankomen. Het
is veel stoerder om te vertellen dat je It
Fryske Gea honderd euro smartengeld
hebt weten af te troggelen, nadat je zelf
zo onnozel was om een klaphekje in je
kruis te krijgen.
Eigen schuld, dikke bult riep mijn moeder vroeger. Maar dat spreekwoord hoor
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ik al een tijdje niet meer. We moeten ons
afvragen wat die claimcultuur ons kost
als maatschappij, wanneer organisaties
massaal stoppen. Dan is er straks niemand meer die de verantwoordelijkheid
durft te nemen om iets te organiseren.
Of geldt dan ook: eigen schuld, dikke
bult?
Nynke van der Zee
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Keukenhuiz De Westereen

MUNESTRJITTE FEANWALDEN

Biedt keukendesign voor iedereen!

21 zeer functionele bedrijfs- opslagunits
(vanaf 45m2) op industrieterrein “De Zwette”
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KeukenHuiz, thuis in keukens

Grati
keuken s luxe
mach
t.w.v. ine

€499.-

*

Koopprijs unit 45m2

Kenmerken units:

€ 32.500 exclusief btw

Grootte 5x9m, twee grotere units 10x14.2m

Koopprijs unit 142m2

€ 85.000 exclusief btw

Voorzien van gevlinderde betonvloer
Openingstijden:

Gevels van geïsoleerde sandwichpanelen

Maandag:
Gesloten

Geïsoleerd dak van dakplaten

Dinsdag t/m Donderdag:
09:30 - 18:00

De zekerheden van KeukenHuiz
- Prijstransparantie tot in detail, en zeer scherpe netto prijzen.
- Hoge kwaliteit, lage drempel.
- Vakkundig gemonteerd + volledige ontzorging.
- Unieke 3D ontwerpstudio.
Wij brengen uw keuken visueel tot leven!

Vrijdag:
09:30 - 21:00

Grienbouw vof realiseert aan de
Mûnestrjitte te Feanwalden 21 fraaie
bedrijfs- opslagunits. De units hebben
een grootte van 45m2 en twee units
zijn 142.5m2 groot. De units zijn
voorzien van een overheaddeur van
4x4m en een loopdeur.

Hoogte units aan voorzijde 4.80m,
achterzijde 6.45m

Zaterdag:
9:30 - 17:00

Electrische installatie conform NEN 1010
met tussenmeters

Ook buiten onze openingstijden
maken we graag een afspraak
voor bijvoorbeeld thuisadvies.

Mogelijkheid voor aanbrengen toilet en
zolder (meerprijs)

e units zijn uitermate geschikt
r ZZP-ers met gebrek aan ruimte
is of voor particulieren ten
hoeve van opslag camper, boot,
timer, hobbydoeleinden etc.

Bestrating voor de units
Oprichting VVE ten behoeve van verzekering

* Bij aankoop van minimaal 5 AEG apparaten
Verkoop- & financieringsinformatie:

0511 45 22 21
vanderschaafschievink.nl

Keukenhuiz De Westereen
Verlengde Stationsstraat 77
9271 CC De Westereen

www.keukenhuiz.nl

RUIME KEUS
RELAXFAUTEUILS

MODE VOOR HEM EN HAAR

Elk 2e artikel

WWW.WOONLAND.EU

TWIJZELER
GRONINGENHEIDE

HALVE
PRIJS
m.u.v. basis- (10% korting) en nieuwe collectie
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It giet wer oan!

Maarten van der Weijden is klaar voor
tweede 11stedenzwemtocht

“Ongekend hoe ik
me gedragen voelde
door de mienskip”
Gedragen door de mienskip

Een klein onderdeeltje; daar denkt
Nederland toch heel anders over. Nog
nooit werd iemand in Leeuwarden
zo hard toegejuicht op het podium
als Maarten na afloop van zijn eerste
11stedenzwemtocht. Ondanks het
feit dat hij de finish niet haalde, namen we massaal onze pet voor hem af.
“Die huldiging was fantastisch. Mijn
trots en dankbaarheid was na afloop
vele malen groter dan de frustratie dat
ik het niet gehaald had”, vertelt Maarten. “En ook al die mensen langs de
kant toen ik nog aan het zwemmen
was. Ongekend hoe ik me gedragen
voelde door de mienskip. Mensen
vragen me vaak of ik dat allemaal mee

heb gekregen toen ik in het water lag.
Mijn antwoord is: jazeker! Zonder die
aanmoedigingen was ik nooit zo ver
gekomen.”
Exact 163 kilometer van de Tocht der
Tochten volbracht hij vorig jaar augustus. Acht kilometer voor Dokkum
kwam er na drie dagen en nachten
zwemmen een einde aan zijn droom.
“Dat was ontzettend balen”, zegt hij
nuchter. “Maar tegelijkertijd heb ik
veel van deze eerste poging geleerd.
Kennis die ik nu gebruik om dit jaar
de eindstreep wel te halen.” Als eerste
verandert Maarten de datum waarop
hij in Leeuwarden het water in plonst.
“Ik kies bewust voor 21 juni, de langste dag van het jaar. Daardoor wordt
de nacht een flink stuk korter en hoef
ik dus minder lang in het donker te
zwemmen. Ook sla ik de eerste nacht
over, zodat ik op dag twee een korte
powernap kan nemen.”

Wie denkt dat hij daarvoor uit het
water komt, heeft het mis. Maarten
eet en slaapt in zijn zwempak in het
water. “Best lastig”, geeft hij lachend
toe. “Van vorig jaar weet ik dat mijn
eerste nacht geen succes was. Vandaar
dat ik die oversla, in de hoop dat ik
na dag twee gemakkelijker in slaap val.
Een ander belangrijk verschil is dat ik
meer ga eten. En ik laat het tijdsschema los, zodat ik niet die druk voel om
op tijd in Leeuwarden aan te komen.
Vorig jaar was er een tijd afgesproken,
waardoor ik me halverwege moest
haasten. Dat is funest geweest, dus
vandaar de keuze om dat los te laten.
Dat geeft me meer rust in m’n kop.”

“Mijn wens is dat de
11stedenzwemtocht
een jaarlijks evenement
wordt”

Meezwemmers

Belangrijker nog dan eten en slapen,
is Maarten’s grote droom om mensen met hem mee te laten zwemmen.
“Ik baal nog steeds dat dit vorig jaar
niet is gelukt”, verzucht hij. “Een dag
voordat ik los ging, kregen we te horen dat de waterkwaliteit niet goed
genoeg was om mensen met me mee
te laten zwemmen. De teleurstelling
was groot, ook bij mij. Al die mensen
hadden geld opgehaald voor het goede doel, met als missie om zelf mee te
zwemmen. Dat is exact mijn doel van
de 11stedenzwemtocht: met z’n allen
geld ophalen voor kankeronderzoek.
Ik hoop dan ook dat het dit jaar wel
lukt om al die meezwemmers in het
water te krijgen.”
Stavoren is uitgekozen als ‘meezwemplek’. “De waterkwaliteit is hier het
beste”, legt Maarten uit. “Als het een
beetje meezit, staat het waterpeil iets
hoger dan vorig jaar, zodat we ook nog
een golfje in de goede richting krijgen
van Wetterskip Fryslân.” Meezwemmers kunnen in Stavoren kiezen voor
500 of 2000 meter. Maarten: “En de
echte diehards kunnen in alle elf de
steden meezwemmen, zodat je in totaal 22 kilometer zwemt in drie dagen. Met z’n allen iets doen; daar gaat
het om. Mijn grootste wens is dat de
11stedenzwemtocht op die manier
ook na deze tweede poging blijft bestaan. Dat mensen hem adopteren en
er een jaarlijks vervolg aan geven.”

“Niemand is verzekerd
van succes; zelfs ik niet”
Succes niet verzekerd

Met alle aanpassingen en de ervaring van vorig jaar moet het dit keer

Voor welk goed doel zwem jij?
Maarten van der Wijden heeft de elf doelen waar hij in juni voor zal zwemmen bij zijn 11stedenzwemtocht, bekend
gemaakt. Als meezwemmer mag je zelf kiezen voor welk doel jij geld bij elkaar wilt zwemmen. Je kunt kiezen uit:
1. Tongkanker beter wegsnijden
2. Ontwikkeling van breed inzetbare CAR-T-celtherapie
3. Met een bloedtest het nut van chemotherapie na darmkankeroperatie bepalen
4. Wakkere operatie bij kwaadaardige hersentumoren
5. Betere immunotherapie bij acute myeloïde leukemie
6. Sterkere immunotherapie door co-stimulatie
7. Optimale dosis radionucliden bij uitgezaaide prostaatkanker
8. Implementatie van HIPEC bij stadium III eierstokkanker
9. Optimale behandeling kinderen met uitgezaaide kanker
10. Op zoek naar nieuwe therapieën voor rhabdoïde tumoren met behulp van een nieuw modelsysteem
11. Koppelbedden bij palliatieve zorg
Dit jaar wordt ook samengewerkt met de andere goede doelenorganisaties, zoals het KWF, KIKA,
Roparun en de Paulien van Deutekom Foundation.

Zelf meezwemmen
met
Maarten?
Tijdens de 11stedenzwemtocht
kun je op verschillende plekken
meezwemmen. Naast het zwemevenement in Stavoren op 22 juni,
dat live uitgezonden wordt door
de NOS, kun je er ook voor kiezen
om in alle elf steden mee te zwemmen. Niet zo’n zwemliefhebber?
Ook op andere manieren kun je
in actie komen voor het goede
doel. Lees meer en geef je op via
www.11stedenzwemtocht.nl.

gaan lukken. Maarten zelf blijft echter nuchter. “Het is nog altijd gissen
waardoor het vorig jaar verkeerd ging.
Ik denk niet dat het door de slechte
waterkwaliteit kwam, die kans acht
ik echt extreem klein. Ook omdat
je door watervergiftiging buikloop
krijgt, wat ik vorig jaar niet heb gehad.
De misselijkheid was er wel, maar ik
vermoed dat uitputting in combinatie
met te weinig eten daar de oorzaak
van is geweest. Ik verwacht dat de
kans dat ik de finish haal dit jaar een
stuk groter is. Maar ik denk dat het
ook bij de Elfstedentocht past dat er
geen zekerheid bestaat dat je het haalt.
Dat is juist de charme van deze heroische tocht. Niemand is verzekerd van
succes. Zelfs ik niet.”
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IN- EN VERKOOP | ONDERHOUD | REPARATIE
AIRCO SERVICE | DIAGNOSE APP. | APK

DIVERSE OCCASIONS:

Baukje Rozendal

De Gentiaan 1
9271 LC De Westereen

Ford Fusion 1.4-16V Futura ......................................€ 3500,Km stand: 174.653 | Bouwjaar: 2008
Audi A4 1.9 TDI
Km stand: 302.014 | Bouwjaar: 2005
€ 4150,-

Ford Fusion 1.4-16V Futura ......................................€ 3150,Km stand: 109.431 | Bouwjaar: 2006

Daihatsu Cuore VI 1.0-12V........................................€ 1999,-

0511-701742

Km stand: 101.963 | Bouwjaar: 2008

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

Volg ons op Facebook en Instagram
Ford Fiesta 1.25 Titanium
Km stand: 82510 | Bouwjaar; 2011
€ 6250,-

meer occasions zie: www.kempenaar-autos.nl

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

Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor uw regio!

www.tankpostma.nl

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

Compleet verzorgde dag
Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

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

$orѲo1-ࢼ;vbmoou7ň;7;uѲ-m7

In 1 dag
een complete
websitetraining

u-u;m|u-bm;uv
GRATIS website!

8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

)ou7fbfooh)-hh;uĵbfhooul;;ubm=oul-ঞ;orĹ

www.in1dagwakker.nl/dewestereender

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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Harm Visser gaat voor de absolute top
Tekst: Johannes van Kammen

DE WESTEREEN – 18 jaar is hij nog maar en zijn prestaties op de skeelers
en schaatsen zijn dusdanig goed, dat er wellicht een prachtige sportcarrière op het hoogste niveau in het vooruitzicht lonkt. ‘Ik ben ambitieus,
ik wil presteren, ik ben absoluut geen recreatieve sporter. Ik ga voor
de winst, wil alles er uithalen, ben desnoods bereid om een eventuele
topsportcarrière voorgang te geven op mijn studie. Anderzijds ben ik
realistisch genoeg om te beseffen, dat een topsportcarrière niet voor
iedereen is weggelegd. Ik streef ernaar, maar stel niet dat ik het ook zomaar haal. Integendeel, ik weet wat er gebeuren moet, dus realiseer ik
mij terdege dat ik eventueel niet de top haal. Er zijn heel veel aspecten
die een rol spelen,’ aldus Harm Visser, een zelfbewuste, maar zeker ook
zelfkritische sporter.

Harm Visser is dit jaar weer lid geworden van zijn thuisvereniging
IDS, een jonge sporter met een duidelijke visie, maar ook met veel zelfkennis. Zijn lichaam vertoont geen
enkel overtollig grammetje vet, deels
te danken aan zijn intensieve trainingen, maar ook een natuurlijke lichaamsbouw. Dat hij al jong wist wat
hij wou, blijkt ook uit het feit dat hij
al op twaalfjarige leeftijd in Groningen naar een school ging waar hij zijn
vervolgonderwijs kon combineren
met sport. ‘Ik ben prestatiegericht
en heb daar gewoon veel voor over.
Ik denk dat daar niets mis mee is. Je
gaat ergens voor, iedere sporter wil
toch graag het hoogste halen, vooral
als er talent aanwezig is. Dat ik er
veel voor moet laten, dat is gewoon
zo, ik ga zelden of nooit naar feestjes,
terwijl ik bovendien let op wat ik eet.
Het is ook weer niet zo dat ik er elk
moment van de dag mee bezig ben
en vergeet absoluut niet dat sporten
mij heel veel plezier geeft.’
Tijdens de vergadering van Doarpsbelang in De Westereen werd Harm
Visser in het zonnetje gezet, omdat
hij naast een aantal ereplaatsen, zowel bij het schaatsen als het skeeleren tijdens het Europese Kampioenschap 2018 skeeleren in het
Belgische Oostende bij de aflossingskoers, (relay) samen met Jordy
van Workum en Merijn Scheperkamp goud wist te behalen. Nummer
64, zijn rugnummer in het skeelerpeloton, wist de Europese titel mee te
nemen naar De Westereen. ‘Ik vond
het heel mooi dat er aandacht voor
mijn prestaties en sport was tijdens
deze bijeenkomst. Ik ervaar het als
een waardering vanuit het dorp.’

Inmiddels grossiert hij in titels en
ereplaatsen. Een uitstekend perspectief voor de toekomst, een toekomst
waarin wellicht ook een keuze gemaakt moet worden. ‘Een moeilijke
keuze? Enerzijds zeker, maar ik heb
wel al een keuze gemaakt. Ik ga het
vizier vooral richten op het schaatsen, vooral omdat hiervoor veel meer
media aandacht is en de kans op een
sponsorcontract veel groter. Ik vind
skeeleren een fantastische sport, wereldwijd zijn er meer landen waar
deze sport beoefend wordt dan het
schaatsen. Skeeleren is ook een spectaculaire sport om te zien, het vertoont veel overeenkomst met shorttrack, maar kent nog geen tiende van
de begroting die ervoor shorttrack is
uitgetrokken. Bovendien is het geen
olympische sport, hetgeen ook een
groot nadeel is. Ik zie dit op korte
termijn ook niet veranderen.’
Naast de Europese titel op de relay
pakte Harm Visser zijn eerste individuele medaille op het EK. In de finale

Huldiging tijdens jaarvergadering
Doarpsbelang (Foto: Albert Wijbenga)

van de afvalkoers op de weg sprintte
de junior naar het brons. Dat Harm
Visser niet kiest voor het skeeleren,
ondanks dat hij over veel talent beschikt komt mede, doordat hij tijdens
het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen voor junioren in het
eindklassement een vierde plaats wist
te bemachtigen. Tijdens de wedstrijden in Enschede werd hij op de 3000
m tweede, op de 500 m zevende. Op
de 1500 m en 1000 m werd hij res-

Harm Visser in koppositie (eigen foto)

Masquerade speelt Nynke
KOLLUMERZWAAG – Wie kent haar naam niet: Nynke van Hichtum, de echtgenote van Pieter Jelles Troelstra, maar vooral ook bekend als schrijfster van het
boek Afkes Tiental.

Bij de Theater Jongerein uit Kollumerzwaag staat ‘Nienke’ dit jaar centraal.
De première van het iepenloftspul van
Masquerade, bestaande uit jeugd tussen
de 8 en 18 jaar onder leiding van Eline
de Vries en Bianca Wiersma, staat op de
culturele agenda van de langste zomerdag en avond 21 juni.
Het is inmiddels al een prachtige traditie geworden, een openluchtspel van
Masquerade uit Kollumerzwaag. Jongeren die zich met veel passie, liefde
en overgave stortten op amateurtoneel.
Jongeren die gelukkig daarbij niet de
traditionele wegen bewandelen, maar de
uitdaging zoeken en die ook werkelijk
aangaan. Met elkaar samen de weg naar

het ongewisse volgen, vanaf het allereerste moment alles, maar dan ook alles in
eigen hand houden. Van het schrijven,
de opbouw van het decor tot het geluid.
De jeugd van de vereniging, bestaande
uit leden rondom en uit Kollumerzwaag,
verricht zelf alle werkzaamheden en
heeft inmiddels een groot aantal vaste
theaterliefhebbers aan zich gebonden.
Eind deze maand presenteert Masquerade: Nynke. Nienke/Nynke was de
pseudoniem naam van Sjoukje Diderika
Troelstra- Bokma de Boer. Zij was de
echtgenote van Pieter Jelles Troelstra,
maar vooral ook bekend als de schrijfster van het boek: Afkes Tiental. Dit
boek gaat over een arm arbeidersgezin
in Friesland en is gebaseerd op waar-

gebeurde verhalen die haar ter ore
gekomen zijn. Het stuk Nynke gaat
zowel over haar leven als dat van Afke.
Langzaam zien we haar boek tot leven
komen door de ontroerende grappige
hoofdstukken die als het ware uit haar
boek stappen. De jeugd van Masquerade
Theater heeft ook dit jaar grote invloed
gehad op de ontwikkeling van het stuk.
Zo hebben ze zelf de grootste lol tijdens
het spelen van hun vele karakters in het
stuk en het zingen en dansen van bijzondere eigen nummers, geschreven door
Mariët Piersma en Vera van Lierop.
Dit bijzondere stuk zal ten tonele gebracht worden in het weekeind van 21
& 22 juni (23 juni succes/ slechtweer
optie) en 28 & 29 juni (30 juni succes/
slechtweer optie) op Foarwei 183 Kollumerzwaag. De locatie is open om 19:30
en de voorstelling start om 20:00 uur.

pectievelijk 4de en 5de. Hij miste net
het podium voor NK Allround bij
de junioren B, maar schaatste een
prima NK. Als laatste werd er een
massastart verreden. In deze mooie
strijd van 10 ronden wist Visser vol
overtuiging de eindsprint te winnen
en werd Nederlands Kampioen!
Harm Visser: ‘Ik ga er deze zomer
volledig tegenaan wat betreft het
skeeleren. Ik wil proberen om prestaties neer te zetten, maar ook om
beter met wedstrijddruk om te gaan.
Een wedstrijd tactisch spelen en
wedstrijden benaderen, zelfvertrouwen opdoen, op mijn bek gaan, weer
overeind krabbelen en winnen of een
goede uitslag neerzetten. Kortom
nog meer winnaarsmentaliteit en karakter kweken. Dit vormen gewoon
basis ingrediënten die ik nodig heb
om hoger te komen. Investeren in
mijzelf, maar uiteindelijk wil ik er
voor gaan om door te breken bij het
schaatsen. Ik besef dat dit heel moeilijk zal worden, maar dat maakt de
uitdaging alleen maar groter. In de
breedte is de schaatstop groter dan
bij het skeeleren. Nederland is een

schaatsland bij uitstek, als ik kijk
naar de junioren van vorig jaar, dan
denk ik dat we bij de jongens aan een
inhaalslag moeten beginnen. Met
een gouden en een zilveren medaille
heerst Nederland niet meer, dit in
tegenstelling tot de meiden die het
verrassend goed doen en waar de
opvolgers van de huidige generatie
klaar lijken te staan.’
Harm Visser, een uitermate nuchtere Fries, die zijn ambities durft uit
te spreken. Daar in ieder geval niet
bang voor is. Hij kan enorm goed
relativeren en stelt zichzelf geen ultimatum. ‘Ik ga niet forceren. Lukt
het niet, dan lukt het niet. Ik wil daar
bij voorbaat niet van uitgaan. Ik ga
ervoor, maar wil er wel plezier in blijven beleven, dat centraal.’ Visser, die
op zijn 6e begon met inlineskaten en
vanaf zijn 9e met schaatsen wil nog
wel even kwijt, dat hij enorm geniet
van de steun van zijn ouders, zus en
familie en vrienden. Mensen die hem
door dik en dun steunen en soms
door moeilijke periodes slepen, maar
er ook staan als het goed is.

Andries Poelstra Lid van
Verdienste Westersweach
KOLLUMERZWAAG - ‘Och hé, de hele familie.’ De verbazing viel van
het gezicht van Andries Poelstra af te lezen, toen hij vorige maand door
muziekvereniging Westersweach tot Lid van Verdienste werd benoemd.
Een benoeming die hij zeker verdient, was de algemene opvatting van de
vereniging. Poelstra is meer dan zestig jaar actief geweest in de muziek en
was jarenlang de drijvende factor achter 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 vereniging.
Waarschijnlijk zal bovenstaande u bekend voorkomen. Helaas was er in ons
vorige nummer een storende fout en was niet de naam Andries gebruikt,
maar Lammert. Insiders begrepen dit gelukkig, maar we willen onze excuses aanbieden voor deze fout.
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Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

€ 18,95

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

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Babi Spek + Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté
+ Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 22,95

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

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

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

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

www.korelzinga.nl

Het betrouwbare
adres
voorbellen
Uw vloer
als nieuw,
snel
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
- 9=
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service ¼
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

Winkelcentrum
De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

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

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen
* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef
* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol
Fûgelsang 69, 9271GC De Westereen
06 532 49 441 | 06 508 48 310
www.veha-autos.nl

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en ﬂanel
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Natuurlijke bron
Ik ken de plant al vanuit mijn jeugd. Niet alleen omdat ik hem toen wel
eens zag zonder te beseffen wat zijn naam was, maar vooral vanwege de
verhalen. Ik heb het over de smeerwortel, waarvan ik denk dat heel veel
mensen hem ooit hebben horen noemen.

Een plantensoort, die vooral zijn
naam dankt aan de medische wereld.
Ik vind de smeerwortel, die zoals ik
heb vernomen een van de weinig
soorten is, die profijt hebben gehad
bij de warme zomer van 2018, gewoon boeiend, maar vooral prachtig.
Zowel de paarse als de witte. Ik kan
er bijna niet aan voorbij lopen, zonder even te blijven staan. Gewoon
een pareltje en ik kan eigenlijk niet
verklaren waarom, hetzelfde heb ik
ook met de paarse en de witte dovenetel. Zowel in Buitenpost als De
Westereen zag ik ook de gele kleur
van de dovenetel, alle drie relatief
dicht bij elkaar. Noem het kindergeluk, of een hand is gauw gevuld, maar
ik kan daar heel simpel, maar ook intens van genieten.
Er zijn meerdere soorten smeerwortels, maar zo’n kenner ben ik niet.
Natuurlijk zou ik wel graag die andere soorten eens willen zien. De ge-

wone smeerwortel bloeit vanaf eind
april tot en met augustus met (room)
witte, roze, lila of paarse bloemen.
De bloemen hangen aan korte stelen
in paren omlaag. De smeerwortel is
een plant die al eeuwenlang gebruikt
wordt als medicinaal kruid, doch de
laatste jaren wat in onbruik raakt,
zeker wat het inwendig gebruik betreft. De smeerwortel is een goedbekende wilde plant uit de familie der
ruwbladigen. Deze in heel Europa
winterharde vaste plant wordt 50
tot 80 cm hoog, en is volledig overdekt met korte, stugge haartjes. De
wortelstok, die medicinaal het meest
wordt gebruikt, is vertakt, en de afzonderlijke delen zijn vlezig-vezelig
en spoelvormig, zo’n twee centimeter
in doorsnede en tot een 25 cm lang.
Hun oppervlak is glad en zwart, vlezig en sappig en wit op doorsnede. In
het begin van de 20ste eeuw werd de
smeerwortel vooral in het wild geoogst. Het opgraven van de wortels
van deze weideplant stoot op hindernissen, omdat ze precies in de beste,
enigszins vochtige weiden groeien.
Wat mij enorm opvalt is dat de vogel- en natuurfotografie een enorme
vlucht heeft genomen. Mede uiteraard door de opkomst van de digitale
camera’s, die steeds beter bereikbaar
zijn. Prachtig daarbij is dat ook het

De witte en paarse vorm van de smeerwortel. (Foto’s: Bettie Zijlstra)

aandeel vrouwen in het veld snel
toeneemt. Ik vind dit een mooie ontwikkeling. Naast vrouwen zie ik ook
steeds meer jongeren, vaak met hun
vader, maar soms ook overgrootvader
of pake of oom. Op deze manier raken steeds meer mensen betrokken
bij de natuur. Dat is een prachtig aspect, omdat steeds meer mensen ook
beseffen dat we de natuur nodig hebben, niet alleen om van te genieten
en tot rust te komen, maar ook als
de belangrijkste bron voor ons leven.
Door deze opkomst aan natuurwaarnemers komen we ook steeds meer te
weten over de natuur, wat er waarge-

Admiraliteitsdagen feest
voor Noordoost Fryslân
De Admiraliteitsdagen start de negende officiële editie met een aantal
vernieuwingen in het programma en organisatie. Voorzitter Jan Michiel
van der Gang: ‘De Admiraliteitsdagen wordt een feest voor heel Noordoost Fryslân.’ De grootste vernieuwing is een nieuwe spectaculaire start
van de Admiraliteitsdagen op de donderdag. Met de Challenge of the
Admiraal wordt heel Noordoost Fryslân uitgedaagd een spannende route
vol uitdagingen af te leggen in en rond de binnenstad van Dokkum. Je
komt op de gekste plekken. De Challenge wordt gehouden voor schoolkinderen, jeugd en volwassenen.

De Challenge is een evenement op zich
binnen de Admiraliteitsdagen, met een
eigen geldstroom en twee grote sponsoren, De Friesland en NAM, die zich
eraan verbinden.” De Challenge betekent voor de Admiraliteitsdagen de
bijdrage aan verbinding, leefbaarheid
en vitaliteit van de regio. “Speciaal voor
de Challenge zijn de eerste foodtrucks
al op open op donderdag en draait het
reuzenrad ook. Zo telt de volledige
donderdag mee, een boppeslach voor
de Admiraliteitsdagen.
Binnen de verschillende commissies
vinden ieder jaar wisselingen plaats.
Zo is er dit jaar onder andere een
nieuwe frontvrouw voor het historisch straattheater: Ruth Hanemaaijer. “Haar ambitie is om het straattheater op meerdere plekken door
de stad te laten plaatsvinden, een
interactief improvisatietheater toe te
voegen en de geschiedenis breder te
trekken dan alleen de Admiraliteit.
Ook de historie uit de regio zal daar
in naar voren komen.”

Bijzondere schepen en eigen bier

Er is meer nieuws in de voorbereidingen op 5, 6, 7 en 8 september: de commissie voor de historische schepen
heeft de eerste inschrijvingen van een
aantal bijzondere exemplaren al weer
binnen, er wordt nagedacht om ook
activiteiten op de schepen te organiseren, de sponsorcommissie geeft aan
dat de sponsoren honger hebben naar
een mooie bijdrage, de mannen van
het Bierfestival komt met een eigen
IPA bier voor de Admiraliteitsdagen,
de line-up voor beide hoofdpodia is
bijna rond, de kleinere podia krijgen
een sterke invulling, en ook onder
etenstijd zal er muziek in de stad zijn.
Goed nieuws voor de warme dagen
die gaan komen: er is een Adje-ijsje
in ontwikkeling.
Op zondag worden de Admiraliteitsdagen traditioneel afgesloten met
een optreden van Lytse Hille op de
Markt. Jan Michiel: ‘Vorig jaar trok
de zondagmiddag en -avond ontzettend veel publiek, en ook de zater-

dagavond was een overweldigend
succes op de vernieuwde Markt.
Reden voor de veiligheidscoördinator en de gemeente om de logistieke en facilitaire processen in
de stad opnieuw onder de loep te
nemen.’
Met alle vernieuwingen komt ook
de vraag of de Admiraliteitsdagen
een gratis toegankelijk festival blijft
weer bovendrijven. ‘Die vraag krijgen we ieder jaar weer en slaat de
spijker op z’n kop wat betreft dat
wat we niet willen. Ik ben supertrots dat we dit feest met iedereen
kunnen vieren. Dankzij gratis entree, dankzij de Markol die weer
vaart voor mensen met een beperking en dankzij de uitzendingen
via RTV NOF. Iedereen hoort
erbij, dat is de kracht van de Admiraliteitsdagen.’

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

nomen wordt in onze prachtige regio.
Ik hoop dat steeds meer mensen ook
de natuur om ons heen waarderen, ga
eens fietsen of wandelen en laat het
gewoon over je komen. Je hoeft niet
te weten hoe het allemaal heet, als je
het maar ervaart. Oké, klinkt schoolmeesterachtig, maar vergeef het mij,
voor deze keer, het is mijn gedrevenheid.
Reacties en ringmeldingen: Johannes
van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271
AN De Westereen. 06-42952908. Email: jefanka@planet.nl.

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

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

Succesvolle ledenwerfactie
Doarpsfeestferiening
De Westereen
Momenteel gaat een groot aantal vrijwilligers langs de deuren in De Westereen. Dit doen ze om ledengegevens
te controleren en nieuwe leden te
werven voor de Doarpsfeestferiening.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je al lid.
Hiermee kan de Doarpsfeestferiening
activiteiten, zoals het dorpsfeest, stratenvolleybal en de waterspelen bij de
jachthaven organiseren. De feriening is
heel blij met het groot aantal (nieuwe)
leden dat ons steunt om deze activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast
bedankt de feriening álle vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten om ons
te ondersteunen bij de voorbereiding
en uitvoering van alle activiteiten.
Lid worden?

Hebben we u/ jou gemist en wil je ons
graag financieel ondersteunen? Dat
kan! Stuur gerust een mailtje om je aan
te melden naar ledenadministratie@
doarpsfeest.nl

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar



Facebook Natuur in De Westereen

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Dorpsbelang vs Doarpsfeestferiening

We merken dat er soms verwarring
is over wat het Doarpsbelang en de
Doarpsfeestferiening doen. Beide verenigingen zijn ontzettend belangrijk
voor De Westereen en beide willen
graag de leefbaarheid in het dorp vergroten. Het Doarpsbelang richt zich,
met name op de belangen van de inwoners en het dorp De Westereen. De
Doarpsfeestferiening richt zich op het
organiseren van activiteiten.
Dorpsvlag

De Doarpsfeestferiening heeft een
dorpsvlag laten ontwerpen. Wat zou
het ontzettend leuk zijn als we tijdens
het dorpsfeest massaal deze vlag kunnen laten wapperen! Nog geen vlag besteld? Voor een eenmalige bijdrage van
20 euro heb je al zo’n unieke vlag! Stuur
gerust een berichtje via Social Media of
een mailtje naar pr@doarpsfeest.nl
Nieuwsbrief

We begrijpen dat niet iedereen Social
Media heeft of dagelijks op de website kijkt, daarom gaan we 2x per jaar
een nieuwsbrief versturen. Wat kan je
in de nieuwsbrief verwachten? Een
overzicht van de activiteiten, leuke foto’s, nieuwtjes en een leuke terugblik/
vooruitblik op het dorpsfeest. Wil je
niks missen van de activiteiten van de
Doarpsfeestferiening? Meld je dan
snel aan via pr@doarpsfeest.nl
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Bedrijf van de Maand:

Elkander
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Vertrouwde
zorg in een
vertrouwde
omgeving
Kijk voor
meer info op
Westereenderkeaplju.nl

De Westereender Keaplju
• 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 slagerijbenodigdheden 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

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

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

www.elkander.frl
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Rebelse Jan Binnes perfect voor Piter Wilkens
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Piter Wilkens

KOLLUM – UNIEK! Inderdaad uniek met hoofdletters en een uitroepteken.
Uniek is zeker het historisch muziektheaterspektakel “Salomon, het Kollumer Oproer” dat in juli in hartje Kollum opgevoerd zal worden. Uniek in
meerdere opzichten, omdat het Kollumer Oproer historie is die de regio
wellicht heeft gevormd. Prachtig is daarbij dat centraal in het decor van
deze openluchtvoorstelling de Maartenskerk staat, waar destijds 168
opstandelingen werden opgesloten.

Het Kollumer Oproer kende destijds
zeker twee slachtoffers, Jan Binnes
uit Oudwoude en Salomon Levy uit
Zwaagwesteinde, die beiden zonder
proces werden onthoofd. De rol van
de rebelse Jan Binnes in dit grootse
evenement en openluchtspektakel
wordt vertolkt door Piter Wilkens.
De Friese troubadour pur sang herkent zich in Jan Binnes en vindt het
een enorme uitdaging om Jan Binnes
neer te zetten, zoals hij waarschijnlijk
is geweest. Een eigenzinnige Fries.
‘Mooi, enorm mooi. Voor mij op
meerdere fronten een enorme uitdaging,’ verklaart Piter Wilkens, die
voordat hij over zijn eigen inbreng wil
praten, graag alle lof wil brengen aan
de organisatie en de vele vrijwilligers.
‘Het is niet zomaar iets. Het is groot,
het is een spektakelstuk. Kollum heeft
het groots aangepakt, daarvoor moet
je over een geweldige en solide ploeg
mensen beschikken, die er gedurende
een lange periode veel tijd en energie
in willen steken. Het is een investering, alleen al daardoor verdienen ze
een groot compliment.’

Over zijn eigen inbreng is Piter Wilkens duidelijk minder uitbundig. Dit
kenmerkt Wilkens, de Friese troubadour is en blijft bescheiden. Een uitstekende karaktertrek, met als valkuil
dat je steeds achteraan staat. En dat
verdient de man, die zich toch kan
vergelijken met Jan Binnes, absoluut
niet. ‘Ik voel mij net als Jan Binnes een
beetje eigenzinnig. Maar is dat niet het
karakter van een Fries? Een Fries moet
je niet zijn vrijheid ontnemen, proberen in een keurslijf te duwen. Een Fries
heeft vrijheid nodig, ook wat betreft
denken,’ verklaart Wilkens die al sinds
1979 met de band Okke in de Friestalige popscene aanwezig is. In 1986
ging hij solo en nog steeds staat hij in
muzikaal Friesland aan de top. Piter
zingt uitsluitend in het Fries of in aan
het Fries verwante dialecten. Hij deed
meerdere malen een tour in het buitenland (bv. de Verenigde Staten, Polen,
Litouwen en Oostenrijk). Hij treedt
solo op, maar ook met begeleidingsband, een plaatselijk korps, een bigband
of een koor. In cafés, op festivals of in

theaters. Hij deelde het podium onder
andere met De Kast, Rients Gratama,
Anneke Douma, Gé Reinders en het
Noord Nederlands Orkest.
‘Ik heb mijn eigen weg gezocht en
gevonden. Ik ben wat ze noemen
autodidact, hierdoor kon en moest
ik mij zelf ontwikkelen. Ik heb nooit
een opleiding in de kleinkunst gedaan,
achteraf ook maar beter, denk ik. Ik
kan nu steeds blijven wie ik ben. Ik
ben 100 procent Piter Wilkens. Mijn
aandeel in het Kollumer Oproer is
een prachtige uitdaging, waar ik zeker

van ga genieten. Ik denk dat deze rol
mij wel ligt. Ik heb niet veel ervaring
met toneelspelen, hoewel dat wel in
de familie zat, van zowel vaders- als
moederskant. Ook mijn ouders zaten
bij een amateurgezelschap. Dus ben ik
er wel vertrouwd mee. Als jongentje
stond ik in de klas altijd vooraan als
we iets mochten spelen. Maar ik heb
mij echt toegelegd op het zingen, daar
ligt mijn podiumervaring.’
Een brede lach tekent het gezicht van
Piter Wilkens. ‘De laatste jaren heb ik
wel steeds vaker kleine rolletjes gedaan.
Ik ben in Kollum ook niet de grote

man, hoor,’ haast hij zich te verontschuldigen. ‘Ik vind het wel mooi dat
Syb, Johannes en Marcel er ook staan.
Ik heb nog nooit met Steven de Jong
gewerkt. Ik kan daar zeker nog wel iets
van leren. Ik wil in de toekomst graag
meer van dit soort werk doen, ik vind
het nu al schitterend en het moet nog
beginnen.’ De eerlijkheid, maar ook
de oprechtheid van Piter Wilkens, die
speelt vanuit het hart en zijn gevoel, is
hartverwarmend. Een zanger die geniet van wat hij doet, alles van zichzelf
eist, om mensen te vermaken.

Mentaliteit Salomon en regio past bij De Kast
den blijven doen waarvoor ze stonden,
hun leven leiden zoals zij dat wilden.
Dat ervaar ik ook met De Kast. Ervoor
staan, ervoor blijven gaan, er in geloven. Dat ik nu in Kollum woon en dat
Peter en Syb bovendien nog Salomons
bloed in hun aderen hebben stromen,
geeft het alleen maar meer cachet.’

De Kast bij de werf van Oegema in De Westereen (eigen foto)

Tekst: Johannes van Kammen

DE WESTEREEN/KOLLUM – ‘Trots, jazeker, we zijn er als band trots op dat
we mogen meedoen in het spektakelstuk Salomon. Ik herken diverse
aspecten die betrekking hebben op deze regio en de geschiedenis van
Salomon en het Kollumer Oproer.

De mentaliteit van er tegenaan gaan,
niet loslaten waar je je in vastbijt, maar
ook het jezelf blijven, al moet “de kop”
eraf,’ verklaart Kees Bode, samen met
een nazaat in de directe lijn van Salomon Levy, Peter van der Ploeg. Salomon, die ook gezien wordt als de stamvader van veel Westereenders. ‘Ik voelde
mij hier binnen twee weken thuis. Hier
spreekt men met het hart en die taal
spreek ik ook.’ Peter van der Ploeg: ‘Zij

vochten destijds voor vrijheid, dat is
altijd ook ons streven in de muziek en
met De Kast geweest. Vrijheid moet je
voor strijden, dat krijg je niet zomaar.’
‘Nee’, klinkt het bijna als een minikoortje als reactie op de vraag of het voor
De Kast een gewoon optreden is. Kees
Bode: ‘Dat is het zeker niet. We vinden
het een enorme uitdaging en ik ben er
bijzonder mee ingenomen. Het is heel

erg mooi. Ik voel hoe het hier in Kollum leeft. Je merkt het, er wordt enorm
veel over gepraat, het hele dorp is er
mee bezig. Ik ken tientallen mensen
die op een of andere wijze betrokken
zijn bij dit bijzondere spektakel, het is
toch een prachtig verhaal. Een verhaal
dat bovendien nog deels op waarheid
berust. Dat maakt het bijzonder. Het is
bovendien een verhaal dat veelzeggend
over deze regio is, een regio waarin ik
mij thuis voel. Ik ben hier niet geboren en getogen, maar voel mij enorm
verbonden met deze streek. De mentaliteit is de manier van leven die ik ook
voor ogen heb. Ik zie in Salomon Levy
en Jan Binnes de strijd, van onrecht,
maar vooral ook van vrijheid. Zij wil-

‘Ik kan niet zeggen dat het een droom
is, maar ik vind het wel een hele eer, dat
wij de muziek mogen spelen. Dat Syb
ooit nog eens Salomon zou zijn, kon je
toch nooit voorspellen; maar wie zou
daar meer geschikt voor zijn? Ik denk
niemand. Ik ben zelf ook in de rechte
lijn, van zowel vader- als moederkant
een nazaat van Salomon, dat maakt
het bijzonder. Maar dat niet alleen,
ook het verhaal spreekt mij enorm aan.
Als kind van De Westereen ken je natuurlijk de naam Salomon. Het heeft
mij altijd geboeid, zonder dat ik alles
wist van Salomon. Ook het Kollumer
Oproer, het niet onderdanig aan de
bezetter willen zijn, is denk ik echt typisch voor deze streek en De Westereen in het bijzonder. Net als Kees, zie
ik veel overeenkomsten, de strijd, het
ervoor willen en durven te gaan, het
onzekere omarmen om het te overwinnen. En dan toch gewoon blijven,
dat is ook voor De Kast van toepassing. We spelen nog steeds met heel
veel plezier en ja, dan Salomon, dat is
een enorme uitdaging, waarvan ik op
voorhand kan genieten.’
Vorige maand, begin juni begon De
Kast met de repetities. ‘Syb heeft het
vocale onder zijn hoede genomen.
Daar horen wij ook onder. Dat is vertrouwd, dat voelt goed. We zullen een
aantal bekende nummers spelen, daar-

naast covers, Engelse en Nederlandse
muziek met een nieuwe tekst en bovendien zijn er nieuwe nummers. Het
belooft een prachtig spektakel te worden, waarbij zeer zeker niet vergeten
mag worden, dat de Friese top aanwezig is. Wij vormen als band maar een
onderdeel van het geheel, een mooi
onderdeel daar niet van, maar ook de
rest van het podium wat betreft artiesten is uitstekend gevuld,’ aldus Peter
van der Ploeg.
‘Ik denk dat we eigenlijk de belangrijkste mensen niet mogen vergeten,
dat zijn de vele vrijwilligers en de organisatie, waarbij sommigen al meer
dan een half jaar hard werken. Nogmaals het leeft, ik merk dat, ook mijn
vriendin is vrijwilliger en ik hoor ook
van haar de enthousiaste verhalen.
Het is toch prachtig dat je zo’n belangrijk stuk regionale geschiedenis
een nieuwe levende dimensie geeft.
Dat de in de ogen van velen “crimineel” Salomon, naar wellicht een geschiedenisschrijver wordt terug gebracht, geeft iets extra’s. Natuurlijk zal
het verhaal niet geheel op waarheid en
het verleden berusten, maar de basis
is echt gebeurd, gewoon realiteit. Dat
sommige zaken ook na ruim 200 jaar
maatschappelijk niet zijn veranderd,
zal ook duidelijk worden. Dat vind
ik een boeiend aspect in het geheel,
verleden en heden laten samensmelten, daar waar het kan,’ besluit Kees
Bode, het verhaal van een schitterend
muziekspektakel op een fantastische
plek, het Maartensplein, met op de
achtergrond de Maartenskerk, die ook
tijdens het Kollumer Oproer, een belangrijke rol speelde.
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

0-12
GO B

@dvenonline

Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

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

DVEN
accountants
adviesgroep

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

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

0-4

KDV

4-12

12+

0-12
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DOK12

GO B

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

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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03
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Kracht en kwetsbaarheid van de naakte rug
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

NOARDBURGUM – Voor velen in de regio was en wellicht is het werk van
kunstenaar Herma van Wijk uit Kûkhorne onbekend. Na haar expositie in
de Schierstins in Feanwâlden en de deelname aan de Kunstroute Lauwersmeer, heeft ze zichzelf deels onttrokken aan de onbekendheid.

even stilstaan, sla je een andere weg
in, maar het is de gedreven zoektocht
in je creativiteit die je werk bepaalt.
Gedreven maar nooit klaar, kijk je
naar kinderen, dan straalt daar vaak
de tevredenheid vanaf. Blij, tevreden
en onbevangen onderweg naar de volgende creatie.’

Gelukkig maar, want haar werken
zijn zonder meer van een uitstekende
kwaliteit, de moeite waard om te bewonderen en te ontdekken. Herma
van Wijk heeft zich gespecialiseerd
in het naakte lichaam en heeft zich in
het bijzonder gericht op de rug van de
mens. ‘Mijn onderwerp is bijna altijd
de mens. Het naakte lichaam, vooral
de rug, is een geliefkoosd thema. De
rug van een mens heeft veel te vertellen en kan zowel kracht als kwetsbaarheid uitdrukken.’
‘Ik ben met het potlood opgegroeid.
Ik was de jongste in ons gezin, min
of meer een nakomertje zoals ze dat
zo romantisch noemen. Ik heb er
geen last van gehad, moest echter wel
veel mijzelf vermaken temeer daar
mijn ouders, kleine hardwerkende
middenstanders weinig tijd hadden.
Ieder stukje papier was van mij, met
mijn potlood maakte ik zelfs tekeningen op kassabonnen. Als ik er nu
aan denk, krijg ik heimwee naar die
periode.
De onbevangenheid waarmee een
kind tekent is prachtig, ik wou dit
soms wel weer terug. Je leert later om
steeds beter te worden, soms stel ik
mijzelf de vraag of ik niet te veel heb
geleerd. Dat je het kinderlijke, dat wil
zeggen het eerlijke en oprechte in de
kunst, mist. Van kindsafaan is het een
zoektocht in de kunst, soms blijf je

Herma van Wijk heeft de opleiding
aan ABK Utrecht, later ook Arnhem,
op pure wilskracht voltooid. Opleidingen, die veel van haar vroegen
naast de dagelijkse werkzaamheden.
De passie voor kunst was en is nog
steeds een belangrijke drijfveer in
het leven van de kunstenares, die als
technieken Mixed Media/tekeningen/grafiek hanteert en vooral veel
werkt met olibar, een olieverf in vaste
vorm en stabilotone. Met beide kun
je tekenen en schilderen tegelijk. ‘Ook
houtskool is heerlijk,’ verklaart Herma van Wijk, die inmiddels alweer
jaren geleden met haar echtgenoot
is neergestreken in Kûkherne. ‘Deze
regio was een aangename verrassing.
Wij zijn zo blij dat we hier naartoe
zijn gekomen en niet naar Frankrijk
zijn gegaan, zoals oorspronkelijk de
intentie was.’
In Noardburgum wonen ze in de
voormalige woning van wonderdokter Grutte Wopke. Tijdens verbouwingen en tuinwerkzaamheden
hebben ze veel scherven gevonden
van potten, waarvan ze gemakshalve
aannemen dat ze door Grutte Wopke
zijn gebruikt. Voor de drempel vonden ze een ingegraven pot, wellicht
om de duivel te weren. Prachtige bijkomstigheden, maar ze vormen geen
inspiratie voor de kunstenaar. Het
“noflik” wonen daarentegen zeer zeker wel.

‘Dat ik veel naakten schilder heeft
geen enkele andere achtergrond dan
het feit, dat ik geïnteresseerd ben
in mensen en dan niet zozeer de
schoonheid van buiten, maar meer
het innerlijke, de diepere mens. Wat
zit er achter de mens, wat zit er achter
het vel. Juist de rug vormt daarbij een
bron van kracht, maar geeft vaak ook
de zwakte weer. De spierenmassa die
je onder het vel ziet, raakt mij diep tot
in mijn ziel. Ik wil dit op linnen overbrengen, ik wil de kracht die ik ervaar
vast leggen. En toch zie je steeds weer
dat kracht niet alleen schoonheid is,
maar ook zwakke plekken kent en dat
fascineert mij mateloos.’
De zoektocht naar zichzelf in de kunst
heeft een aantal jaren gesudderd, zonder tot wasdom te komen. Mede door
de vele werkzaamheden die in en
buiten de woning gerealiseerd moesten worden. Inmiddels heeft Herma
van Wijk, de zeer bescheiden maar
inwendig sterke kunstenares, de weg
naar het doek weer weten te vinden in
haar mooie atelier. Een weg met vele
uitdagende richtingen, omdat creativiteit zich simpelweg niet laat dwingen, maar zijn eigen weg zoekt in het
hart en de geest van de kunstenaar.
Vanuit een positie in een “keurslijf ”
creatief zijn, is een doodlopende en
zeer slechte weg. Dat zoeken niet altijd vinden is, dat ervaart ook Herma
van Wijk regelmatig. ‘Als je begint,
weet je vaak niet waar je eindigt. Er
zijn zoveel factoren die van belang
zijn, dat het altijd een ongewisse reis
is, die je met je penseel op het doek
bewandelt. Juist dat zoeken, dat boeit
mij, het zoeken naar mijzelf, ik laat
mij niet meer door anderen bij de
hand pakken, maar volg mijn eigen
inspiratie, waar die ook naar toe leidt.’
‘Ik teken mijn modellen, niet de afbeelding. Wellicht een cryptische
omschrijving, maar het houdt in, dat
ik niet een kopie van de rug maak. Ik
haal er voor mij belangrijke details
uit, aspecten die mij aanspreken of die
ik zie. Soms kun je dat met een paar
strepen accentueren, een andere keer
heeft het juist iets meer nodig. Ik wil
de mens neerzetten zoals hij mij het
meeste boeit. Het gaat dus niet om de
afbeelding, maar om de uitbeelding.

Kunst die aan de fantasie iets overlaat.
Ogenschijnlijk onbelangrijke details,
die de kracht en allure tonen van de
mens op het doek.
Zoekende in het leven, als kunstenaar
en als mens. Aspecten die in het werk
van Herma van Wijk terug te vinden
zijn. Soms boeiend en moeilijk, een
andere keer vanuit een grootse vorm
van de kracht van geraffineerde eenvoud. Herma van Wijk geeft in haar
werken een deel van zichzelf prijs,
bewust of onbewust, maar het bewijst
dat zij een mens is die zichzelf als
kunstenaar bloot geeft, zich openstelt
voor anderen, waardoor haar werk
blijft boeien.
Herma van Wijk – Mixed Media/
tekeningen/grafiek, Kûkherneweg 62,
9257 RV Noardburgum
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IK ZIE, IK ZIE…
WAT JIJ NIET ZIET.
Nieuw uniek
oogonderzoek
ďŝũŝũŬKƉƟĞŬ

Ben je nachtblind?
tŝƐƚũĞĚĂƚǀĞĞůŵĞŶƐĞŶŽŶƚĞƌĞĐŚƚĚĞŶŬĞŶĚĂƚǌĞŶĂĐŚƚďůŝŶĚ
ǌŝũŶ͍/ŶǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚŝƐŚƵŶŽŽŐĂĨǁŝũŬŝŶŐƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚĞŵĞƌ
ĂŶĚĞƌƐ ĚĂŶ ŽǀĞƌĚĂŐ͘ ŝƚ ŚĞĞŌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŐƌŽŽƩĞ
ǀĂŶ ĚĞ ƉƵƉŝů͘ Ğ EǇĞΠ ^ĐĂŶŶĞƌ ďŽŽƚƐƚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ůŝĐŚƚŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ ŶĂ ĞŶ ŵĞĞƚ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ĞǆĂĐƚĞ
ĂĨǁŝũŬŝŶŐďŝũĚŝǀĞƌƐĞƉƵƉŝůŐƌŽŽƩĞƐ͘ŽŚĞďũĞĂůƟũĚŽƉƟŵĂĂů
ǌŝĐŚƚ͗ŽǀĞƌĚĂŐ͕ƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚĞŵĞƌĞŶ͛ƐŶĂĐŚƚƐ͘

Met de nieuwe Rodenstock DNEye® Scanner
scannen we de ogen met een onschadelijke
lichtstraal, waarbij maar liefst 1500
ŚǇƉĞƌŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐĞŵĞƟŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶ
verricht. Zo zijn we in staat om de
gezondheid van je ogen uitgebreid en
accuraat te meten.
ϭ͘<ŝũŬĞŶŽƉĚĞǀĞƌƚĞĂĨƐƚĂŶĚ
Ϯ͘<ŝũŬĞŶŽƉĚĞŶĂďŝũĂĨƐƚĂŶĚĞŶĚĞƐƚĂŶĚ
ǀĂŶĚĞŽŐĞŶƟũĚĞŶƐŚĞƚůĞǌĞŶ
ϯ͘ŝĐŚƚďŝũĚŝǀĞƌƐĞůŝĐŚƚŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͕
ĚĂŐͲĞŶŶĂĐŚƚǌŝĐŚƚ
ϰ͘^ĐĂŶǀĂŶĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶŚĞƚŚŽŽƌŶͲ
ǀůŝĞƐŽŵŵŽŐĞůŝũŬĞĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶŽƉƚĞƐƉŽƌĞŶ
ϱ͘,ĞůĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚŽŽŐŽŵƐǇŵƉƚŽŵĞŶĂůƐ
ƐƚĂĂƌŽƉƚĞƐƉŽƌĞŶ
ϲ͘ŝŬƚĞŵĞƟŶŐǀĂŶŚĞƚŚŽŽƌŶǀůŝĞƐŽŵǌŽĚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞŽŽŐĚƌƵŬƚĞďĞƉĂůĞŶ
ϳ͘KŽŐĚƌƵŬŵĞƟŶŐ͕ĞĞŶƚĞŚŽŐĞŽŽŐĚƌƵŬŬĂŶĚƵŝĚĞŶŽƉŐůĂƵĐŽŽŵ

Vermoeide ogen?
:Ğ ŽŽŐůĞŶƐ ŬĂŶƚĞůƚ ǁĂŶŶĞĞƌ ũĞ ůĞĞƐƚ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ ŬƵŶŶĞŶ
ŽŽŐĨŽƵƚĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŚĞƚ ďĞĞůĚ ŽƉ ũĞ ŶĞƚǀůŝĞƐ
ŶŝĞƚ ŚĞůĞŵĂĂů ƐĐŚĞƌƉ ŝƐ͘ Ğ EǇĞΠ ^ĐĂŶŶĞƌ ŶĞĞŵƚ
ĚĞǌĞ ŬĂŶƚĞůŝŶŐ ĚĂĂƌŽŵ ŵĞĞ ŝŶ ǌŝũŶ ĂŶĂůǇƐĞ͘ ,ŝĞƌŝŶ ŝƐ ŚĞƚ
ĂƉƉĂƌĂĂƚ ƵŶŝĞŬ͊ ŝƚ ƌĞƐƵůƚĞĞƌƚ ŝŶ ĞǆƚƌĂ ŵĞĞƚŐĞŐĞǀĞŶƐ ĚŝĞ
ǁĞŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵŚĞƚůĞĞƐĚĞĞůŝŶũĞŐůĂǌĞŶŶĞƚŝĞƚƐƉƌĞĐŝĞǌĞƌ
ŝŶ ƚĞ ƐůŝũƉĞŶ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ ŚĞď ũĞ ŵŝŶĚĞƌ ůĂƐƚ ǀĂŶ ǀĞƌŵŽĞŝĚĞ͕
ƉƌŝŬŬĞŶĚĞŽŐĞŶ͘

Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak
ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂǁǁǁ͘ĚŝũŬŽƉƟĞŬ͘Ŷů

DĞƚĚĞEǇĞΠ^ĐĂŶŶĞƌǁŽƌĚƚĚŝƌĞĐƚĚƵŝĚĞůŝũŬǁĂƚĚĞƉƌĞĐŝĞǌĞĂĨǁŝũŬŝŶŐŝƐǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐĞďŝĞĚĞŶǀĂŶũĞŽŽŐ͘ĞǌĞĞǆƚƌĂŵĞĞƚŐĞŐĞǀĞŶƐŐĞďƌƵŝŬĞŶǁĞ
ŽŵũĞďƌŝůůĞŶŐůĂǌĞŶŶŽŐŶĂƵǁŬĞƵƌŝŐĞƌƚĞƐůŝũƉĞŶĚĂŶŬǌŝũĚĞŵĞĞƐƚŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ
ƐůŝũƉƚĞĐŚŶŝĞŬ͘,ĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚ͗ǀŽůůĞĚŝŐŽƉŵĂĂƚŐĞŵĂĂŬƚĞŐůĂǌĞŶŵĞƚĞĞŶ
ŽŶŐĞŬĞŶĚĞƐĐŚĞƌƉƚĞĞŶŚĞůĚĞƌŚĞŝĚ͘

De voordelen
ůƟũĚŽƉƟŵĂĂůǌŝĐŚƚŝŶĂůůĞůŝĐŚƚŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘:ĞŚĞƌƐĞŶĞŶŚŽĞǀĞŶǌŝĐŚ
ŵŝŶĚĞƌŝŶƚĞƐƉĂŶŶĞŶŽŵŚĞƚďĞĞůĚĚĂƚǌĞďŝŶŶĞŶŬƌŝũŐĞŶƚĞĐŽƌƌŝŐĞƌĞŶ͕
ǁĂĂƌĚŽŽƌũĞŵĞĞƌŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶŬŝũŬƚ͘:ĞǌŝĞƚŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐ͕ŬůĞƵƌĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͘

Optometrie: een vak apart

Betrouwbaar advies

ŝũŬKƉƟĞŬďŝĞĚƚĂůƐĞŶŝŐĞŽƉƟĞŬǁŝŶŬĞůŝŶEŽŽƌĚŽŽƐƚͲ&ƌŝĞƐůĂŶĚŽƉƚŽŵĞƚƌŝĞ͘ĂƚŝƐ
ĞĞŶǀĂŬĂƉĂƌƚ͘ŝŐĞŶĂĂƌdŚĞŽŝũŬŬĂŶƵǁŽŐĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽŵŽŽŐĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶĞŶ
ͲǌŝĞŬƚĞŶŽƉƚĞƐƉŽƌĞŶ͘,ŝũŚĞĞŌĚĂĂƌǀŽŽƌĞĞŶŚďŽͲŽƉůĞŝĚŝŶŐŐĞǀŽůŐĚĞŶƐĐŚŽŽůƚǌŝĐŚ
ƌĞŐĞůŵĂƟŐďŝũ͘DĞƚĞĞŶKdͲƐĐĂŶĞŶĞĞŶŶĞƚǀůŝĞƐĐĂŵĞƌĂ͕ŬĂŶŚŝũĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶŶŽŐ
ƐŶĞůůĞƌƐŝŐŶĂůĞƌĞŶ͘KŽŐĂƌƚƐĞŶŚĞďďĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŝŶĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƟƐĐŚĞŬĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞ
ŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚ͘

^ƚĞĞĚƐŵĞĞƌŵĞŶƐĞŶǁĞƚĞŶŝũŬKƉƟĞŬƚĞǀŝŶĚĞŶ͘<ůĂŶƚĞŶǀŽĞůĞŶǌŝĐŚŝŶĚĞǁŝŶŬĞů
ŽƉŚƵŶŐĞŵĂŬ͘ĞǁĂĂƌĚĞƌĞŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚĞŶŚĞƚƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĂĚǀŝĞƐ͕
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďŝũŚĞƚƵŝƚǌŽĞŬĞŶǀĂŶĞĞŶŵŽŶƚƵƵƌ͘,ĞƚƚĞĂŵůĞƚĚĂŶŽŽŬŽƉǁĞůŬĞ
ŬůĞƵƌĞŶŚĞƚďĞƐƚďŝũŝĞŵĂŶĚƐŽŐĞŶĞŶŚƵŝĚƟŶƚƉĂƐƐĞŶ͘ŝũŬKƉƟĞŬŝƐĞĞŶĨĂŵŝůŝĞďĞĚƌŝũĨ
ĚĂƚĂůƐŝŶĚƐϭϵϲϰďĞƐƚĂĂƚ͗ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬ͕ŵĞƚĞĞŶĞŝŐĞŶĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚĞŶĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ
ŽŽŐǌŽƌŐ͘hŬƵŶƚŐƌĂƟƐƉĂƌŬĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞĚĞƵƌ͘

ŝũŬKƉƟĞŬͮ>ũƵƌŬƐƚƌũŝƩĞϰϯĂͮϵϮϳϭZĞtĞƐƚĞƌĞĞŶͮd͘ϬϱϭϭͲϰϰϭϳϬϱͮŝŶĨŽΛĚŝũŬŽƉƟĞŬ͘Ŷůͮǁǁǁ͘ĚŝũŬŽƉƟĞŬ͘Ŷů
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De Sneuper komt met veel nieuwe aspecten over leven iconische Westereender

We weten nu waar Salomon Levy heeft gewoond
Tekst: Pieter van der Bij medewerker Streekarchief Noardeast-Fryslân

Salomon bout in hûs for himsels. Hy trêdet it fjild oer en kiest mei ferdrach it plak dêr’t er de keet ha wol. It is op ‘e heuge kant. Hy hie leaver
yn ‘e lijte fan de sânkop deun neist de dobbe boud, mar it komt him
yntiids yn ’t sin dat er dêr hjerstmis en winters wol ris lêst fan reinwetter krije kin. Der steane rusken yn dy delte, ek yn ‘e droege simmer, dat
de ûndergrûn is grif wiet. De heuge kant dus en op ‘e wyn. Mei in âlde
jaachline set er it fjouwerkant út, seis grutte trêden yn ’t lang fan it easten nei it westen en fiif oerdwars. Syn keet wurdt alsa wol in jelne grutter
as dy fan Klaas en Jel. Hy stekt yn dat fjouwerkant de seadden en set se
op ‘e kant.

Zo beschrijft de in 2001 overleden
Friese schrijver Rink van der Velde
in zijn boek In fin mear as in bears
hoe Salomon Levy zich eind 18e
eeuw een onderkomen bouwde op
de Westereender heide. Het zou
zich uitstekend op deze manier afgespeeld kunnen hebben. En kan
tegelijk toegevoegd worden aan
de vele verhalen die al de ronde
doen over de Salomon Levy, de
Hessiche jood met ‘in fin mear
as in bears’ (Friese uitdrukking
voor iemand die over meer kwaliteiten beschikt dan een doorsnee
persoon). Vaak geromantiseerde
verhalen die begin juli ook weer
uitgelicht zullen worden wanneer
er in Kollum een iepenloftspul
over het Kollumer Oproer opgevoerd gaat worden. Het is overigens veelzeggend dat dit gebeurt
onder de naam van de Westeereender
Salomon.
Waarom blijft deze Westereender
nieuwkomer zo tot de verbeelding
spreken bij het grote publiek? Slechts
een handjevol feitelijkheden zijn algemeen bekend, zoals dat Salomon
Levy geboren is in het Duitsen Hessen (tussen 1751 en 1754). Dat hij
mogelijk op de vlucht ging voor de
autoriteiten aldaar en dat hij zich,
na een tussenstop in het Groninger
Niezijl, in 1789 vestigde als ‘vleeschhouwer’ (slager) op de Westereender
heide. Op deze ‘plek der overtolligen’
waar het verschil tussen het mijn en
dijn te verwaarlozen is, blijkt hij zich
prima thuis te voelen. Zijn naam
duikt dan ook regelmatig op in de
strafdossiers van het Hof van Friesland. Zijn leven eindigt abrupt op het

De cover van het themanummer van De Sneuper over Salomon Levy, de afbeelding is gemaakt door Jacob van der Ploeg (een afstammeling van Salomon) en welwillend beschikbaar
gesteld door de Stichting Kollumer Oproer.

schavot in Leeuwarden vanwege zijn
rol in het Kollumer Oproer. Hij zou
als stamvader van de Westereentsjers
veel afstammelingen hebben en leeft
bij de huidige inwoners van het dorp
voort in een straatnaam.
Maar is er ooit serieus historisch onderzoek verricht naar het leven van
Salomon Levy? Is er bijvoorbeeld ooit
uitgezocht waar Salomon precies gewoond heeft tussen wat Rink van der
Velde in zijn roman, ‘de ferskovelingen’ noemde?
De Sneuper

Redactielid Theo Delfstra uit Feanwâlden vond in de opvoering van

het Iepenloftspul over het
Kollumer Oproer een aanleiding om in het zomernummer
van De Sneuper aandacht te
schenken aan deze markante
oud-inwoner van Dantumadiel. De Sneuper is het blad
dat de Historische Vereniging
Noordoost-Friesland vier keer
per jaar uitgeeft. Het blad wordt
doorgaans gevuld met bijdragen
van de redactie en van de meer
dan 700 leden die de vereniging
rijk is. Theo zijn enthousiasme
zette ook andere onderzoekers,
gevraagd of ongevraagd, ertoe aan om
zich te verdiepen in de Westereender. Het resultaat is een themanummer dat geheel aan Salomon Levy
gewijd is. Het eerste exemplaar is op
11 juni met het nodige ‘oproer’ door
een verdwaalde Salomon via bekende
Westereender èn afstammeling, Syb
van der Ploeg, aangeboden aan Eerde
Dam, de voorzitter van de Stichting
Kollumer Oproer.
Keimpe Sikkemawei 3
te De Westereen

Het zomernummer van De Sneuper
is al met al, mede door de opmaak van
Warner Banga, een zeer ‘nijsgjirrich’
geheel geworden. In de bijdragen van
zeven ‘betûfde’ sneupers worden diverse aspecten uit het leven van Salomon Levy op historisch verantwoorde
wijze blootgelegd. Zo hebben Douwe

Halbesma uit Almere en Piet de Haan
uit Dokkum uitgezocht waar Salomon Levy gewoond heeft. Halbesma
zoomt daarbij met een helikopterblik
in op de ontwikkeling van het gebied
zuidelijk van de huidige Foarstrjitte
en ontdekte dat Salomon op twee
plaatsen woonachtig was. Hij houdt
een nadrukkelijke slag om de arm wat
betreft de plaats waar dat voor 1795
was. Piet de Haan gaat de diepte in en
heeft door het veelvuldig combineren
van de gegevens uit de specie- en reëel
kohieren met die van de koopbrieven
een koppeling proberen te maken met
de eerste Volkstelling in 1829 en de
eerste Kadastergegevens uit 1832. Dat
leverde met een grote mate van zekerheid het perceel op dat nu als adres
Keimpe Sikkemawei 3 heeft. Daar
moet Salomon met ‘seis grutte trêden
yn ’t lang fan it easten nei it westen en
fiif oerdwars’ zijn nieuw onderkomen
hebben uitgemeten.
Uitgerekend de straat vernoemd
naar meester Sikkema, want grootvader en kleinzoon Sikkema waren
volgens het artikel van historicus
Oebele Vries uit Westergeest in hun
standaardwerk over De Westereen,
Zwaagwesteinde, een ventersdorp
op de Friese heide (1954), de eersten die Salomon uit de anonimiteit
haalden door te schrijven over zijn
rol in het Kollumer Oproer en over
zijn belang voor de identiteit van het
dorp (de koopmansgeest, de uiterlijke – joodse - kenmerken). Hinne de
Haan heeft in 1961 in opdracht fan
de Fryske Akademy o.a. onderzoek
gedaan naar dat laatste. Het leidde
indirect tot Kamervragen, rassentheorieën waren twintig jaar na de
tweede wereldoorlog nog altijd een
te gevoelig onderwerp. Zo leert ons
De Sneuper.
Held of charlatan?

Keimpe Sikkemawei 3 te De Westereen, huis met winkel van ‘Kinge’ en Akke Lourens
(foto: Jan Bergsma)

Genealoog en afstammeling Taeke
van der Leij schrijft in een uitgebreid
artikel onder de titel Held of charlatan over het leven van Salomon en
meer specifiek zijn rol in het Kollumer
Oproer aan de hand van de strafdossiers. In een korter artikel gaat hij in
op de gezinssituatie van Salomon en
zijn vrouw Fokje Theunis. Theo Delfstra waagt zich in zijn bijdrage nog
een keer aan de uiterlijke kenmerken
van de Salomonskinderen Zoals hij
ook met Wybo Palstra genealogisch
onderzoek heeft verricht in welke
mate enkele van de meer bekendere
Westereentsjers rechtstreeks afstammen van Salomon.

Jacques Kuiper schrijft tot slot over
Hendrik Gjalts, de beul die een einde
maakte aan het leven van de veroordeelden Jan Binnes en Salomon Levy.
Hij kwam toevallig ook uit Noordoost-Fryslân.
Het voert te ver om alle nieuwe feiten
die aan het licht komen over Salomon Levy in dit artikel aan te stippen.
Daarvoor raad ik u aan zelf het themanummer van De Sneuper aan te schaffen. Er zijn extra nummers geprint die
voor 3,95 euro verkrijgbaar zijn bij
o.a. de Bruna in Kollum, de Primera
in De Westereen, de Schierstins en ‘tVergeet-mij-nietje in Feanwâlden, de
twee Dokkumer boekwinkels en Albert Heijn of wordt u toegestuurd nadat u zich heeft aangemeld als lid van
De Sneuper. Het is een must read, niet
alleen voor zijn vermeende afstammelingen, alle overige Westereentsjers,
de bezoekers van het iepenloftspul in
Kollum, maar voor iedereen die geinteresseerd is in de geschiedenis van
Noordoost-Fryslân.

Kopie uit de reeëlkohieren van 1798 met een
uitvergroting van de notitie ‘Zalomon Levy onthoofd’. De reeëlkohieren zijn een eerste belastingregistratie op basis van grondbezit
(Bron: archief gemeente Dantumadiel)
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Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!
• kinderopvang
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T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

3.79

2.-

1.-

JUNI 2019 | de Westereender | 17

Mopsie de Meikever
In de buurt van een zanderig voetbalveldje, waar Binkie & Bonkie, elke
week een balletje trappen met vriendjes uit de buurt, staan dichte beukenhagen. De beukenhagen zijn groen en bruin van kleur. In de zomer verblijft
daar een hele kolonie meikevers. Eén van hen, Mopsie, is een dikkerd, die
de hele dag knaagt op beukenblaadjes en niet van ophouden weet.

een kreun en een zucht.
Op het witte vel papier staat in rode
letters geschreven:
Aanstaande zondag om 14.00 uur
Groot dansfeest op de vlinderweide
Feestelijke kleding is verplicht!
‘Mag ik ook aan het dansfeest deelnemen?’ vraagt hij vriendelijk aan Kitty
Koolwit.
‘Geen sprake van! Hoe kom je daarbij?’ snauwt ze hem toe. ‘Dit dansfeest
is alleen toegankelijk voor vlinders. En
zo te zien, lijk jij daar in de verste verte
niet op!’
Zij vliegt weg, zonder hem te groeten.
In vliegen of lopen heeft hij nooit zin,
want daar wordt hij toch maar moe
van. Vriendjes heeft hij niet, want hij
zit het liefste in zijn eentje te dagdromen. En daarom is Mopsie moddervet! Binkie & Bonkie maken wel
eens een praatje met hem en dat gaat
meestal over hoe mals de beukenblaadjes zijn.
Op een ochtend ziet Mopsie, dat een
vlinder, Kitty Koolwit, een aanplakbiljet prikt op de stam van een oude eik.
Hij vliegt er zo snel mogelijk naar toe.
Nou ja snel, het is meer gefladder met

‘Lelijke, onaardige fladdervlinder,’
bromt Mopsie. ‘Ik kan net zo goed
vliegen en dansen als jij.’ Hij draait
zich boos om.
Thuis, in de beukenhaag, denkt hij
diep na, hoe hij toch deel kan nemen
aan het dansfeest van de vlinders.
Maar, hij komt er niet uit. Eerst maar
eens een nachtje over slapen, besluit
hij tenslotte.
De volgende dag wordt hij met een
geweldig idee wakker. Na het ontbijt
gaat hij naar de moeder van Binkie &

Bonkie. Nadat hij een kopje thee, met
echte theeblaadjes erin, heeft gedronken steekt Mopsie van wal.
‘Mevrouw Muis, ik heb een verzoekje
aan u. Ik ben uitgenodigd voor een
gekostumeerd bal van de VVM (de
“Vriendenclub van de Vrolijke Meikevers”) en dat vind ik erg leuk. Ik
houd namelijk erg van dansen en een
leuk feestje is ook nooit weg.’
‘Ja, en waarom vertel je mij dit?’ vraagt
Mama Muis verwonderd.
‘Ja,.....eh.....ja...., stamelt Mopsie.
Ik,....eh,......wil me voor het bal mooi
aankleden en nu heb ik....eh......gedacht, als vlinder naar het bal te gaan.’
‘Dat begrijp ik,’ zegt moeder Muis geduldig. ‘Maar ik weet nog steeds niet,
wat ík daarmee te maken heb?’ Binkie
& Bonkie, die ook aan tafel zitten,
kijken de meikever stomverbaasd aan
maar zeggen niets.
Mopsie kijkt nu heel verlegen en stamelt: ‘Wilt u voor mij alstublieft een
paar mooi gekleurde vlindervleugels
maken?’ Moeder Muis aarzelt even,
gluurt ernstig over haar bril en knikt
uiteindelijk instemmend.
Zij haalt direct spinnenwebdraad te
voorschijn uit haar naaidoos en een
paar mooie, doorschijnende lapjes stof.
Met enthousiasme gaat ze aan de slag.
Binkie & Bonkie helpen een handje
mee. Ze zoeken heggentakjes, om de
lapjes stof daarop vast te maken.
De volgende dag zijn de vlindervleugels al klaar. Mopsie is blij met de fel

Nieuw kinderboek
KOLLUMERZWAAG – De schrijver Willem M.R. Leijten uit Kollumerzwaag
heeft intussen met zijn “Binkie & Bonkie”- boeken een goede naam opgebouwd. Veel van onze lezers zullen hem ongetwijfeld kennen van zijn
maandelijkse verhalen in “De Westereender”. Voor veel kinderen luiden
zijn verhaaltjes waarschijnlijk de nacht in. Maar ook volwassenen lezen
met plezier de avonturen van de twee muizen. Onlangs is er weer een
nieuw boek van hem op de markt verschenen met als titel:

schikt als leesboek voor de leeftijd vanaf
zeven jaar. Hieronder een voorbeeld van
een tekening met de daarbij behorende
tekst uit één van de verhaaltjes:
De legotrein gaat hard, steeds harder. Zo
hard, dat hij los van de grond komt. Even
later vliegt “Tijgertje”, zoals de trein
wordt genoemd, zomaar het raam uit.
Met volle vaart vliegt hij de lucht in. Beneden hen zien Binkie & Bonkie de lichtjes
van de stad. Enige tijd later passeren zij
de maan. Die lacht, krult vrolijk zijn kin
en geeft hen een vette knipoog. Schitterende
sterren schieten lachend voorbij.

“Dromerijtjes van Binkie & Bonkie”
De twee stoere muizen, Binkie en
Bonkie, spelen hier natuurlijk weer de
hoofdrol. In hun dromen beleven zij
bijzondere avonturen. Ze zijn dapper,
ondernemend, zo nu en dan een beetje
stout, maar bovenal ook erg lief. Hun
wonderlijke belevenissen zijn te lezen
in een achttal verhaaltjes met lieflijke,
kleurrijke tekeningen. De vertelsels
doen de titel van het boek eer aan. In
een dromerige taal worden de avonturen van Binkie & Bonkie in even zo
dromerige omgeving verteld. In hun
dromerijtjes zitten leerzame aspecten,
die bovendien een positieve moraal
uitstralen. Een boek om voor te lezen
aan kinderen van vier tot zes jaar en ge-

Willem M.R. Leijten is in 1944 geboren. Hij was veertig jaar werkzaam in
diverse managementfuncties op het terrein van marketing en verkoop. Na zijn

pensionering begon hij met het schrijven van een autobiografie. Daarna is hij
zich toe gaan leggen op het schrijven
van verhalen voor kinderen. De inspiratie haalde hij vooral uit zijn jeugd en uit
de speelse omgang met de kinderen en
kleinkinderen. “Ik hoop het kind-zijn
in mij nooit te verliezen”, is een gevleugelde uitspraak van hem. Wat begon als
een hobby werd zijn passie. Een passie,
waar de lezers van “De Westereender”
maandelijks van kunnen genieten.
Het boek is prachtig geïllustreerd door
Astrid Vandersteen met circa 65 tekeningen. Deze kunstenares is woonachtig in Lieshout. Zij studeerde aan de
Grafische School en aan de Academie
voor Industriële Vormgeving, beide opleidingen gevestigd in Eindhoven. Zij
schildert onder andere portretten van
mens en dier. Astrid is een achternichtje van Willy Vandersteen, de bedenker
en oorspronkelijke tekenaar van de bekende stripboeken “Suske en Wiske”.
Zij heeft meerdere illustraties verzorgd
voor (kinder-) boeken.
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij BoekScout in Soest onder het
ISBN – nummer: 978-94-638-92-7.
(72 pagina’s met ruim 65 kleurtekeningen).
De lezers van het maandblad “De
Westereender” kunnen het boek verkrijgen tegen een speciale lezersprijs
van € 10,00 (incl. verzendkosten).
Het boek is telefonisch te bestellen
op telefoonnummer 0511- 445854
of per mail op het e-mailadres: leijtentolsma@gmail.com
Namens de schrijver Willem M.R.
Leijten veel kijk- en leesplezier toegewenst!

gekleurde vleugels en hij past ze direct
aan. Ze zitten als gegoten. Binkie &
Bonkie lachen zich rot, dat de meikever zich zo wil uitdossen. Maar, Mopsie is dolgelukkig en verlaat trots de
woning van de familie Muis.
Op zondag, tegen de middag, is het
eindelijk zover! Mopsie doet zijn vlindervleugels aan en gaat met een goed
humeur op weg naar het dansfeest.
Het feest wordt gehouden op de vlinderweide, vlakbij de speeltuin, met de
hoge glijbaan en de zweefmolen. Hij
voelt zich helemaal happy.
Als hij daar aankomt, is het feest al
in volle gang. Een bandje DZS, “De
Zagende Strijkers”, onder leiding van
Simon Sprinkhaan, speelt heerlijke
dansmuziek.
De muzikanten spelen klassieke
nummers, maar ook bekende songs,
zoals: “Alles is Liefde”, “Kon ik nog
maar even bij je zijn” en “Love on the
Rocks”.
Honderden, prachtig aangeklede vlinders zweven en zwieren over de dansvloer.
De oudere vlinders zitten aan tuintafeltjes onder een parasol. Ze genieten van een heerlijk glaasje bloemenjenever en raken niet uitgekeken op de
feestelijk aangeklede jongelui.
Mopsie klimt voorzichtig in een oude
beuk, die in de buurt van de dansvloer
staat.

Langzaam telt hij tot drie en vliegt
naar beneden, richting de dansvloer.
Nou ja vliegen? Hij probeert krampachtig zijn kunstvleugels heen en weer
te bewegen.
Mopsie scheert over de feesttent, mist
op een haar de feestverlichting en
haalt zijn ribfluwelen broek open aan
een vlaggenstok.
Hij komt ondersteboven te hangen
aan zijn vleugels en verliest vervolgens
alle controle. Met hoge snelheid suist
Mopsie naar beneden en stort neer op
een houten tafel naast de dansvloer.
De muziek wordt onmiddellijk stopgezet. Het feestelijk gezelschap is in
rep en roer.
Kitty Koolwit, die verantwoordelijk is
voor de organisatie van het dansfeest,
neemt de microfoon en zegt op een
niet mis te verstane wijze:
‘Dames en heren, mag ik even uw aandacht. Laten we snel doorgaan met
ons gezellige dansfeest en let u maar
niet op die domme namaakvlinder!’
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen
Deel I” (2011)
(de tekeningen zijn gemaakt door wmrl)

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.

Mei was de maand die begon met
de herdenking op 4 mei bij het oorlogsmonument en op de algemene
begraafplaats. Vanuit de Ferbiningstsjerke vertrokken een honderdtal deelnemers aan een stille tocht naar het
monument, voorafgegaan door twee
trommelaars. Een indrukwekkende
tocht. Bij het monument werden een
krans en bloemen gelegd namens
Doarpsbelang, wapenbroeders en nabestaanden. De beide scholen hadden
hier ook een rol in, onder andere door
het voordragen van twee zelfgeschreven gedichten. Gedicht geschreven
door Noa Kolder en voorgelezen door
Anna Marije van de Boustien.
Oorlog

Oorlog dat is niet fijn,
Oorlog dat moet er niet zijn,
Oorlog waarom zou dat er toch zijn,
waarom is er geen vrede
Waarom kwam er een tweede
Maar nu gaat het beter
Het is nog niet helemaal fijn
En het is nog steeds niet wat het zou
moeten zijn.
Jarno Gjaltema van It Pompeblêd
schreef en las het gedicht zelf voor.
Eindeloos, eindeloos, het houdt nooit op
Ze zeggen ook niet eens stop
Altijd maar vechten
Maar er zijn ook geen rechten
Je moet bonnetjes hebben voor eten
Dat heb ik nog nooit geweten
Als jood ben je niet veilig

Want ja, Hitler is schijnheilig
Mensen in treinen sturen
Door een gaatje naar buiten gluren
Ik dacht we zullen nooit weer wat leren
Maar toen kwamen de geallieerden
Toen kwam er weer een beetje hoop
Voor iedereen die bang was voor een
enge dood.
Tot zover de bijdrage van de kinderen
van de beide scholen. Verder was er
nog de medewerking van muzikanten
van brassband Westersweach die het
muzikale gedeelte van de plechtigheid
voor hun rekening nam.
Wat nog meer in de maand mei.
Weinig nieuws. Wel is DB in samenwerking met gemeente en een vertegenwoordiging van de bewoners van
de Ferlinge Stasjonsstrjitte begonnen
met een inventarisatie hoe deze straat
er na de reconstructie volgend jaar uit
gaat zien. Deze plannen worden uitgewerkt en zullen t.z.t aan de bewoners worden voorgelegd. Kortgeleden
werd bekend dat Gemeente Dantumadiel er financieel niet erg florissant
bij staat. Er zal bezuinigd moeten
worden. DB van De Westereen hoopt
echter dat dit niet ten koste zal gaan
van reeds toegezegde projecten in de
Westereen.
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DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in
deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen
die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook
diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor
mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit
komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in
ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en
geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psychologie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig
met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen.
Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

FRIES
HOUTBOUW

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

DAGBESTEDING, WERKTRAINING
EN AMBULANTE BEGELEIDING.

KOM LANGS BIJ ROTTINÉ DIERENSPECIAALZAAK.

Hondenvoer
ZORGBOERDERIJ DE LAKENVELDER

T. 06 - 2949 4874

FOARWEI 127

DELAKENVELDER@LIVE.NL

9298 JG KOLLUMERZWAAG

WWW.ZORGBOERDERIJDELAKENVELDER.NL

Voor vakmanschap
en service...
technisch installatiebedrijf

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

www.branderinstallaties.nl

Cavom compleet 20 kg
Kluivenmix 10 stuks
10 kg Duo Krok

€ 33,95
€ 6,95
€ 9,95

Voor de Kat
10 KG Kattenvoer
20 KG Biokat kattenbakvulling

€ 9,95
€ 7,95
op=op

Kippenvoer Baal
Legkorrel
Gemengd graan

€ 8,95
€ 8,95
Het adres voor
uw huisdier!
Rottiné de
duivenspecialist
van de regio!
Ma. t/m wo.
Do.
Vrij.
Za.

Openingstijden
8:30 - 18:00
8:30 - 21:00
8:30 - 18:00
8:30 - 16:00

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

JUNI 2019 | de Westereender | 19

Medische pigmentatie, oplossing na borstreconstructie
Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

SURHUISTERVEEN – ‘Het is zo enorm belangrijk. Het voelt zo mooi, zo goed
dat we dit voor een ander kunnen en mogen betekenen. We staan vaak aan
het begin, na het einde van wat een ingrijpende gebeurtenis in het leven
van veel vrouwen is. Het is enorm dankbaar werk, dat je mensen kunt helpen om een lichtpuntje te vormen aan het einde van een donkere periode.
Veel mensen kennen de mogelijkheden nog niet van medisch pigmenteren
(dermatografie). Met medisch pigmenteren is veel mogelijk, zo kan er een
nieuwe tepel/tepelhof worden getatoeëerd bij vrouwen die bijvoorbeeld na
borstkanker een borstreconstructie hebben gehad. Om diverse redenen wil
de ene vrouw dit wel en de andere niet. Wij zullen nooit druk uitoefenen,
integendeel, een goed intakegesprek vinden wij heel belangrijk, het gaat
niet om ons, maar om de mensen die hier in onze praktijk komen. De resultaten zijn vaak geweldig, als vrouwen hier weg gaan en ze krijgen weer
meer levenslust, ja, dan voelen wij ook tranen,’ aldus Ypie Kinderman en
Aletta van der Meer van praktijk KYK uit Surhuisterveen.

De medische wetenschap is al jaren
enorm in ontwikkeling, niet alleen wat
betreft inwendige ziektes, maar ook het
uitwendige kan steeds beter en vooral
mooier opgelost worden. Soms betreft
dit wonden die na een operatie blijvend
waren, maar ook kan men denken aan
meerdere oorzaken, zoals ziektes, littekens, brandwonden enz. Medische
pigmentatie, zoals het wordt verricht
in de praktijk van KYK, is o.a. het aanbrengen van pigment in de huid met behulp van een naald, met als doel om
bijvoorbeeld littekens, brandwonden,
gedepigmenteerde vlekken (vitiligo)
of wijnvlekken te camoufleren of te
verfraaien. Tevens kan bij haarverlies
(wenkbrauwen) na bijvoorbeeld chemotherapie of bij alopecia, of de reconstructie na automutilatie dermatografie
ook uitkomst bieden.
Medische pigmentatie is jarenlang een
ondergeschoven kindje geweest in de
medische wereld. ‘Operaties zijn vaak
gericht op de gezondheid, de medische
problemen en oorzaak daarvan te herstellen. Chirurgen zijn daar nog steeds
het meest door geboeid. Logisch misschien, en ontzettend belangrijk werk,

maar meestal komt na het eventuele
herstel de geestelijke kant om de hoek
kijken, vooral als er een litteken overblijft of bij een borstamputatie de tepel
verdwenen is, Vrouwen voelen zich dan
vaak minder vrouw,’ aldus Ypie Kinderman, die al jaren in de ban is van de
schoonheid van het menselijk lichaam.
Zij is al meer dan twintig jaar op zoek
naar uitdagingen wat dat betreft, heeft
daardoor ook de ervaring opgedaan dat
er zichtbare resultaten te behalen zijn,
maar dat er ook geen wonderen verwacht mogen worden. Zij heeft daarnaast de opleiding voor psychodynamisch therapeut gevolgd, hetgeen haar
in dit moeilijke, maar prachtige werk
uitstekend van pas komt. Met Aletta
van der Meer (De Westereen) heeft zij
een partner gevonden, die ook gespecialiseerd in het aanbrengen van dermatografie en bovendien net zo gedreven
is. Het enthousiasme van Aletta in haar
stem en de vele lovende woorden zijn
hier prachtige getuigen van.
‘Het is zeker geen gemakkelijke weg die
mensen moeten gaan. Het is een weg
die ze zelf niet gekozen hebben, het is
hen overkomen. Voordat mensen zo ver
zijn dat ze de stap wagen om te zien
of medische pigmentatie iets voor hen
kan betekenen, is er zowel lichamelijk
als geestelijk enorm veel gebeurd. Zoals
reeds gememoreerd kunnen wij in meerdere opzichten vaak van betekenis zijn.
In dit kader zou ik echter graag de mogelijkheden onder de loep willen nemen
na een borstreconstructie.

Fotografie Majella

of allebeide borsten. Anderen gaan er
ogenschijnlijk laconiek mee om, maar in
de praktijk blijkt toch vaak dat vrouwen
het moeilijk hebben met deze situatie.
Veel vrouwen die een borstamputatie
hebben ondergaan, kiezen voor een
borstreconstructie. Het silhouet is dan
weliswaar weer intact, maar veel vrouwen
zien het ontbreken van de tepel als een
groot gemis. Met behulp van medische
pigmentatie is het mogelijk om een heel
natuurlijk resultaat te creëren, waarbij de
tepel niet van echt te onderscheiden is.
Het lijkt net alsof je echt een tepel op
de huid hebt! Laat dit duidelijk zijn,
wij kunnen vrouwen niet hun borsten
teruggeven, maar dankzij een borstreconstructie, met medische pigmentatie,
is het mogelijk om een zeer realistisch
3D-resultaat te creëren. Een borstreconstructie is pas echt geslaagd als er ook
een mooie tepel en tepelhof aanwezig
is. De tepel kan met huid op verschillende manieren worden gemaakt, maar
dan nog ontbreekt kleur en de tepelhof
(areola),’ verklaart Aletta van der Meer.
Ypie Kinderman (Twijzelerheide) is
nog bijna dagelijks onder de indruk

van de mogelijkheden en resultaten.
‘Tepel(hof )pigmentatie wordt vaak
toegepast na een borstreconstructie of
borstcorrectie. Deze ingrepen zijn medisch gezien vaak noodzakelijk en de
areola kan gedeeltelijk of geheel weggehaald zijn. Hierdoor kun je je als vrouw
erg onzeker gaan voelen. Een aantal
plastische chirurgen biedt de mogelijkheid om dermatografie te laten zetten
in het ziekenhuis, echter zij werken met
andere behandeltechnieken. Wij beginnen altijd met een gedegen intake. Wij
willen weten waarom vrouwen het willen en wat ze verwachten. Hier moeten
we duidelijk in zijn, want we kunnen
soms veel betekenen, maar niet alles.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn
eigen verwachtingen, maar niemand
wil meer teleurstellingen. Er zijn vrouwen die het voor zichzelf willen, maar
soms ook doen voor hun partner. Bij alle
vrouwen overheerst de overtuiging om
de weg in te slaan naar verfraaiing. We
proberen, vaak aan de hand van foto’s,
van de oorspronkelijke tepels het natuurlijke weer zichtbaar te maken, door
middel van een donker/licht techniek te
gebruiken om een prachtig 3D-effect te
creëren. Het eindresultaat moet er natuurlijk uitzien.’
Bij medische pigmentatie wordt met
meerdere naaldjes en pigmentkleuren
gewerkt om zo een zeer gedetailleerd
eindresultaat te realiseren, inclusief het
nabootsen van de huidplooitjes en de
melkkliertjes. Pigmenteren lijkt op tatoeëren, maar bij pigmentatie wordt
minder diep in de huid gewerkt en gebruiken we pigmenten, terwijl bij tatoeages inkt wordt geplaatst in het onder-

En dan….? Dat is voor veel vrouwen de
volgende ingrijpende vraag. Enerzijds is
er dan vaak de opluchting dat men verder kan met het leven, terwijl voor anderen het levenspad een doodlopende weg
is geworden. Na het moeilijke traject is
er een weg omhoog, een weg die zeker
niet gemakkelijk is. Sommige vrouwen
voelen zich geen vrouw meer zonder één

huids bindweefsel. Nog een verschil: de
pigmenten vervagen in de loop van de
tijd, o.a. door invloed van de zon (vooral
als de pigmentatie in het gezicht is geplaatst).
Het lichaam zelf wordt door bedekking
van kleding minder blootgesteld aan
licht en zon, maar ook daar treedt op
den duur vervaging op, een tepelhof zal
daarom gemiddeld om de 3-4 jaar bijgewerkt moeten worden. Het is niet altijd
nodig om te werken met pigmenten.
Ons lichaam heeft een enorm zelf herstellend vermogen. We vinden het erg
belangrijk om het lichaam zelf eerst aan
het werk te zetten om te kijken wat het
zelf nog kan herstellen, we helpen het lichaam een handje door micro-needling
toe te passen in een eerste behandeling,’
aldus Aletta van der Meer.
KYK is aangesloten bij de NSGP Kwaliteitskeurmerk en is GGD-gekeurd.
‘Helaas, en dat vinden wij onterecht,
kun je medische pigmentatie niet vergoed krijgen, terwijl het wel vergoed
wordt aan de ziekenhuizen. Dit is bijzonder jammer, vooral omdat het veel
beter kan dan vaak in het ziekenhuis
verricht wordt.’ Vanuit hun betrokkenheid voor dit specialisme stellen Ypie
en Aletta, dat ze alles in het werk zullen
stellen om ook mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen,
omdat ze het werk dat ze verrichten
gewoon heel belangrijk vinden en het
daarom ook iedereen gunnen.
Praktijk KYK, B.J. Schurerweg 2, 9231
CE Surhuisterveen. 06-23656282.
info@nieuwekyk.nl

WEIDE SOMPE WALDWYKEIN 20, 21 EN 22 SEPTEMBER 2019
Gebiedsontwikkeling De Centrale As organiseert, samen met een groot
tal dorpen, sportinstructeurs en organisaties van vrijdag 20 tot en met
zondag 22 september het Weide Sompe Wâldwykein. Tijdens dit weekend
willen we de omgeving laten zien en beleven wat we, tot dan toe, hebben gerealiseerd met de gebiedsontwikkeling.
Activiteiten

Breng een bezoek aan het stratenfestival in De Westereen of ga met
It Fryske Gea op excursie. Stap in
Feanwâldsterwâl op de praam en
vaar naar het Venetië van De Wâlden, De Falom. Geniet van toneel
bij het pontje van Suwâld of maak
een natuurwandeling onder leiding
van Staatsbosbeheer. Ga sporten

met Reset uit Burgum en OptimumPT uit De Westereen of volg
een fotografieworkshop bij Marcel
van Kammen. Dit, en nog veel meer,
komt voorbij tijdens het Weide
Sompe Wâldwykein.

ciële startsein zijn voor alle activiteiten die dit weekend plaats gaan
vinden in het kader van gebiedsontwikkeling De Centrale As. De
midnightwalk start om 19.30 uur
op de Markt in Burgum. De route
is ongeveer 9 kilometer lang en
gaat langs diverse karakteristieke
plekken en gebouwen in Burgum.
Op de route staan allerlei artiesten
en zijn er verrassende activiteiten
Meer info en kaarten via Facebook
@midnightwalkburgum

Midnightwalk Burgum

De midnightwalk van Burgum op
vrijdag 20 september zal het offi-

Weide Sompe Wâldrin

Loopclub Burgum organiseert op

zondag 22 september de Weide
Sompe Wâldrin. Deze unieke loop
gaat over en langs nieuwe fiets- en
wandelpaden, natuur en landschap.
De loop gaat over drie afstanden,
namelijk 6, 10 en 21 km. Deelname
is gratis en aanmelden kan via de site
www.weidesompewaldrin.nl
Gebiedsontwikkeling De Centrale
As
De Sintrale As (N356) ligt er, maar
nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners willen
we dit gebied nog mooier, sterker en

aantrekkelijker maken voor eigen
inwoners en toeristen. Dit doen we
bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te
vergroten, landbouwstructuur te
versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten
vormen de gebiedsontwikkeling.
Op de hoogte blijven van alle activiteiten?

Volg ons dan op Facebook @weidesompewald en hou onze website
www.decentraleas.nl in de gaten!
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Café zaal „De Hossebos”

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten
Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Uw zelfslachtende slager
Wij wensen u
prettige kerstdagen en
9271
AMgelukkig
Tsjerkestrjitte
2, De Westereen Tel. 0511 44 12 76
een
nieuwjaar!

WWW.GLAVECOM.NL

WWW.DRS-INSTALLATIE.NL

WWW.XUSHENG.NL

WWW.NNRD.NL

Primera Jousma
Zwaagwesteinde
U

T. 0511-447334

i k l

TELEFOON: 0511 44 44 88
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Staatsbosbeheer trots op de Twizeler Mieden

Spaanse ruiter dirigent gemengd korenfestival?
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

Een prachtige kijkhut om intens te genieten

TWIZELERMIEDEN – Terwijl prachtige wolkenluchten soms ook volop ruimte
geven aan de zon en de temperaturen aangenaam zijn, is het voor de
natuurliefhebber, maar ook voor de gewone passant goed toeven in het
gebied, dat de laatste jaren een kleine metamorfose heeft ondergaan.
De grutto’s, toch in goede getale aanwezig, zorgen voor een prachtige
ouverture van het Mieden gezang. Een gezang dat niet meer stil lijkt te
vallen, als de grutto’s zijn verstomd, klinkt vanuit het water het koor van
de kikkers, net zo helder en massaal en minstens zo mooi.

Het lijkt of de natuur in de Twijzelermieden op zoek is naar een dirigent,
geen gewone dirigent, maar iemand
die door zijn toon aangeeft dat het
goed en uniek is in dit moeras en
weidegebied. Die dirigent moet wel
de Spaanse ruiter zijn, een zeldzame
plant die als een uitstekende indicator
geldt voor schraalgrasland. Een plant,
die het waarschijnlijk nergens zo goed
doet als in dit unieke stukje Nederland. Als ook de bas van de roerdomp
zijn geheimzinnige hompende geluid
laat klinken, weet de liefhebber en
kenner: het is goed.
Boswachter Gjerryt Hoekstra is wellicht voor de zoveelste keer in het
terrein dat hij kent als zijn broekzak.
Plotseling blijft hij staan, laat de Swarovski verrekijker op zijn mooie groene
SBB jas rusten en verklaart doodleuk:
‘Je denkt dat je het terrein kent, dat je
weet wat er leeft, maar niets is minder
waar. Elke keer als ik hier loop ervaar
ik nieuwe dingen. De natuur is hier
volop in ontwikkeling. Wij proberen
de voorwaarden te scheppen, vooral
wat betreft het schraalgrasland, dat
een unieke biotoop kent. We kunnen
goede voorwaarden creëren, maar toch
gaat de natuur vaak zijn eigen gang.
Moeder aarde bepaalt het soms anders.
Vormt dit een groot probleem? Nee
dat zeker niet, maar ik vind, en dat is
een persoonlijke mening en visie, dat
we wel moeten investeren om soorten
te bewaren, voor nu en voor onze kinderen.’
‘Er is de laatste jaren heel wat veranderd in dit unieke gebied. Een gebied met veel natuurlijke maar ook
historische waarde, vooral als je naar
de samenstelling van de aarde kijkt,’
verklaart Hoekstra, terwijl de groene
auto van Staatsbosbeheer langzaam
de Mieden bij Twijzel inslaat. De hoge
pijp van de voormalige melkfabriek
misstaat merkwaardig genoeg totaal
niet in het geheel, het is alsof de pijp
de historie benadrukt. Zodra men de
fraaie lange weg met natuurrijke bloemen en grassen in de bermen inslaat,
blijkt het hoogteverschil. Van de zand
kop van Twijzel gaat het min of meer
geleidelijk naar beneden. Het land-

schap van elzensingels verandert in
broekbos. Voor de kenners is de wetenschap dat ooit het water van het
Lauwersmee hier invloed heeft, een
verklaring van het voorkomen van
sommige planten. Niet het fraaie gele
van de duizenden paardenbloemen,
een decor dat van een schilder als Vincent van Gogh had kunnen zijn. Geen
zonnebloemen, maar paardenbloemen.
Minder bewonderd, vaak vernietigd,
maar toch van een schitterende geraffineerde eenvoud, zoals het landschap
eigenlijk is. Al de kleine paradepaardjes van bloemen, planten en dieren in
de diverse seizoenen van soms subtiele
eenvoud, vormen een droomdeken,
waaronder het heerlijk is om intens te
genieten.
In de Twijzelermieden voelt men de
vrijheid van de zanger, de dichter, de
muzikant maar zeker ook de schrijver.
Merkwaardig genoeg is de stem van
Gjerryt Hoekstra geen dissonant als hij
na het opvliegen van een zigzaggende
watersnip verklaart, dat de helft (250)
van de in Nederland waargenomen
vogels ook in dit gebied is waargenomen. Een gebied dat, zoals reeds geFoto: Staatsbosbeheer

memoreerd, gedeeltelijk op de schop is
geweest, prachtig aspect is daarbij dat
ook de bezoeker hier volop van profiteert, doordat er meer mogelijkheden
zijn gerealiseerd om vooral wandelend,
maar ook fietsend het gebied te verkennen. Voor de mens, die echt zijn gejaagde leven even achter zich wil laten,
is er maar een advies. Neem de tijd en
u zult ook zeker overgaan tot het zalige
gevoel van een gelukkige dagdroom.
Durf daar aan toe te geven, is een advies van Hoekstra. Durf te genieten, of
je nu wel of niet een kenner bent. Durf
te luisteren naar de vogels en de kikkers, schrik van een kikker die plotseling in de sloot springt. Volg het zaadje
van een bloem, kortom wordt een met
de natuur in de eigen regio.
Staatsbosbeheer heeft vooral ook ingezet op de schrale laslanden, daarvoor is grond afgegraven en grond uit
de Surhuizumer Mieden gehaald om
het weer op te hogen, zodat het niet
onder water komt te staan. ‘Het belang van schrale graslanden is te lang
onderschat,’ verteld Hoekstra, terwijl
hij even stil staat bij een prachtige dotterbloem. Zijn ogen dwalen over het
gebied, hij ziet de vlinders dwarrelen,
hoort de bijen zoemen en vertelt verheugd over het krabbenscheer. Er is

ook zoveel te vertellen en elk gewillig oor kan rekenen op de verhalen,
geen fantasieverhalen, maar de realiteit waarin wij dagelijks leven met en
in de natuur. Niet dat Gjerryt Hoekstra in het bezit is van een monotone
stem, maar als het succesverhaal van de
Spaanse ruiter ter sprake komt, wordt
hij razend enthousiast. ‘De grutto mag
dan de koning van de weide zijn, de
Spaanse ruiter is dat voor het schrale
graslandschap en als je dan ziet hoe
goed die het doet, dan, ja dan word ik
een beetje lyrisch,’ verklaard hij. Dankzij de nieuwe wandelmogelijkheden is
het nu voor veel meer mensen weggelegd om deze parel te bewonderen.
In het lage water lijkt het alsof er een
ramp aanstaande is. Het water heeft
een rode uitstraling en het lijkt alsof er
ergens een vat olie geleegd. Hoe groot
is de ramp? Niet groot dus! Hoekstra
lachend: ‘Dat is kwelwater, dat is juist
een uitstekende zaak.’ De boswachter
prikt er met zijn vinger in, het ijzer
lijkt te breken. Er blijkt inderdaad ijzer
in te zitten. ’Ik denk dat je het zo zou
kunnen drinken. Maar ik raad het absoluut niet aan.’
Gjerryt Hoekstra verteld over de verbanden, vooral tussen planten en het

water. De blauwe zelle is een getuige
van het voorkomen van zogenaamd
blauwgrasland. In totaal zijn er meer
dan twintig zelle soorten, een plantje
waar velen argeloos aan voorbij gaan.
Voor de boswachters is het voorkomen
van deze verscheidenheid een positief
teken van de gezondheid. Lopend
door het landschap valt de diversiteit
op, prachtige schraallanden, rietvelden
waar veel soorten een prachtig plekje
vinden, maar ook weilanden waar nog
weidevogels actief zijn. Dat in het geheel ook nog ruimte is voor de vos, de
boommarter, de steenmarter en zelfs
de otter vinden de natuurliefhebbers
pur sang van Staatsbosbeheer alleen
maar prachtig. Natuurlijk kennen zij
ook de negatieve verhalen van een
aantal van deze soorten, maar anderzijds zien zij ook de enorme rijkdom,
van veel soorten vogels, libellen, bijen
en vlinders, waarin deze soorten uitstekend passen. Soorten die we moeten beschermen om van te kunnen
genieten. Een ultiem moment van genot is trouwens de schitterend gelegen
vogelkijkhut. Via de vlonders, die door
het riet lopen, waant men zich in de
hut een met de natuur. Een parel zo
dichtbij om vaak van te genieten, met
de nadruk op genieten en niet op verstorend genieten.

Swaddekuier zaterdag 6 juli 2019
De wandeltocht de Swaddekuier wordt dit jaar, op zaterdag 6 juli gehouden.
Afstanden zijn 10, 20 en 40 km met routes door de prachtige natuur van het
nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden waarin heel veel van de
eeuwenoude cultuur van het landschap is te zien en mee te maken. In 2019
staat de Swaddekuier in het teken van Biodiversiteit. Aan deze feestelijke
wandeltochten heeft het bestuur een goed doel verbonden. Jaarlijks overlijden
veel mensen tussen de 30 en 45 jaar aan ALS. ALS is nog steeds een dodelijke
spierziekte. De Swaddekuier wil in ook 2019 samen met alle wandelaars financiële steun geven aan onderzoek om deze vreselijke ziekte beter te kunnen
bestrijden. Daar kunnen jullie ook iets mee doen. Laat de kilometers die je
loopt sponseren door je familie, vrienden en kennissen. Dan gaan we samen
het bedrag dat we hiermee bij elkaar brengen tijdens de Swaddekuier, aan de
Stichting ALS geven. Loop mee, doe mee en geef je steun voor ALS.
Wandelen in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
Nergens in Nederland is het landschap zo goed bewaard gebleven als in het
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het kleinschalige coulisselandschap omzoomd door elzensingels en dykswâllen is een uniek gebied in
Nederland. In dit landschap liggen tientallen verborgen parels van de natuur,
zoals pingoruïnes, die zijn ontstaan in de permafrostbodem van de koudste
periode van de Weichselijstijd. Wandelen met de Swaddekuier is een prachtig
avontuur in de natuur en cultuur van dit Nationaal Landschap.
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De String 3
9287 MA Twijzelerheide
06 – 558 38 502
B.G.G. 06 - 382 17 250
info@jdv-catering.nl

BEDRIJVEN VOETBALTOERNOOI
SPECIALITEITEN
Bij Cateringservice Jan de Vries kunnen wij u ondersteunen op veel verschillende gebieden. Van het leveren van snackwagens, het verzorgen van catering
tot aan de verhuur van tenten, toiletwagens e.d.
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ZATERDAG 22 JUNI 12.00 UUR

Sportpark De Wieken De Westereen
Snackwagens

Catering

Wij beschikken over 5 moderne snackwagens.
Welke wij gemakkelijk en snel kunnen inzetten
tijdens diverse evenementen.

Catering in alle facetten, van dorpsfeest tot
mega evenement, van verjaardagsfeestje tot
bruiloft, wij staan voor kwaliteit.

Evenementen

Verhuur

Voor zowel kleine als grote, 1 of meerdaagse
evenementen waar ook in Nederland bent u bij
ons aan het juiste adres.

Ook voor het huren van o.a toiletwagens,
kassawagens, stoelen en tafels en nog veel
meer bent u bij ons aan het juiste adres.

DE WESTEREENDER
IS GRUTSK
OP DE VVZ!

SPETTERENDE OPTREDENS VAN
OTTO LAGERFETT, DE DOELLEAZEN ,
GAATZE B + EEN MYSTERY GUEST!
WWW.TISSOTWATCHES.COM/NL-NL

Feliciteert

VVZ 1

met het
kampioenschap

POOLSTERWEG 5 | 8938 AN | LEEUWARDEN | T: 058 - 266 03 15 | E: VERKOOP@MUTASPORT.NL | WWW.MUTASPORT.NL
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Bedrijventoernooi VVZ en Bad Billy Blue
maken samen feest in De Westereen
Foto’s: BBB 2018 en Bedrijventoernooi VVZ

Zaterdag 22 juni is er volop feest bij het multifunctionele centrum in De
Westereen. Het jaarlijks terugkerende bedrijventoernooi van de voetbalvereniging Zwaagwesteinde viert zijn 10e editie, een jubileum waar meer
dan 30 teams zich voor hebben aangemeld. Naast het evenement op het
sportpark organiseert het Badhús de derde editie van het Bad Billy Blue
festival.

Beide organisaties zijn lovend over de
samenwerking van de afgelopen jaren,
ondanks dat de invulling van beide
evenementen zeer van elkaar verschillen. De wedstrijden van het bedrijvenvoetbaltoernooi vinden plaats tussen
12:00 en 16:00 uur met aansluitend
muziek in de feesttent. Het comité
die deze dag organiseert; “Wij hebben
dit jaar goed uitgepakt, om te vieren
dat dit de 10e keer is. Daarom hebben
we niet alleen artiesten geboekt zoals
Gaatze Bosma en De Doelleazen, dit
zijn mannen die een geweldig feestje
bouwen met het publiek, maar voor
deze jubileumeditie hebben we ook
een internationale artiest uitgenodigd.
Deze houden we nog even geheim.
Wel kunnen we verklappen dat er ook
speciale gasten komen. Wij zijn zeer
vereerd om voormalig internationale

scheidsrechter Jan Dolstra welkom te
heten, wie kent deze man niet. En we
dachten als er iemand is die ons kan
verzekeren dat het mooi weer gaat
worden op deze dag dan is dat Piet
Paulusma, dus die is gewoon hier bij
ons in De Westereen”. Het jubileumtoernooi wordt live uitgezonden door
de streekomroep RTV NOF.
Het Badhûs opent vanaf 14:00 uur de
derde editie van het “Bad Billy Blue
festival”. In de volksmond inmiddels
het BBB festival genoemd. Ook dit
jaar verwacht de organisatie dat het
country/bluegrass/rockabilly festival
weer veel publiek trekt. Net als vorige jaren zijn er veel activiteiten voor
jong en oud. Zo zijn er spelletjes en
luchtkussens voor de jeugd, heerlijke
(cocktail)drinks, food en USA- cars

van de Throttleheads. Maar bovenal
zijn er weer grootse bands gecontracteerd voor de muzikale omlijsting van
dit unieke festival. De lokale band
Road To Nowhere mag niet ontbreken. Rockabilly band The Black Ravens zorgen voor een swingende jaren
‘50/‘60 party waarbij de voetjes gegarandeerd van de vloer gaan, tevens
zijn ze in voor blues, rock en roll en
country. De grootste inspiratie voor
deze band zijn The Stray Cats, Carl

Perkins en Elvis Presley in zijn jonge
jaren. Dit zorgt dan ook voor veel variatie in de nummers.
Electric Hollers is een nieuwe blues/
rocksensatie uit Noord-Nederland.
Maak je klaar om weggeblazen te
worden door een muur van vintage
sound en energie! Zware bastonen,
donderende drums en gitaarsolo’s die
je meeslepen naar vervlogen tijden.
De band laat zich inspireren door
bands als Led Zeppelin, Santana &
Ten Years After en bracht in 2018
hun eerste plaat ‘Rise’ uit. Het uitbrengen van dit album leverde lovende recensies en een volle agenda
op. Inmiddels bouwt de band verder
aan hun livereputatie en zijn ze klaar
om Nederland te veroveren. In oktober staat de band in de finale van de
Dutch Blues Challenge.
Shabby Cabs speelt lekker in het gehoor liggende Americana”. Van huiskamers tot festival mainstages, Shabby Cabs is van alle markten thuis en
heeft het vermogen om zich aan elke
gelegenheid aan te passen. Met verschillende akoestische en elektrische
gitaren, mandoline, mondharmonica

en meerstemmige zang, zorgt Shabby
Cabs ervoor dat elke luisteraar recht
in het hart geraakt wordt.
En tot slot Tess and her Highway
Patrol is een graag geziene Rockabilly band, die van menig festival een
feestje weet te maken en dat is wat de
essentie van dit festival is, een feestje
voor iedereen.
Beide evenementen zijn gratis toegankelijk en daardoor laagdrempelig.
De organisatoren van de beide evenementen verwachten hierdoor een
gezellige drukte. “Het voordeel is dat
bezoekers van het ene evenement naar
het andere kunnen stappen. Wij zien
dan ook dat er veel gezinnen komen
die niet alleen een leuk potje voetbal
willen zien, maar ook even relaxen
met heerlijk muziek op het podium
bij het festival terwijl de kinderen zich
vermaken bij de kinderactiviteiten.
Deze dag draait op vrijwilligers zowel
vanuit de voetvalvereniging als ook bij
het Badhús. Veel enthousiaste mensen
die een leuk evenement willen organiseren. Wij hopen dan als gezamenlijke organisatoren dat het voor beide
evenementen weer een geslaagde dag
gaat worden”.

12de editie Lodenhelrun 2019
Feanwâldsterwal/Feanwâlden
Nog enkele weken en dan is het alweer zover, de 12de editie van de
Lodenhelrun staat weer op het programma. Vrijdagavond 5 juli zullen
de junioren de spits weer afbijten, de start is om 18:00 bij Hotel Café ’t
Dûke-Lûk te Feanwâldsterwal.

Ierse en Schotse muziek

Frjemd Folk Festival Kollumerzwaag
De 2e editie van het Frjemd Folk Festival vindt plaats op zaterdag 29
juni. Na het eerste succesvolle festival, ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van Frjemd Folk, in 2017, was er al vlug vraag naar een vervolg.

Het festival vindt ook nu weer plaats op
de geboortegrond van Frjemd Folk, aan
de Boskreed te Kollumerzwaag. Uiteraard treedt de groep zelf op. Ook zullen
de Joint String Friends, Paddy’s Day
Off en de Schotse groep A’Hooligan
optreden. De Leeuwarder Graham
Lowlanders Pipes en Drums zullen
hun kunsten laten zien. Daarnaast
kunt u een workshop verwachten van
Ierse dansen, er is een show van Friese
paarden op Keltische muziek en kunt u
boogschieten. Een markt met verkoop
en demonstraties van handwerk en
themaproducten zal ook op het terrein

te vinden zijn. Natuurlijk is het nodige
eten en drinken verkrijgbaar. Dit alles
in een gezellige Keltische sfeer. Kortom: u hoeft zich deze middag en avond
geen moment te vervelen.
Frjemd Folk bestaat sinds 2007 een
heeft een breed repertoire opgebouwd
van muziek uit het Keltische gebied,
waaronder Ierland en Schotland. Dit
is naar buiten gebracht in meer dan
100 optredens. Hoogtepunten waren
de reizen naar Ierland in 2014 en 2016,
en naar Schotland in 2018 waar werd
opgetreden in locale pubs en op straat.

In 2016 werd de Cd “The Cliffs” uitgebracht. De optredende groepen
zullen in de komende weken allemaal
te horen zijn in het programma Noardewyn Live op Omrop Fryslân.
Frjemd Folk nodigt u allemaal van
harte uit voor dit festival. Het festival
terrein aan de Boskreed is te bereiken
vanaf de Foarwei in Kollumerzwaag.
Volg de borden. Er is voldoende parkeergelegenheid. De entree is € 10,=
p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.
De aanvang is 14.00 uur en het festival duurt tot 22.00 uur of zo. Meer
informatie over het festival en over de
groep is te vinden op www.frjemdfolk.nl en op Facebook:
www.facebook.com/FrjemdFolk.

In totaal zullen er 900 deelnemers
mee gaan doen aan dit prachtige evenement. De inschrijving was dit jaar
al binnen enkele uren volgeboekt.
Hierdoor blijft de Lodenhelrun erg
populair in de Fryske Wâlden en daar
kunnen we alleen maar trots op zijn.
De voorbereiding is alweer druk bezig, op 18 juni starten we met de jaarlijkse knoopcursus voor onze bouwers
en op 25 juni krijgen alle vrijwilligers
uitleg over de hindernis waar ze bij
komen te zitten. Ruim twee weken
voorafgaand aan de Lodenhelrun
zijn al ruim 50 vrijwilligers in touw
om het parcours op te bouwen. Op
5 en 6 juli zijn er nog eens meer dan
200 vrijwilligers die ons helpen alles
mogelijk te maken. Op vrijdagavond
5 juli kan iedereen genieten van 450
junioren die vanaf 18:00 uur gaan
beginnen aan een route van ruim vijf
kilometer met meer dan 20 hindernissen. In totaal zullen er 90 teams
deelnemen waarbij in elk geval ieder
team zal worden begeleid door één

volwassene. Om ongeveer 20:30 zullen de laatste teams van start gaan.
Op zaterdag 6 juli om 11.00 uur zal
het startsein gegeven worden voor de
senioren die een parcours van ruim 8
kilometer gaan afleggen met meer dan
30 hindernissen. Dit jaar zal de route
voor de senioren iets anders zijn dan
voorgaande jaren. We hopen hiermee
dat het publiek de deelnemers nog
beter kunnen aanmoedigen. Naar verwachting zal rond 18.30 uur de prijsuitreiking plaats gaan vinden, waarna
de survivalrun zal worden afgesloten
met DJ Jitse van JSB Producties in de
tent bij Hotel Café ’t Dûke-Lûk. De
organisatie van de Lodenhelrun hoopt
ook deze 12e editie weer op een geslaagd en sportief evenement, en nodigt het publiek van harte uit om alle
deelnemers te komen aanmoedigen.
Tijdens de run zal er gepaste aandacht
zijn voor alle sponsoren die de Lodenhelrun een warm hart toedragen,
en die samen met alle vrijwilligers, de
Lodenhelrun mede mogelijk maken.
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Ze zijn er weer vanaf 12 juni
Hollandse nieuwe!!!
www.rinses.nl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

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

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽĨ
ďŽĞŬŝŶŐĞŶ͗
ϬϱϭϭϰϮϰϭϯϱ
ŝŶĨŽΛďŝƌǁĂ͘Ŷůǁǁǁ͘ďŝƌǁĂ͘Ŷů

DĞĞƌĚĂĂŐƐĞƌĞŝǌĞŶ͗
ĞůŐŝģ


ϬϭͬϬϳʹϬϱͬϬϳ ǀĞƌƚƌĞŬŐĂƌĂŶƚŝĞ͊
^ĂůǌďƵƌŐĞƌůĂŶĚ ϬϮͬϬϴʹϭϬͬϬϴ
ǀĞƌƚƌĞŬŐĂƌĂŶƚŝĞ͊
,ĂŵďƵƌŐ 
 ϮϲͬϬϴʹϯϬͬϬϴ
Ğ'ĞůĚĞƌƐĞWŽŽƌƚϬϳͬϭϬʹϭϭͬϭϬ
ŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞƌĞŝǌĞŶǌŝũŶŵĞĞƌĚĂĂŐƐĞǀĞƌǁĞŶƌĞŝǌĞŶŽ͘ď͘ǀ͘ǀŽůƉĞŶƐŝŽŶ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨĂůůĞ
ĞŶƚƌĞĞƐ͕ ĞǆĐƵƌƐŝĞƐ͕ ŵĂĂůƚŝũĚĞŶ ĞƚĐ͘ <ŝũŬ ŽƉ ǁǁǁ͘ďŝƌǁĂ͘Ŷů ǀŽŽƌ ĚĞ ƌĞŝƐŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ
ĞŶƉƌŝũǌĞŶŽĨǀƌĂĂŐŽŶǌĞƌĞŝƐďƌŽĐŚƵƌĞĂĂŶ͘


ĂŐƚŽĐŚƚĞŶ͗

&ƌŝĞƐůĂŶĚĂŶŶŽϭϲϲϲǁŽĞŶƐĚĂŐϭϵũƵŶŝΦϴϬ
/ŶĐůƵƐŝĞĨ͗ vervoer, 2 x koffie/thee met wat lekkers, Aldfaers Erf-route, bezoek
museumdorp Allingawier (beide met gids), lunch, rondvaart vanaf Galamadammen,
koffie/thee met koek, visafslag, 3-gangendiner incl. consumptie

,ĂƚƚĞŵ



ǁŽĞŶƐĚĂŐϭϬũƵůŝΦϴϱ

/ŶĐůƵƐŝĞĨ͗ vervoer, 2 x koffie/thee met wat lekkers, entree, demonstratie en
rondleiding Bakkerijmuseum, lunch, rondvaart, 1 x koffie/thee met cake,
3-gangendiner incl. consumptie

sĞƌƌĂƐƐŝŶŐƐĚĂŐƚŽĐŚƚǁŽĞŶƐĚĂŐϭϳũƵůŝΦϴϱ
/ŶĐůƵƐŝĞĨ͗ o.a. vervoer, 2 x koffie/thee met wat lekkers, lunch en diner. Laat u
verrassen!

ŽƌĚƵƵƌŵƵƐĞƵŵĞŶKƵĚͲsĞůƵǁƐĞŵĂƌŬƚĚŽ͘ϴĂƵŐ͘Φϲϱ
/ŶĐůƵƐŝĞĨ͗ busvervoer, 2 x koffie/thee met wat lekkers, bezoek aan Borduurmuseum,
rondleiding, bezoek Oud-Veluwse Markt in Barneveld, 3-gangendiner incl. consumptie

^ŽůĚĂĂƚǀĂŶKƌĂŶũĞ







ǌĂƚĞƌĚĂŐϵŶŽǀĞŵďĞƌΦϭϯϱ

e

/ŶĐůƵƐŝĞĨ͗ vervoer, koffie/thee, 1 rang matineevoorstelling, consumptiebon,
op de terugreis een 3-gangendiner incl. 1 consumptie
Van Harinxmaloane 78, 9271 AH De Westereen
telefoon (0511) 441 380
mobiel 06 22 050 359 / 06 23 008 862
info@bestratingsbedrijfboorsmavandersluis.nl

houtbouwdevries.nl

Fgkn`q\c//
92/- <> Kn`aq\c
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141
einfo@houtbouwdevries.nl

Alle prijzen zijn p.p. en inclusief administratiekosten!
Kijk voor uitgebreide reisomschrijvingen op www.birwa.nl
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Dijk Optiek heeft het beste voor ogen
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – De slogan van Dijk Optiek “Het beste voor ogen” geeft
exact aan wat eigenaar Theo Dijk voor ogen heeft. Als opticien en optometrist ziet hij ogen niet alleen als spiegel van de ziel, hij heeft ook
werkelijk aandacht voor ogen. En daarvoor investeert hij in de nieuwste
apparatuur.

Theo Dijk heeft zich gespecialiseerd
in de richting van oogzorg en oogmode. ‘We willen met onze kennis
van zaken mensen helpen om ook
in de toekomst goed zicht te hebben
en daarvan te kunnen genieten. We
doen dit in een gezellige, ontspannen sfeer.’
‘Klanten zeggen dat we een goede
naam en een positieve reputatie
hebben opgebouwd.’ Dat is niet alleen in de eigen regio bekend, maar
ook ver daarbuiten. Wie kiest voor
kwaliteit en deskundige zorg, komt
vrijwel automatisch bij Dijk Optiek
terecht.
Vertrouwd

Dijk Optiek is al sinds 1964 een
begrip, Jan Dijk begon toen zijn bedrijf in De Westereen. Niet alleen
met brillen, maar ook met goud en
zilver. In 1974 verhuisde hij naar de
huidige locatie aan de Ljurkstrjitte.
In 1995 nam Theo Dijk het bedrijf
over van zijn vader. Hij ging zich
meer specialiseren richting oogzorg. Naast Theo werkte toen ook
zijn zus Jetty in het bedrijf. Fenna,
die al snel de opleiding tot opticien
heeft gevolgd, heeft inmiddels de 25
jaar volgemaakt. Ze heeft daarvoor
veel leuke reacties van klanten gekregen. En inmiddels is ook Dina

een bekend gezicht in de winkel.
‘We vinden het belangrijk dat onze
klanten steeds met dezelfde mensen
te maken krijgen. Dat voelt goed en
vertrouwd,’ aldus Theo Dijk.
Innovatie - nieuwe apparatuur

Sinds mei heeft Dijk Optiek nieuwe apparatuur in huis. Zo is net de
DNEye scanner van Rodenstock
geïnstalleerd. ‘Dit apparaat maakt
een nieuwe manier van oogmeten
mogelijk. Het meet de extra afwijkende oogsterkten, die een oog van
nature heeft, en die extra informatie combineren we met de oogmeting die we zelf uitvoeren. Vanaf nu
kunnen we brillenglazen aanpassen,
die het contrast kunnen verhogen
en rekening houden met het nachten dagzicht.’ Rodenstock is volgens
Theo Dijk de enige brillenglazenfabrikant die deze specifieke metingen kan verwerken in een brillenglas. ‘Voor een deel van onze klanten
betekent dit dat ze daadwerkelijk
beter kunnen gaan kijken. Naast de
moderne apparatuur die we in huis
hebben om bijvoorbeeld de gezondheid van het oog te kunnen beoordelen, is dit een mooie aanvulling.
We willen onze klanten graag het
allerbeste aanbieden, daarom hebben we opnieuw in geïnvesteerd in
deze innovatieve techniek.’

Foto: Marcel van Kammen

Optometrist

Theo Dijk is als optometrist beter
in staat om eventuele oogafwijkingen en de oorzaken daarvan te constateren. ‘Vanaf het moment dat ik
in de zaak kwam, ben ik begonnen
met het volgen van opleidingen en
cursussen. Op een gegeven moment startte de opleiding HBOoptometrie in Nederland. Toen die
mogelijkheid zich voordeed heb ik
die kans met beide handen aangegrepen.’
Een optometrist kijkt verder dan
een opticien. Het is een wettelijk erkend, eerstelijns zorgverlener. Theo
Dijk: ‘Dit betekent dat mensen
naast de controle van de ogen voor
een bril of contactlenzen, ook voor
oogklachten naar ons toe kunnen
komen. U kunt dan bijvoorbeeld
denken aan jeukende, rode, branderige ogen, als u slechter of dubbel gaat zien of als u last hebt van
vlekken of lichtflitsen. Het is aan te
raden een afspraak te maken als zich
in de familie oogziekten, zoals glaucoom dat veroorzaakt wordt door
een te hoge oogdruk, voordoen.’ De
optometrist mag een uitgebreider
onderzoek doen dan een opticien en

pupil-verwijdende druppels gebruiken om bijvoorbeeld de binnenkant
van de ogen goed te kunnen beoordelen.
‘Het kan helaas ook voorkomen dat
we afwijkingen aan de ogen constateren die een specialist moet behandelen. Als optometrist kunnen we
doorverwijzen naar de huisarts of
oogarts.’
Brillencollectie

Een sterk aspect vormen de verschillende brillenglazen en een assortiment monturen, waarbij Dijk
een geheel eigen, onafhankelijke stijl
voert. Voor degenen die kiezen voor
een nieuwe look is het bedrijf zeker
een aanrader. De deskundige werknemers kunnen door hun jarenlange
kijk op zaken de klant goed begeleiden bij de uiteindelijke keuze, maar
vooral ook eerlijk advies geven.
‘Bij de samenstelling van de brillencollectie letten wij altijd sterk
op uitstraling, kwaliteit en pasvorm.
Ook hiervoor hebben we cursussen
gevolgd, zodat we een deskundig
advies kunnen geven. Natuurlijk bepaalt de klant zelf zijn of haar keuze,
maar we durven het ook te zeggen

als we het iets minder geslaagd vinden. Mensen hebben vaak moeite
om de juiste keuze te maken, vooral
als het hun eerste bril is. Dat beseffen we terdege. Dus ook met het
passen van een bril nemen we alle
tijd. Onze service begint als iemand
binnenstapt en eindigt eigenlijk
nooit. Mochten mensen na verloop
van tijd ervaren dat de bril niet goed
meer zit, dan komen ze gewoon terug. Vaak kunnen we binnen enkele
minuten weer voor een goed passende bril zorgen.’
Theo Dijk, een betrokken opticien.
Dat blijkt ook uit zijn woorden over
de aanschaf van nieuwe monturen.
‘Als we keuzes maken voor de nieuwe collecties, zie we soms brillen
waar we dan al gezichten bij hebben.
Ik zou soms zo iemand willen bellen. Dat doe ik natuurlijk niet. Maar
wij vinden het prachtig dat mensen
zeer tevreden vertrekken, vanaf van
de meting tot het juiste montuur in
de juiste kleur.’
Dijk Optiek, oogmode & oogzorg,
Ljurkstrjitte 43a, De Westereen. Tel.
0511-441705 www.dijkoptiek.nl
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Jubileum!
15 jaar
Zuiderschans

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

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

Nu bij Total
de Westereen
• Attractie
verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham
• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd
10% korting op
ons assortiment
feestartikelen

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

DE CENTRALE AS

Weide Sompe Wâldwykein

Wist u dat…

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As

Ga op natuurexcursie met Staatsbosbeheer of It Fryske Gea of op kruidenwandeling
nauw
samenwerken
met
andere partijen?
met
Krûdwiizer.
Volg een
sportclinic
of bij Marcel van Kammen een fotografiework…
Eén
van
deze
partijen,
het
Fryslân
is?Weide Sompe Wâldrin. Of sluit je
shop. Ga fietsen of wandelenWetterskip
of doe mee
met de
…
Wetterskip
over de
kaden en
alleDe
oppervlaktewater
gaat georganiaan
bij de veleFryslân
activiteiten
dieoevers,
in de dorpen
rond
Centrale As worden
seerd.
kan allemaal
op 20,krijgt?
21 en 22 september aanstaande.
zodatHet
u geen
natte voeten
Deze
dagen organiseren
samen
groot
dorpen,
…
Wetterskip
Fryslân grotewe,
inzet
toontmet
omeen
samen
metaantal
De Sintrale
As,organisaties en
sportinstructeurs
een
weekend
vol
(buiten)activiteiten
en
laten
we
de omgeving zien
het gebied rondom de Sintrale As te versterken?
wat we, tot dan toe, hebben gerealiseerd met de gebiedsontwikkeling Centrale As.
… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

Op de hoogte blijven van alle activiteiten?
en ons
landbouworganisaties?
Volg
dan op Facebook: https://www.facebook.com/weidesompewald/

… Wij hierover later meer vertellen?

Foto: Fotografie Nanne Nicolai

www.decentraleas.nl
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Multimate Zwaagwesteinde kiest voor Hubo
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN - Multimate Zwaagwesteinde verdwijnt uit het straatbeeld,
tenminste wat de naam betreft. Multimate Zwaagwesteinde schakelt over
naar de grote bouwmarkt van Hubo XL. Het openingsweekend op 27, 28
en 29 juni zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. ‘De naam verandert,
maar niet de service, het assortiment en de persoonlijke contacten. De
slogan “Hubo helpt” zullen wij ook nadrukkelijk in beeld en uitvoering
brengen.

Dit houdt in dat we mensen nog meer
kunnen bieden. We maken er meer
werk van, we kunnen de produkten
die bij ons aangeschaft worden ook
plaatsen, denk daarbij aan bijvoorbeeld kasten op maat gemaakt, zonwering, hordeuren en tuinschuttingen.
Natuurlijk doen we niet het werk van
een bouwondernemer,’ aldus eigenaar
Henk Boersma van binnenkort Hubo
Zwaagwesteinde.
‘We hebben een weloverwogen keuze
gemaakt. We hebben daarom gekozen
voor een Hubo XL. In onze zoektocht
hebben we alle facetten van de huidige
winkel en de toekomst meegenomen.
De klant verandert tenslotte, daar
moet je als bouwmarkt iets mee doen.
Alleen een uitgebreid assortiment
is niet meer voldoende. Daar hoort
nog meer kennis en service bij en dat
wordt geboden door Hubo. We kennen de vraag van onze klanten en we
streven altijd naar tevreden klanten,
dus wilden we geen concessies doen
aan onze uitstekende kwaliteit en het
grote aanbod. De keuze van een Hubo

XL, een grote bouwmarkt, is vanuit
ons streven voor ons logisch. We zijn
er voor onze klanten.’ Dat de oude
vertrouwde en deskundige gezichten
aan de Tolwei in De Westereen ook
tijdens en na de verbouwing weer als
vanouds met raad en daad zullen klaar
staan, is voor de vele vaste klanten een
enorme geruststelling.
Bij Hubo staat de totaaloplossing
voor de klant centraal, dit is omgezet
naar de garantie van het 9x ontzorgen.
‘Hubo is vernieuwd, het stof is er af.
De nieuwe winkels zien er prachtig
uit en stralen de klasse uit waarmee
ik de toekomst met veel vertrouwen
tegemoet zie. De winkel moet wel
flink verbouwd worden, daar zijn we
inmiddels aan begonnen. De klant
zal hier wel wat hinder van ondervinden, maar de service blijft hetzelfde,
alles blijft gewoon leverbaar,’ aldus
Boersma. ‘We weten dat de wereld
om ons heen verandert en daar sluiten
wij onze ogen zeker niet voor. Maar
het vraagt om ondernemerschap, vernieuwen en lef. Wij leggen de focus

op persoonlijk contact, het helpen van
onze klanten. Een totaaloplossing bieden, dat is waar het om draait.’
“Hubo helpt” heeft in zich dat Hubo
er is om iedereen te helpen, zowel de
beginner, de zelfstandige als de ervaren klusser. Meten, maken en monteren aan huis staat centraal, maar ook
vakmanschap, een breed assortiment
en alles op maat. Met de belofte
“Hubo helpt” richt Hubo zich op een

toekomst waarin de klant niet altijd
meer tijd heeft om het zelf te doen.
Hiermee denkt de bouwmarkt niet de
snelste of de slimste te zijn, maar degene die het beste reageert op veranderende omstandigheden. Met andere
woorden: klaar voor de toekomst.

helpt Hubo jou met je klusproject,
van begin tot eind. Alles om zorgeloos
wonen mogelijk te maken. Denk aan
het maken van de juiste keuzes, het
inmeten, de aanlevering en de montage thuis. Hubo luistert, neemt de
tijd en zoekt alles voor je uit.

Met ruim 150 winkels is Hubo de
meest servicegerichte doe-het-zelfketen van Nederland met het grootste
aantal zelfstandige ondernemers. Zo

Hubo (Multimate) Zwaagwesteinde,
Tolwei 22A, 9271 HM De Westereen. 0511-444747.

Joop Postma 40 jaar ambachtelijk
werkzaam bij Dantuma
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN - Joop Postma uit Kollumerzwaag. Velen zullen zijn naam
niet kennen. Alleen mensen uit zijn naaste omgeving en ingewijden.
Daarentegen kennen velen ongetwijfeld het werk van zijn nijvere handen. Ruim veertig jaar is Postma werkzaam bij slagerij Dantuma in De
Westereen. Een bedrijf waar hij na zijn stage een prachtige baan vond.

Inmiddels is Joop Postma bij Dantuma de worstenmaker die garant
staat voor de vele, heerlijke variaties
in worst. Niet alleen de droge worst,
maar ook de andere specialiteiten
waarmee Dantuma naam en faam ver-

diende. Joop Postma geniet nog steeds
van zijn puur ambachtelijk werk en de
uitdaging die dit iedere keer met zich
meebrengt. Vorige maand was Joop
Postma 40 jaar bij slager Dantuma in
dienst.

Even storen tijdens zijn werk. Eigenlijk heeft Joop Postma daar een hekel
aan. Hij bewaart liever zijn concentratie bij zijn arbeid. Het is woensdag,
de worsten zitten in de eindproduktie,
dus even tijd vrijmaken is toch nog
mogelijk. Joop Postma geboren en getogen in Kollumerzwaag is zijn woonplaats altijd trouw gebleven. Lachend
verklaart hij: ‘Och dat ritje naar De
Westereen is de moeite niet. Ik was 16
jaar, voor zover ik het mij kan herinneren, dat ik stage liep vanuit het AOC
in Buitenpost bij Klaas Dantuma. Na

mijn stage ben ik daar op woensdag
blijven hangen. Op het moment dat
Klaas Dantuma mij een vaste baan
aanbod, heb ik direct ja gezegd. Spijt
heb ik daar nooit van gehad. Ik heb
al jaren mijn eigen specifieke terrein,
waar ik mijn gang kan gaan. Ik denk
dat dit nog steeds tot volle tevredenheid is. Mooi is natuurlijk ook, dat ik
Albert heb zien opgroeien en dat hij
nu mijn baas is.’
Joop Postma heeft zijn werk zien
veranderen. ‘In de beginjaren heb ik
actief mee geholpen met slachten. Ik
vond dat heel mooi werk. We slachtten wekelijks zo’n 30-35 varkens en
daarnaast nog een aantal koeien. Je
zag ook daarin steeds meer een beweging. De dieren werden steeds onrustiger. We zijn meerdere keren door het
dorp gegaan om een los gebroken koe
te vangen en weer naar de slachterij te
brengen. Ik denk dat dit kwam, omdat
de dieren steeds meer vrijheid kregen
doordat ze niet meer gewend waren
vast te zitten. Het doodmaken van
de dieren kostte steeds meer moeite.
Daarnaast slachtten we niet alleen
voor de eigen verkoop, maar ook voor
de huisslachters. In de afgelopen veertig jaar is het vak enorm veranderd,
vooral door de steeds scherpere eisen
en regels die er gesteld worden. Vooral
hygiëne is een belangrijk aspect daarin.’
Zeg worst bij Dantuma en de naam
Joop Postma komt naar voren. Een op
en top worstenmaker, die alle worsten
maakt, naast leverworst ook kook-

worst, droge worst, spek. Volgens Joop
Postma is de boerenleverworst het
predikaat uitmuntend waard, of komt
dit door zijn voorliefde voor deze
worst. Een mooie afwisseling op het
maken van de worst, waarmee hij zich
de eerste drie dagen van de week bezig houdt, is op donderdag de verkoop
aan de vaste afnemers. ‘Prachtig die
contacten, je bouwt iets op. Ook probeer ik nieuwe klanten te werven, dat
is een enorme uitdaging, maar als dat
lukt, geeft dit je een machtig tevreden
gevoel,’ aldus Postma, die inmiddels
57 jaar is. Zoals het nu lijkt, nog tien
jaar te gaan. ‘Geen probleem.
Ik voel mij nog uitstekend en ik geniet
van mijn werk. Bovendien werken we
in een prettige sfeer, de verstandhoudingen zijn uitstekend. Laat maar komen, dan zal ik ervoor zorgen dat de
hoge kwaliteit en uitstekende smaak
gehandhaafd blijft.’ Joop Postma,
een man achter de schermen die van
groot belang is voor slagerij Dantuma
aan de Noarderstasjonsstrjitte in De
Westereen. Overigens zult u hem daar
weinig zien, want de werkzaamheden
worden over het algemeen verricht in
de oude slagerij aan de Tsjerkestrjitte
in De Westereen.

LEES DE
WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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OPENINGSTIJDEN
Maandag

08.00 - 21.00

Dinsdag

08.00 - 21.00

Woensdag

08.00 - 21.00

Donderdag 08.00 - 21.00
Vrijdag

08.00 - 21.00

Zaterdag

08.00 - 21.00

Zondag

12.00 - 18.00

*Thuisbezorgen en afhalen Pick Up point
uitsluitend via Jumbo.com
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AGENDA

JUNI
ZONDAG 16 JUNI
KOLLUMERZWAAG – 9.30 uur.
Ds. W. Greven m.m.v. Gospelgroep
Chosen. Baptïstengemeente «de
Thuishaven» Skoallestrjitte 28.
NOARDBURGUM – Tentsamenkomst in feesttent, gezamenlijke kerken in Noardburgum, m.m.v. Trekzak-ensemble “Krekt Oars.
DINSDAG 18 JUNI
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.
Twijzel e.o. Gezellige middag. Vrouwen van Nu Fryslân. Dorpshuis “de
Bining”. Informatie: G BuikemaDalstra, 0511-541952.
VRIJDAG 21 JUNI
KOLLUMERZWAAG - Masquerade Theater Jongerein speelt het
openluchtspel Nynke. Foarwei 183
Kollumerzwaag. Aanvang 20.00, terrein open 19.30.
ZATERDAG 22 JUNI
KOLLUMERZWAAG - Masquerade Theater Jongerein speelt het
openluchtspel Nynke. Foarwei 183
Kollumerzwaag. Aanvang 20.00, terrein open 19.30.
ZONDAG 23 JUNI
NOARDBURGUM - Baptisten Gemeente Pleinkerk 10.00. Ds. Tsjerk
Bosscher m.m.v. Alpha Praise.
DINSDAG 25 JUNI
FEANWÂLDSTERWÂL – Brochje,
onder de titel ‘Sko ris Oan!’. College
van B en W van de gemeente Dantumadiel. 8.30 - 9.30. ’t Dûke Lûk.
VRIJDAG 28 JUNI
KOLLUMERZWAAG - Mas-

querade Theater Jongerein speelt het
openluchtspel Nynke. Foarwei 183
Kollumerzwaag. Aanvang 20.00, terrein open 19.30.
ZATERDAG 29 JUNI ZATERDAG 29
JUNI
DE WESTEREEN - Palingroken
om Westereender Keaplju bokaal bij
camping De Zilveren Maan aan de
Boppewei. Start 11.00-12.00.
TWIJZELERHEIDE - Pingo toernooi bij VVT. Aanvang 10.00. Toegang gratis. M.m.v. Jelle Jitze.
KOLLUMERZWAAG - Masquerade Theater Jongerein speelt het
openluchtspel Nynke. Foarwei 183
Kollumerzwaag. Aanvang 20.00, terrein open 19.30.
KOLLUMERZWAAG - 2e Frjemd
Folk Festival in Keltisch landelijke
sfeer, aan de Boskreed. Tijd: 14.00.
Muziek, Paddy’s Day off, Joint String
Friends, Frjemd Folk en A’Hooligan
(Schotland), maar ook leuke kraampjes met ambachten, lekker eten en
drinken, boogschieten, paardenshow
op Keltische muziek, demonstratie
van een Schotse drum en piperkorps,
Keltische dansdemonstratie en workshop enz.
ZATERDAG 6 JULI
DE WESTEREEN - Open Westereender kaatskampioenschap. Camping De Zilveren Maan, Boppewei.
Organisatie: Doarpsfeestferieniging
De Westereen.
DAMWÂLD - Dag van de Kleding.
Vrijwilligers gekleed als toen.13.30
- 17.00. Museum “De Sûkerei”. Tre-

kwei 8a. E-mail info@desukerei.nl of
tel. 0511-420936.
BUITEMPOST – Swadde kuier,
loop ook mee voor A.L.S. www.
swaddekuier.nl
ZATERDAG 6 JULI t/m 1 SEPTEMBER
DAMWÂLD - Zomervakantie activiteiten, voor jong en oud, o.m. oud
Hollandse spelletjes voor kinderen en
rondleidingen langs cichoreifabriek,
woudhuisjes en poldermolen. 13.3017.00. Museum “De Sûkerei”. Trekwei 8a. E-mail info@desukerei.nl of
tel. 0511-420936.
IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een
gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN - De Buurtkamer. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30
en 12.00 binnenlopen bij het Badhûs
aan de Sportloane 2B.
IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een
gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor. 10.00-17.00.
Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG
DE WESTEREEN – Koffie café De
Kazerne van 9.30 tot 12.00. Mûnewei
17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dins-

dag 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. Culturele expositie “Pronk út de Wâlden”.
Stichting Keunstkrite Twizel. In de
centrale hal van het gemeentehuis.
Stationsstraat 18. Openingstijden
maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en
13.00-16.30.
BURGUM - Vaste exposities: Bulthuis en Minsken. Observeum museum en sterrenwacht, Menno van
Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m
zondag 13.00 - 17.00 en vrijdag van
19.00 tot 22.00. Entree 0 tot 6 jaar
gratis. 6 - 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. Zie www.observeum.nl
DAMWÂLD - Museum “De Sûkerei”. t/m 26 oktober. Dinsdag t/m
zondag van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. 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 olieverfschilderijen Waddenzee galerie Jan
Kooistra, Diepswal 3. Vrijdag- en
zaterdag 14.00 tot 17.00. (06-53 90
2008). www.jan-Kooistra.nl

DOKKUM - De Nieuwe Wereld
in Kinderkunst in de Grote- of Sint
Martinuskerk. Tsjerkepaad 2019.
Open: woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00
– 17.00. Koopzondagen en enkele
andere zondagen is de kerk ook open
van 14.00 – 17.00 met muziek en een
Sing In van 16.15 – 16.45.
FEANWÂLDEN – Expositie: ‘Verbinding’, van zilverkunstenaar Hennie
Broers en graficus Heine Noordstra
(etsen). t/m zondag 30 juni (Pinksterzondag dicht; Pinkstermaandag
open). Gehele jaar: ‘het laatste Friese
torenkasteel’. Open: dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie
Louise de Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen en Max de Winter
suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open op afspraak.
0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00. Entree
€ 3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein
2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in het
programma zijn.

Frysk sprekwurd

De Nieuwe Wereld in Kinderkunst
Medio mei werd de expositie De nieuwe
Wereld in Kinderkunst in de Grote- of
Sint Martinuskerk in Dokkum geopend
door wethouder Jouke Douwe de Vries.
Zeventig kinderen van cbs De Hoeksteen uit Dokkum zijn prachtig aan het
schilderen geweest over hun droom van
een nieuwe wereld. Ze schilderden hun
nieuwe wereld als een mooie tuin, waar
je heerlijk kan spelen. Als een plek waar
mensen en dieren vrienden zijn. Als een
groot huis te midden van groen en bloe-

men. Als een wereld met daar boven de
regenboog, teken van altijd vrede. De
kinderen van de groepen drie tot en met
zes schilderden als echte kunstenaars
hun kleurrijke verbeeldingen op canvasdoeken. Deze zijn op twee plaatsen in de
kerk opgehangen. Het laatste Bijbelverhaal over de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde was hun inspiratie. De Expositie
De Nieuwe Wereld in Kinderkunst vindt
plaats in het jaarthema Kerk en Kunst
van het Friese Tsjerkepaad. Zo’n 250 ker-

11e Truckfestival Burdaard
Stichting Truckfestival Burdaard (STB), is weer klaar voor het 11e Truckfestival Burdaard. Zaterdag 15 juni 2019 staat Burdaard weer vol met
glimmende trucks, oldtimers trucks, telescoopkranen, marktkramen ed.

Deze dag zal beginnen met een toertocht in konvooi van alle deelnemende
trucks, start v.a. 9.00 uur. De route gaat
vanaf Burdaard via de Zuidermiedweg
door Hallum, Marrum, Ferwert, Blije,
Holwerd via Bornwerd door Lichtaard, Reitsum, Ginnum weer via de
Wierewei naar Bartlehiem terug naar
Burdaard. e.
Vanaf 9.30 uur beginnen de andere
evenementen zoals een braderie/
vlooien/chauffeursmarkt,
mooiste
truck/oldtimer verkiezing, Crarsh
Tender van de vliegbasis, rc bestuurde modellen schaal 1:6 en 1:8, zelf
rijden met een truck van Wagenaar
Hallum. Voor de kinderen luchtkussen, klimkussen, waterballen en pony
cycles. De Politie is er ook aanwezig
en ook is er de mogelijkheid om met
een echte 60-tons telescoopkraan, van
kraanbedrijf Kielstra Heerenveen,
een hijsje te doen. Dit onder toezicht

van erkende instructeurs van ATO
Bedrijfstrainingen. De Chauffeurs
Vereniging Friesland komt met een
oplegger om op verschillende manieren de gevaren in het verkeer te
laten zien. Ook de truckdealers van
DAF, TATRA, VOLVO, SCANIA, RENAULT, MERCEDES
EN M.A.N. zullen aanwezig zijn.
Optredens van Auke & Ellen en
misschien komt HENK WIJNGAARD nog om de hoek kijken.
Dit is een kleine greep, onder voorbehoud, wat u deze dag kunt verwachten, de moeite waard op deze
datum vrij te houden. Wij hopen u
als deelnemer of gast te ontvangen,
Entree is gratis en natuurlijk is ook
een gezellig terras met catering aanwezig. Voor inlichtingen of eventuele standplaats voor de markt, 0519332466/ 0640970370 of E-mail:
trucks@truckfestivalburdaard.frl

ken zijn bij Tsjerkepaad betrokken. Ze
openen zomers gastvrij hun deuren voor
toeristen en allen die maar de kerken
en de exposities daarin willen bekijken.
Openingstijden Grote- of Sint Martinuskerk woensdag-, donderdag-, vrijdagen zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00
uur. Op woensdag- en zaterdagmiddag
met orgelspel. Op koopzondagen en
enkele andere zondagen is de kerk ook
open van 14.00 – 17.00 met muziek en
een SingIn van 16.15 – 16.45 uur.

HTR Nijs
Het hok. Enkele weken geleden werden
we in het hok verrast door Sjoerd van de
Salomon Levystrjitte, Ze hadden thuis
de Passion opgevoerd en een collecte
gehouden. Heel hartelijk bedankt voor
deze gulle gave! De reis. Op 13 en 14 mei
werd er geladen voor de reis naar Roemenië. Er waren dozen voor 400 gezinnen,
schoolmeubelen en goederen voor een
ziekenhuis. Hein van Althuis en Freerk
Hoeksma namen (op eigen kosten) het
vliegtuig om de mannen te helpen met
uitladen. Tjeerd jr. is nog volop aan het
werk en had een week vrij genomen, extra hulp was dus welkom. Vaak krijgen we
de vraag: is hulp nog steeds nodig? Ja het
is zeker in dit gebied nog nodig. Liliana
vertelde op de laatste vergadering dat ze
een paar oude mensen had gesproken.
De oude man vertelde dat hij nog graag
een keer gebraden vlees zou willen ruiken, Het was zo lang geleden dat hij dit
niet meer had gehad! De mannen hebben
verder een goede en voorspoedige reis gehad wat ons met dankbaarheid vult. De
mensen waren zo blij en dat geeft ons
dan weer de moed en kracht om verder
te gaan, ook al omdat we ons weten gesteund door de mensen om ons heen.

Ripe parren en jonge fammen
kinne net duorje.
Rijpe peren en jonge meisjes zijn niet lang houdbaar.

Vakantie Bijbel Klub 2019
Ook dit jaar kunnen basisschool kinderen hun vakantie beginnen met de Vakantie Bijbel Klub in it Badhus in De Westereen. De Vakantie Bijbel Klub
2019 wordt gehouden op 15, 16 en 17 juli van 9.30-12.00 uur. Opgave is niet
nodig. Het thema van dit jaar is ‘Zoek het uit’. Dat is ook precies wat we gaan
doen, we gaan op zoek naar informatie over Jezus. Want christenen hebben
het altijd over Hem en daar willen we meer van weten!

Bijbellezing Wâlterswâld
Genesis uitgelegd en toegepast. In de zomerperiode van 2019 verzorgd (voor
het vijfde zomerseizoen) ds. K.H. Bogerd - Hervormd predikant van Wâlterswâld - een zevental Bijbellezingen in Wâlterswâld. De Bijbellezingen bevatten vervolgstof en staan in het teken van ‘Genesis uitgelegd en toegepast’.
Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik doe mijn uiterste best om het
gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst
komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande
hoofdstukken hebben gevolgd.’ De Bijbellezingen vinden plaats in Maranatha
(tegenover de kerk Tsjerkeloan 75) op de volgende woensdagavonden: 19 juni,
3 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september en 25 september. De avonden
beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop staat de koffie
klaar. De toegang is vrij.

Ontmoetingsdag in De Westereen
In 1983 werd in gebouw Rotonde in de Westereen de eerste “gezelschaps of ontmoetingsdag” gehouden. Het werd traditie om ieder jaar tweemaal bij
elkaar te komen.Kerkmuren kennen we niet. Het gaat niet om een kerk, maar
om Gods Kerk en om de waarheid.De ontmoetingsdag van de Vrije Hervormde Evangelisatie zal D.V. gehouden worden op zaterdag 15 juni 2019
op onze nieuwe locatie in de Ferbiningtsjerke Toerstrjitte 1 in De Westereen.
Ochtendbijeenkomst ds. D.C. Flapper 10.15. Middagbijeenkomst ds. C.L.
Onderdelinden 14.00. Opbrengst bestemd voor Stichting Jafet. U bent allen
van harte welkom!
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Nieuw
binnen!
Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl
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Uw hu e zorg!
onz
Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

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

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

Wolkom!
WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

0,-

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

0,-

5
€ 10.9

5
€ 14.9

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

FORD FOCUS 1.0I 125 PK
TITANIUM EDITION
BJ 2015 | 16.682 KM!!
50,-

,-

50
€ 5.7

€ 10.7

OPEL AGILA 1.2I AIRCO!!
BJ 2010 | 88.000 KM

OPEL CORSA 1.4I 5 DRS !!
BJ 2015 | 12.000 KM !!

50,-

€ 9.75

SKODA YETI 1.6 TDI
GREENLINE AMBITION
BJ 2012 | 108.370 KM

VW GOLF PLUS 1.6 TDI HIGHLINE
BJ 2010 | 155.799 KM

0,-

€ 10.9

Klean & sa
Bjirkewei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
ma 13.00-18.00 | di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00 | za 10.00-17.00

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL
TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

www.kvdp.nl

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

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

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 s Fax: (0511) 44 37 37 s info@kvdp.nl
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Stichting Speeltuin
de Hege Seis
Op 15 mei hadden we de eerste spelmiddag in de speeltuin onder leiding
van Jantje Beton. Een middag vol
spelletjes en plezier. Het weer was
fantastisch wat een positieve invloed
had op de kinderen en de begeleiding
en het aantal deelnemers. De eerste
middag van de in totaal 5 middagen
was extra speciaal het college van Burgemeester en Wethouders was aanwezig, ze lieten zich met plezier rondleiden en namen actief deel allemaal
een ritje kabelbaan met burgemeester
Agricola voorop) . B & W hebben een
hoop gesprekken met zowel kinderen,

bestuur, Jantje Beton en lokale tv en
radio gehad. De wensen zijn nogmaals aangedragen, de knelpunten en
doelen zijn besproken, en hoe groot
de aanwinst van zo een plek voor het
dorp is, en dat we als gemeenschap
zorg moeten dragen voor het behoud
van deze sociale voorzieningen. Alle
kinderen zijn deze middag voorzien
van een gezonde snack en voldoende
drinken, voor ouders, kijkers, college
was er uiteraard koffie en thee. Het
was mooi om te zien dat er van oud
tot jong aangemoedigd en meegeleefd
werd.

Strijd om Westereender Keaplju bokaal

Palingroken in
De Westereen
DE WESTEREEN – Zaterdag 29 juni zal camping De Zilveren Maan aan de
Boppewei in De Westereen weer het prachtige decor vormen van een
grote palingrookwedstrijd, of zoals de Fries zegt ´Ielrikjen´.

Het palingroken dat alweer zeven jaar
geleden voor het eerst plaatsvond op
deze locatie, zal uiteraard weer georganiseerd worden op het fraaie, gezellige terrein voor de camping. Naast
het palingroken zullen er nog een
aantal activiteiten plaats vinden, waarbij ook aan de jeugd gedacht wordt.
Het evenement groeit nog ieder jaar.
´Enige jaren geleden zijn we voorzichtig begonnen. Het was even afwachten, maar er bleek direct een goede animo te zijn. In de afgelopen jaren
is het evenement jaarlijks gegroeid en
dit jaar gaan we weer een stapje verder.
Het belooft weer heel gezellig te worden”, aldus Herre Boskma. Door de
actieve middenstandsvereniging De
Westereender Keaplju zijn er ook dit
jaar weer drie bekers beschikbaar gesteld voor de eerste drie palingrokers
in het klassement. Het succes van de
laatste zes jaar krijgt dus op zaterdag
29 juni een meer dan passend vervolg.
Herre Boskma benadrukt met klem

dat hij deze wedstrijd alleen maar kan
organiseren dankzij de inzet van vrijwilligers.
‘We willen denk ik weer om 12.00
uur het startsein geven voor de wedstrijd. Hierna kunnen de deelnemers
aan de slag. De jurering zal plaats
vinden door een vakkundige en uiteraard onafhankelijke jury, die niet weet
van welke deelnemer de ingebrachte
palingen afkomstig zijn. Het zal weer
een spannende middag worden, vooral
omdat er een aantal deelnemers zijn,
die dicht bij elkaar liggen. De deelnemers zullen tot het uiterste moeten
gaan, de toeschouwers kunnen daarbij
een kijkje achter de schermen nemen
en uiteraard is er ook de mogelijkheid
om paling te kopen. Terwijl de rokers
en jury actief zijn, zullen er op het terrein activiteiten plaats vinden om de
gezelligheid te verhogen. Mede hierdoor belooft het een heel gezellige dag
te worden, waar iedereen van harte
welkom is’.

Pingo Toernooi
Zaterdag 29 juni vindt voor de 7e keer het Pingo voetbaltoernooi plaats bij
VVT in Twijzelerheide. Twintig teams, verdeeld onder recreatie, prestatie en
dames; strijden in een sportieve sfeer om de ‘Harm Weistra bokaal’. U kunt dit
alles meemaken vanaf 10.00 uur ’s morgens op sportpark De Heide. Na de wedstrijden is er livemuziek met zanger Jelle Jitze en de toegang is gratis.
Het winnende team van vorig jaar bij de recreanten; het team van VIOD Driezum. (knoffelhakke).
Foto: A. Vlieger.

De 2e spel middag is inmiddels
ook geweest en ook dit was weer super leuk. Iets minder kinderen i.v.m.
feestjes en korfbal toernooi, maar dit
maakte het niet minder gezellig en
spatte het enthousiasme er weer vanaf.
Deze middag werd het fruit voorzien
door Bert Boersma Groente en Fruit.
Verdere ontwikkelingen zijn we achter de schermen druk mee bezig en
houden jullie daar uiteraard van op de
hoogte.Voor nu heel veel speelplezier.
Bestuur Stichting Speeltuin de Hege Seis

Open Westereender
kaatskampioenschap
DE WESTEREEN – De zomermaanden lenen zich bij uitstek voor een
aantal buitensporten, zoals het kaatsen. In De Westereen begint deze
´Fryske´ sport steeds meer te leven, vooral omdat er iedere woensdagavond een groep kaatsers actief is op het terrein bij camping De
Zilveren Maan aan de Boppewei.

De locatie waar op zaterdag 6 juli
het kaatsperk betreden kan worden
in de strijd om het open Westereender kampioenschap. Dit prachtige
evenement wordt georganiseerd
door de Doarpsfeestferieniging De
Westereen.
“Kaatsen is een sport waaraan vrijwel iedereen kan deelnemen. Dat is
het mooie van deze sport. Ik zie dat
wekelijks als er op dinsdagavond
gekaatst wordt op het terrein van
onze camping. Iedere week is er een
wisselende groep deelnemers, waarbij er mensen zijn die nog nooit een
kaatsballetje hebben geslagen. Zij

worden moeiteloos opgenomen en
kunnen op hun niveau een bijdrage
leveren aan de sport en daarnaast gezellig bezig zijn”, aldus Herre Boskma.
“Het is ontzettend gezellig en de spelregels worden tijdens de wedstrijdjes
uitgelegd. Door kennis van de regels
wordt het alleen maar leuker. Je ziet
ouderen en jongeren samen strijd leveren, waarbij het toch opvallend is
dat er ook veel niet Friezen, campinggasten bijvoorbeeld, plezier beleven
aan deze sport. Zaterdag 6 juli organiseren wij het Open Westereender
kampioenschap in samenwerking met
de Ferieniging Doarpsfeest De Wes-

tereen. Zoals de naam al zegt staat
de wedstrijd open voor iedereen. Dus
mensen van buiten het dorp, maar ook
toeristen die een balletje willen slaan.
We hebben weer gekozen voor losse
inschrijving, zodat er met de samenstelling van de trio´s rekening gehouden kan worden met de sterkte van de
partuur. Dit is ons vorige jaren uitstekend bevallen, omdat nu iedereen de
kans krijgt om te winnen”.
“Wij willen er op zaterdag 6 juli een
sfeervolle dag van maken, waarbij de
kaatssport naast de gezelligheid centraal staat. Met het open Westereender kampioenschap hopen we op een
extra impuls voor het kaatsen. Kom
gewoon en doe lekker mee is het advies`, besluit Boskma. U kunt zich opgeven bij Boskma 06-13430177.

Kollum 31 augustus 2019 Rinclinic;

Skuon Oan en Rinne.
Wilde je altijd al eens wat aan je conditie doen, of wou je altijd al
eens de stap zetten in de mooie wereld van het hardlopen? Nu is er de
hardloopclinic voor startende lopers. Beginnen met hardlopen is niet
simpelweg loopschoenen aan en gaan. Een overbelasting of blessure
ligt op de loer.

En wanneer je alleen loopt ben
je sneller geneigd het op te geven.
Bij deze hardloopclinic train je onder professionele begeleiding, waar
aandacht is voor looptechniek, correcte houding en het voorkomen
van blessures. Voor iedereen die wil
gaan hardlopen, maar geen ervaring
heeft. Verantwoord wil herstellen
na een blessure. In het verleden
heeft hardgelopen, en weer rustig
wil beginnen. De gezelligheid van
een groep zoekt want, samen lopen
is leuk. De natuur en buitenlucht
verkiest boven de sportschool. De
hardloopclinic duurt acht zaterdagen. Te beginnen op zaterdag 31
augustus vanaf campus Kollum in

de Colle Gerrit Bleekerstraat 3 om
9:30uur. Daarna verder op 7,14,21,28
september en 5,12 & 19 oktober. De
achtste week ben je klaar voor de
Finish loop: ongeveer 25 minuten
non-stop hardlopen. En het leukste
is: je doet het niet alleen! Samen met
jouw groep zet je die moeilijke eerste
stap. Wat leer je in een Skuon Oan en
Rinne les? Een les duurt ± 1:15 uur.
Hierin ga je natuurlijk samen lekker
hardlopen. Je oefent en leert ook de
juiste loophouding en techniek. Daarbij krijg je handige informatie over
hardloopschoenen -kleding -voeding
en -drankjes. En de trainer helpt je
op weg met jouw schema zodat je
doordeweeks zelf kunt lopen. Met
de mogelijkheid om samen een extra
doordeweekse training te doen! Inhoud trainingen: De trainingen worden heel rustig opgebouwd, waarbij
je, naast het opdoen van voldoende
conditie, ook een betere looptechniek
wordt aangeleerd. Ook wordt er veel

aandacht besteed aan een betere coördinatie en het lenig maken en sterker
worden van banden, gewrichten en
spieren. De trainingen zijn zo afgestemd dat jij op je eigen niveau dit
kan uitvoeren en je leert hoe je verantwoord én lekker kunt hardlopen.
Wat levert Skuon Oan en Rinne jou
op na acht weken? Heb je de juiste basis hardlooptechniek, loop jij 25 minuten aaneengesloten, ken je je eigen
tempo, en heb je een betere loophouding. Ben je fitter en gezonder, ben je
(nog) beter op gewicht. Kun je alleen
verder of samen met je loopmaatjes.
Ben je trots op jezelf. Kortom: na acht
weken noem jij jezelf een hardloper!
Verdere info of inschrijven gaat via:
06-23505207 of E-mail, loopgroepkollum@hotmail.com
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ZET DE ZOMER
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FIETSEN EN LIVE-MUZIEK
OP WEG NAAR

ZONDAG

23 JUNI
2019

ATB
TOERTOCHT
75 & 35KM

FAMILIE
FIETS
TOCHT

20KM

BEKIJK DE VELE EXTRA’S
EN SCHRIJF JE IN OPMAR-ATHON.COM
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
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Wij zijn het goedkoopste adres voor al
uw: vouwgordijnen, in-betweens,
overgordijnen en vitrages. Ook verzorgen wij graag uw; tapijt-, vinyl-, pvc-,
laminaat- en marmoleum vloeren.

www.vissergordijnen.nl
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K. Venema Assurantiën en RegioBank in De Westereen
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra | Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – Een begrip voor betrouwbaarheid, niet alleen in De Westereen, maar ook daarbuiten, dat is K.Venema Assurantiën en RegioBank
in de afgelopen jaren meer dan zeker geworden. Sinds 2015 is het bedrijf
centraal gesitueerd in het dorp, en zijn de service en vooral persoonlijke
benadering nog steeds speerpunten. Daar waar veel bedrijven op dit gebied steeds terughoudender worden, gooit K.Venema Assurantiën en dus
ook de RegioBank aan de Skoallestrjitte de deuren open.

Aspecten, naast o.a. de enorme service, waarmee het bedrijf groot en
sterk is geworden. In gesprekken goed
naar de wensen van de klanten luisteren en klaar voor hen te staan, werpt
van alle kanten vruchten af. ‘Wij kennen onze klanten, we vinden contacten van groot belang, bij ons zijn de
mensen geen nummers. Wij zijn ons
er terdege van bewust dat iedere klant
zijn eigen specifieke vragen heeft,’ aldus eigenaar Gerk Sikma.
K.Venema Assurantiën is sinds 1978
een begrip in Zwaagwesteinde/De
Westereen en omstreken. Keimpe
Venema startte destijds in een garage aan de Fogelsang zijn eigen bedrijf in verzekeringen en hypotheken
en bouwde dit gestaag uit. De basis
van K.Venema Assurantiën is altijd
vertrouwen en eerlijkheid geweest.
Open zijn, waar maken wat je belooft, tonen dat mensen je kunnen
vertrouwen, laten zien wat de mogelijkheden zijn, maar ook de eventuele
onmogelijkheden. Door vanuit deze
sterke basis te werken, wisten steeds
meer mensen de weg naar Venema
te vinden. Mede uiteraard omdat Venema ook het aanbod van producten
steeds meer heeft uitgebreid. Uiteindelijk bleek binnen enkele jaren dat
de garage te klein was en verhuisde
K.Venema Assurantiën naar de

Tsjerkestrjitte 58-60 op de hoek met
de Foarstrjitte in De Westereen.
‘Vorige maand was het precies 35 jaar
geleden dat ik bij Keimpe Venema
in dienst kwam. Eerst in loondienst,
maar vanaf 1990 werd het een VOF.
Keimpe Venema is in 2002 met vervroegd pensioen gegaan, daarna is het
nog enkele jaren een VOF geweest,
maar inmiddels is het weer een eenmanszaak,’ aldus de huidige eigenaar
Gerk Sikma. Ondertussen werken er
in het kantoor aan de Skoallestrjitte
vijf mensen. ‘De overstap naar onze
nieuwe locatie is uitstekend verlopen.
We hebben nu niet alleen een centrale ligging, maar ook een prachtig en
functioneel gebouw tot onze beschikking, waarin de transparantie groot is.
Uiteraard is er nog voldoende ruimte
om vertrouwelijk met mensen te praten, want bank- en verzekeringszaken
zijn toch privézaken. Een enorm pluspunt is denk ik, dat onze klanten vaste
aanspreekpunten hebben met wie ze
hun vertrouwelijke informatie kunnen
delen. Je hoeft niet steeds opnieuw
anderen naar je zaken te laten kijken,’
aldus Sikma.
Theo Elzinga, adviseur Assurantiën
& RegioBank: ‘Dit pand heeft iets
en dan bedoel ik niet alleen de historie. Het karakter van de werkwijze

van de Friesland Bank Zwaagwesteinde heerst hier nog steeds. De Friesland Bank had in De Westereen een
enorme positieve naam, men wist dat
men daar niet alleen altijd terecht kon,
maar ook uitstekend werd behandeld.
Een menselijke positieve benadering, waarin men oplossingsgericht te
werk ging. Er werd enorm veel in de
klanten geïnvesteerd, puur op menselijke basis. Je voelde je hier als klant,
meer mens dan klant. Er was begrip
en overleg. Wij hebben getracht om
deze visie voort te zetten, werken vanuit het gezichtspunt van onze klanten
en of dat nu gaat over verzekeringen
of bankzaken, de mens staat voorop.
Vanuit vertrouwen kunnen wij elkaar
van dienst zijn. Het is een “boppeslach” geweest, onze verhuizing naar de
Skoallestrjitte. Waar we voorheen aan
de rand van het dorp zaten, zitten we
nu meer in het centrum van het dorp.
Daarnaast kunnen onze bezoekers
hier prima parkeren.’
‘De persoonlijke benadering van RegioBank spreekt ons erg aan. Niet voor
niets zijn wij Zelfstandig Adviseur van
RegioBank en bemiddelen wij exclusief voor hun spaar- en betaalproducten. Persoonlijke dienstverlening vinden wij namelijk erg belangrijk. Waar
u zich bij andere financiële dienstverleners wellicht meer zelf moet redden,
staan wij echt voor u klaar. We hebben
veel aandacht voor de klant. In een tijd

waarin mensen wordt overspoeld met
informatie, willen mensen gewoon
een goede, duidelijke uitleg en vertrouwen dat u goed wordt geholpen.
Helemaal met gevoelige zaken als een
hypotheek. Dat regelt u niet even via
internet. Iedere klant dient met een
tevreden gevoel ons kantoor te verlaten. Eerder zijn wij niet tevreden. Een
goede relatie met de klant is voor ons
de basis voor een langdurige samenwerking,’ vervolgt Theo Elzinga.
Eind vorige maand is RegioBank
weer gekozen tot Klantvriendelijkste
Bank van Nederland! Dat de RegioBank in De Westereen niet alleen
door de klanten hoog gewaardeerd
wordt, maar ook vanuit de organisatie, vinden de medewerkers van
het kantoor een prachtig bijkomend
aspect. ‘Wij hechten veel belang aan
de eigen regio. De meeste van onze
klanten wonen binnen een straal van

zo’n 20 kilometer. We vinden de regionale binding belangrijk. Een goede
binding betekent dat je oog en oor
voor elkaar hebt, dat je elkaar ondersteunt daar waar het mogelijk is.
De leefbaarheid in de regio is voor
ons allen van groot belang, wij hopen
en vertrouwen erop dat we daar een
bijdrage aan leveren. Ook wat betreft
de afhandeling van zaken, ook oudere
mensen moeten hier kunnen blijven wonen, dat wij hun daarbij een
helpende hand kunnen bieden door
verzekering- en bankzaken te regelen
is daarbij alleen maar mooi,’ besluit
Gerk Sikma het verhaal van mensen,
van een assurantiekantoor en bank,
waar mensen en de samenleving nog
hand in hand gaan.
K.Venema Assurantiën en RegioBank, Skoallestrjitte 30, 9271 BV, De
Westereen, 0511-447500. E-mail:
bank@kvenemaassurantien.nl
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CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl
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De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.
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Lifestyle & cadeauwinkel PaPiTo in Damwâld
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s Bettie Zijlstra

DAMWÂLD - Aan de Haadwei 36 in Damwâld openden bijna vier jaar
geleden Melanie Sijtsma en Anneke Heeringa hun prachtige lifestyle &
cadeauwinkel PaPiTo. In de gezellig ingerichte winkel is er voor elke gelegenheid wel een leuk cadeautje voor jong en oud te koop, maar ook om
de woonkamer gezellig in te richten is er genoeg keus.

‘We werken met veel bekende merken zoals: Pip Studio, Brynxz, Ilse
Jacobsen,& Co, Mooi, Vrolijk en
nog vele andere merken,’ aldus Anneke Heeringa, waarbij ze in eerste
instantie voorbij gaat aan de schitterende collectie kleding voor jong en
oud.’ Een prachtig nieuwtje is bovendien dat Papito genomineerd is voor
winkelier van het jaar! Uw stem kan
daarbij op: winkelier van het jaar niet
alleen een aanvulling zijn maar tevens
een blijk van waardering.
Anneke en Melanie, de eigenaars van
PaPiTo, kijken met volle tevredenheid
terug op deze eerste drie bijzonder
succesvolle, maar vooral ook mooie
jaren, waarin PaPiTo een uitstekende
naam heeft opgericht. Uiteraard zijn
de producten belangrijk, maar de
klanten waarderen ook de huiselijke
sfeer, waarin aandacht een belangrijk
aspect vormt. Anneke Heeringa: ‘De
naam PaPiTo heeft een speciale betekenis voor ons. Het was de naam
van de therapiedolfijn van Melanie.
Melanie, die het syndroom van Down
heeft, heeft een dolfijnentherapie
gehad op Curaçao wat tot een super
goed resultaat heeft geleid.’

Steeds meer mensen weten de weg
naar PaPiTo, oftewel Melanie en Anneke te vinden. Zoals reeds gememoreerd niet in de laatste plaats vanwege
de aandacht die besteed wordt aan
de klanten. ‘Persoonlijke aandacht
vinden wij zelf ook altijd belangrijk,
maar daarom kan men nog rustig vrijblijvend even binnen komen en ons
assortiment bekijken. Even “struinen”
is ook altijd leuk, maar er is steeds
iemand aanwezig met wie de klanten overleg kunnen plegen en indien
gewenst advies kunnen krijgen. Even
de tijd nemen, dat kan zeer zeker ook
onder het genot van een bakje koffie,’
aldus Anneke.
Het assortiment van PaPiTo is enorm
gevarieerd, waarbij de kleding direct
opvalt. Mooie kleding in diverse maten, dit zowel voor kinderen als ouderen. Kleding die comfortabel draagt,
hetgeen een belangrijk aspect vormt.
Dat PaPiTo daarbij de nieuwste
trends, kleuren en accessoires in het
assortiment heeft is niet verbazingwekkend. Ook wat betreft cadeaus is
er een grote verscheidenheid. Van een
klein, schattig item voor een vriendje
of vriendinnetje uit de klas, tot de vol-

wassen vriendinnen. Ook hierbij heeft
Anneke de ervaring, dat een advies en
overleg vaak tot uitstekende resultaten
leidt.
Dat Melanie Sytsma met haar winkel
PaPiTo midden in de maatschappij
staat, wordt zeker ook duidelijk in de
zeer fraaie collectie woonaccessoires.
Een gevarieerd, maar vooral ook mooi
assortiment met allerlei leuke dingen
om het wonen, net iets meer allure te
gegeven. Bijzonder is de knusse, intieme opstelling, waardoor men nog
een beter beeld kan vormen. Dat óp

de afdeling woonaccessoires hierbij
ook een ruime keuze is om cadeau te
geven, zal inmiddels wel duidelijk zijn.
Anneke en Melanie zijn zeer tevreden. Hun doelstelling om gezamenlijk
in een prachtige ambiance iets moois
te bieden is geslaagd. De winkel is vier
dagen per week open: woensdag en
donderdag van 10:00 tot 17:30 uur;
vrijdag 10:00 tot 21:00 uur en zaterdag 10:00 tot 17:00 uur. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om op afspraak op andere tijden te komen en
ook komt PaPiTo eventueel aan huis.

‘De ervaring heeft geleerd dat dit voor
mensen soms een ideale oplossing is,
vooral als er beperkingen zijn,’ besluit
Anneke het verhaal van haar dochter
Melanie en PaPiTo. Het verhaal van
mensen die lef en moed tonen en alleen daarom al verdienen te slagen.
PaPiTo Lifestyle en Cadeauwinkel,
Haadwei 36, 9104 BG Damwâld. 06
102 251 12 www.papitodamwoude.nl
Openingstijden: Woensdag en donderdag 10:00 tot 18:00; vrijdag 10:00
tot 21:00 en zaterdag 10:00 tot 17:00.

Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen

Huisdieren ZorgPlan, zorgeloos
en betaalbaar huisdierenbezit
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DROGEHAM – Liefde en passie voor dieren, dat vormen de kernwoorden
van dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen, met als hoofdvestiging Drogeham en daarnaast vestigingen in De Westereen en Surhuisterveen. Tjitske Roest, samen met haar vader dierenarts en vennoot
van de dierenartsenpraktijk, heeft begin juni het Huisdieren ZorgPlan
geïntroduceerd.

‘We willen graag dat huisdieren lekker in hun vel zitten en daardoor
onbezorgd zijn. Daarom hebben we
het Huisdieren ZorgPlan geïntroduceerd. Met maandelijkse betalingen
voor preventieve gezondheidszorg
spreiden de baasjes de kosten en krijgen de hond of kat de beste preventieve zorg.’

Tjitske Roest benadrukt dat het
Huisdieren ZorgPlan alleen honden
en katten betreft. De huisdieren die
het meest aanwezig zijn. ‘Er zijn voor
ons een aantal belangrijke aspecten
om dit in te voeren. Centraal daarin
staat de zorg voor de dieren. Als
dierenartsen geven wij om dieren en
weten we wat belangrijk is voor dieren in het algemeen, maar vooral ook
voor huisdieren, zodat ze een gezond
en goed leven kunnen leiden. Hun
eigenaren hebben daar alleen maar
profijt van, want gezonde dieren geven veel meer plezier en vrijwel geen
zorgen. We hebben zowel een katten
als een honden ZorgPlan, waarbij
honden zijn ingedeeld in gewicht.’
‘Het ZorgPlan bestaat uit: de jaarlijkse vaccinatie met gezondheidscheck
door de dierenarts; een half jaarlijks
consult bij de assistenten; producten
voor teken en vlooien voor 1 jaar en
producten tegen wormen voor 1 jaar.
Omdat voor elke hond en kat waarvoor een ZorgPlan afgesloten wordt
een chip verplicht is, plaatsen we die,
indien nog niet aanwezig, gratis. Per
huisdier bespaart men gemiddeld
vijftig euro in de vaste kosten per jaar.
Voor de dieren betekent het dat ze
een uitstekende gezondheidscyclus
krijgen. Soms ontdekken we hierdoor problemen, die dan nog relatief
eenvoudig verholpen kunnen worden,
waardoor er dure kosten voorkomen
worden. Mensen die een bepaald pak-

ket kiezen, betalen een maandelijks
bedrag voor preventieve zorg die hun
dier sowieso nodig heeft. Door dit
plan te kiezen kunnen dus mooi de
kosten gespreid worden en bovendien
is het totaalplaatje per jaar goedkoper.
Wanneer het dier ook andere vaccinaties, zoals Kennelhoest of Rabiës/
Hondsdolheid, nodig heeft, krijgen
deelnemers van het Huisdieren ZorgPlan korting op deze vaccinaties.’
In de dierenartsenpraktijk Tusken
Diken en Feanen werken vijf dierenartsen en tien assistenten. Samen
streven zij naar een efficiënte en verregaande dienstverlening voor diverse
diersoorten. Klant- en diervriendelijkheid, service en persoonlijke
aandacht staan hoog in het vaandel.
Tusken Diken en Feanen probeert
zoveel mogelijk aan de wensen van de
cliënten tegemoet te komen. Dit alles
binnen de mogelijkheden en de professionele verantwoordelijkheden. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen de
volgende diersoorten: Gezelschapsdieren, waaronder honden en katten,
maar ook konijnen, cavia’s en kleine
knaagdieren; Vogels, met name duiven; Landbouwhuisdieren, zoals runderen, vleeskalveren en schapen.
DAP Tusken Diken en Feanen, Lândyk 4, 9289 LE, Drogeham, Tel.:
0512-332650. Locatie De Westereen, Ferlinge Stasjonsstrjitte 1-B;
Surhuisterveen, De Dellen 50.
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 APK keuring
Onderhoud en reparatie
Verkoop, nieuw
en gebruikt

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

www.houtbouwgvanderwal.nl

Kringloopwinkel
RaderWerk
gemak, genot,
geen-gezeur
gewin
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RaderWerk Kollum
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ã'H9HVWH\QGHâLQ)ULHVODQGLVHHQ
PXOWLGLVFLSOLQDLUSDUDPHGLVFK
FHQWUXP:LMKHEEHQORFDWLHVLQ
'H:HVWHUHHQ KRRIGORFDWLH 
+DUNHPDHQ%XLWHQSRVW
8NXQWELMRQVWHUHFKWYRRU
VSRUWEOHVVXUHVGLYHUVHWUDLQLQJV
VSRUWSURJUDPPDâVHQVSRUWDGYLHV

-\UJ[PVUHSTV]LTLU[ZJYLLU
GH)XQFWLRQDOPRYHPHQWVFUHHQLV
HHQLQVWUXPHQWGDWGRRUPLGGHOYDQ
YHUVFKLOOHQGHWHVWHQLQ]LFKWJHHIWLQ
EHSHUNLQJHQYDQVWDELOLWHLWFRŌUGLQDWLH
NUDFKWHQFRUHVWDELOLWHLW0LGGHOVGH]H
WHVWHQNXQQHQZLMVSHFLðHNH
WUDLQLQJVGRHOHQRSVWHOOHQ

Voor meer informatie en openingstijden
kunt u ons altijd bellen op 0511-447337
of ga naar onze website
www.devesteynde.nl
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Damstra: specialist in installatietechniek
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DRIEZUM - Koninklijke Damstra Installatietechniek is een ervaren en
betrouwbare vakspecialist. “Comfortabel wonen, werken en leven in een
duurzaam klimaat van licht, lucht, water en warmte”, is de stelling van het
bedrijf. Damstra wil zich nog meer gaan richten op bovenstaande stelling.

Bedrijfsleider Dirk Jacob Visser: ‘Wij
bieden duurzame maatwerkoplossingen voor zakelijke en particuliere
klanten tijdens renovatie-, verbouwof nieuwbouwprojecten. Wij zijn gefocust op kwaliteit, energiebesparing
en bedrijfszekerheid, waarbij innovatief denken diep verweven is met onze
identiteit. Samen met klanten tot een
ideale, passende oplossing komen, is
ons streven.’
Damstra is zonder twijfel een van de
toonaangevende installatiebedrijven
in geheel Noord-Nederland, maar
wellicht nog verder. Het bedrijf heeft

de afgelopen jaren een grote ervaring
en expertise opgebouwd door de realisatie van diverse grote en kleinere
projecten. Visser: ‘Persoonlijk vind ik
het een enorm stuk kracht van Damstra, dat we er niet alleen zijn voor de
bedrijfsmatige klant, maar juist ook
voor de particulier. De grote kennis
en ervaring die wij in huis hebben, is
voor iedereen bereikbaar. We denken
in oplossingen, wat vaak tijd en dus
geld bespaart. Het gaat bij ons niet
alleen om kwaliteit (dat is een voorwaarde), maar het gaat ook om innovatief denken, energiebesparing en
zekerheid. Meedenken met de klant,

nauw overleg en een goede inventarisatie van de eisen van de opdrachtgevers, zijn van groot belang. Zowel
in nieuwbouw als verbouw worden
projecten uitgevoerd, waarbij onze
uitstekende geoutilleerde werkplaats,
moderne gereedschappen en materialen een grote rol spelen. Duurzaamheid in alle facetten die wij bieden.’
Damstra is ontstaan uit Wagenmakerij Van der Wiel. In 1910 begon Van
der Wiel als wagenmaker en postkantoorhouder te Driezum. Hij maakte
niet alleen wagens, maar ook de houten pompen die veel bij de boeren
werden gebruikt. En was er iets kapot,
dan kon Van der Wiel het repareren.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam
Teake Damstra senior in het bedrijf.
De firma werd omgedoopt tot Van der
Wiel & Damstra en onder bezieling
van de jonge Teake werden de water-

Bedrijfsleider Dirk Jacob Visser

pompen uitgebreid naar alle mogelijke toepassingen van waterpompen
en leidingen. Er kwam gas, verlichting
en later elektriciteit bij. Toen Thymen
Damstra in 1971 als werknemer voor
zijn vader aan het werk ging, telde het
bedrijf drie man personeel. Thymen
Damstra nam in 1973 de leiding over
van zijn vader een bouwde het bedrijf
verder uit. Het personeelsbestand
groeide van 3 naar het huidige aantal
van 125 man personeel.
Na 43 jaar leiding te hebben gegeven
heeft Thymen Damstra het stokje
overgedragen aan zijn vier zonen
Teake, Rein, Sijtse en Symen. In 2010
kreeg Damstra het predikaat Koninklijk. Damstra Beheer heeft twee divisies (Koninklijke Damstra Installatietechniek bv en Damstra Service &
Onderhoud).
Visser hamert op maatwerk: ‘Maatwerk is een belangrijk aspect. Dit betekent veel overleg voeren met onze
klanten. In gesprek aanvoelen wat er
gevraagd wordt en kijken of het reali-

seerbaar is. Is het dat niet, dan zoeken
we naar duurzame, maar betaalbare
oplossingen. Je kunt daarbij aan heel
veel facetten denken, zoals bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat graag de
bad faciliteiten beneden wil in plaats
van boven. Wij denken daarbij graag
mee, want meestal zijn er oplossingen
voorhanden die de woning toekomstbestendig maken. Een van de aspecten
waar we samen met een aantal andere
installatiebedrijven mee bezig zijn, is
scholing. We zijn in overleg met de
Friese Poort, zodat opleidingen beter aansluiten bij de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Hier heeft iedereen
baat bij. Wij investeren in ons personeel, wij geven hun de kansen om te
groeien tot een vakman. Hierdoor zijn
het volgen van opleidingen en cursussen nodig. Ontwikkeling vinden wij
belangrijk. De groei zit nog steeds in
ons bedrijf, daarom zijn ook nieuwe
collega’s welkom.
Damstra Installatietechniek, Kolkenloane 4, 9114 AG Driezum. Tel.:
0511-424500 www.damstra.nl

Compleet assortiment bij Rottiné
dieren- en duivenpeciaalzaak
DE WESTEREEN – In slechts zeven jaar tijd is Rottiné dieren- en duivenspeciaalzaak in De Westereen uitgegroeid tot een begrip in de wijde regio.
Een zaak waar de liefde voor dieren voorop staat. Tjipke Rottiné heeft
in de afgelopen jaren enorm veel kennis opgedaan, waarbij vooral ook
veel praktijkervaring. Hij is zelf duivenhouder en ook mag hij graag een
hengeltje uitwerpen. Mede daarom kan ook de visser uitstekend slagen
bij Rottiné.

De winkel aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen kenmerkt zich als
een waar eldorado voor de duivenliefhebber, maar ook honden- en kattenbezitters en de liefhebber van vissen,
aan het water of in het aquarium,
voelt zich hier in zijn element. Tjipke
Rottiné: ‘Ik heb eigenlijk geen nee te

koop. We beschikken over een enorm
groot assortiment, maar dan alleen
van producten waar ik volledig achtersta. We voeren eigenlijk twee lijnen, de
duurdere, maar ook de kwalitatief nog
steeds uitstekende, maar iets goedkopere lijn. Bij mij in de winkel is het
vaak een komen en gaan, velen blijven
ook even zitten, vaak om bij te praten over hun ervaringen. Hier steek
ik heel veel van op, allemaal mensen
met praktijkervaring. Door in gesprek
te gaan en goed naar hen te luisteren,
weet ik wat er speelt en kan ik mijn
klanten nog beter adviseren. Daar gaat
het om, want mensen die dieren hebben, willen deze dieren ook goed verzorgen.’
‘Ik ben een buitenmens, bezig met
mijn duiven en bovendien mag ik ook
graag een hengeltje uitgooien. Ik doe
dit al vanaf toen ik een jaar of zes was.
Ik heb op dat gebied een grote ervaring, maar ik ben ook al vanaf 1989
bezig met de verkoop van dieren- en
duivenbenodigdheden, dit naast de
verkoop van hengelsportartikelen.
Ik geniet hier van, het is mijn hobby,
noem het maar een passie.
Door mijn grote ervaring kan ik mensen uitstekend adviseren en ik ben van
mening dat daar de basis ligt. Kennis,

waardoor je weet waarover je praat,
maar waardoor je meestal ook het
juiste advies kan geven. Mensen kunnen hierdoor meer plezier aan hun
dier en of sport beleven. Neem nu
onze grote collectie hengelsportartikelen. We hebben alles in huis, voor
de verwoede amateur tot aan de leek
en de professional. Echt waar, ik vind
het prachtig als hier een paar jochies
vertrekken met een simpel hengeltje.
Dat ik daarbij mag en kan adviseren,
dat is toch prachtig, dat jonge mensen
niet achter de computer zitten.’
Ook Tjipke Rottiné ziet vooral in de
duiven- en hengelsport steeds meer
de vergrijzing de overhand nemen.
Een maatschappelijk aspect dat hij
betreurt. ‘Ik kan dat helaas ook niet
veranderen,’ aldus Rottiné, die beseft dat een groot assortiment, lage
prijzen, maar bovenal ook deskundig
advies enorm belangrijk is. ‘De klant
adviseren, dat betekent aandacht hebben en vandaaruit verder praten. Of
dit nu over honden, katten, vissen of
duiven gaat, Tjipke Rottiné heeft het
juiste, maar vooral ook eerlijke advies.
Rottiné dieren- en duivenspeciaalzaak, Suder Stasjonsstrjitte 7, De
Westereen. Tel. 0511-445809, www.
rottinedierenspeciaalzaak.nl
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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.

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:

25 juni

Feanwâldsterwâl

‘t Dûke Lûk

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan
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25 jaar motorclub De Wâlden
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Eigen foto’s

DE WESTEREEN – Zaterdag 1 juni stond motorclub De Wâlden op een feestelijke manier stil bij het 25-jarig jubileum. Een vereniging die zich in die
jaren op een enorm positieve wijze heeft gemanifesteerd en momenteel
over een prachtig eigen onderkomen aan de Oastersingel in De Westereen beschikt.

Een clubgebouw dat het afgelopen jaar
in- en extern een prachtige verbouwing
heeft ondergaan. ‘Het resultaat van samenwerking en zelfredzaamheid. Als
leden hebben we de werkzaamheden
gezamenlijk verricht. We hebben veel
kennis in huis, daar hebben we gebruik
van gemaakt. De vereniging is dan ook
trots en enorm blij met dit mooie gebouw, aldus Albert Woudstra en Wouter Jager.
25 jaar motorclub De Wâlden, een
periode waarover veel te verhalen valt.
De verhalen van de prachtige ritten en
weekendjes naar binnen- en buitenland, waarbij sommige verhalen nog
steeds aan de gezellige bar in het clubhuis de ronde doen. ‘We hadden nooit
verwacht dat we ons 25-jarig jubileum
ooit zouden mogen vieren,’ aldus Wouter Jager, die vanaf het allereerste uur
betrokken is bij de vereniging. ‘Motorclub De Wâlden is eigenlijk ontstaan
door een samenvoeging van MC Kollum en de Street Cats uit De Westereen. We waren beide kleine clubs en we
kregen onderling veel goede contacten,
omdat we elkaar vaak troffen. Niet alleen onderweg, maar ook in Kollum
en De Westereen. In eerste instantie

hadden we een ontmoetingsruimte bij
Henkie van der Bij in Kollum bij de
spuiterij. Daar is eigenlijk ook besloten
om naar de notaris te stappen en verder
te gaan onder de naam motorclub De
Wâlden’, aldus Wouter Jager, die zich
ook nog weet te herinneren dat er clubavonden bij de Paradisobar gehouden
werden.
‘Midden jaren negentig kreeg de club
een vaste stek bij ’t Kelderke in De
Westereen, waar de vereniging zich
steeds meer ontwikkelde. Ik weet nog
toen ik lid werd, dat mijn eerste motor nog geen vijfhonderd gulden kostte.
Je was er constant mee bezig, veel van
onze leden zijn echte sleutelaars, ik
denk persoonlijk dat dit een sterke binding geeft. Als leden helpen we elkaar’,
vervolgt Jager, die nog steeds op een
chopper rijdt. ‘De binding is inderdaad
groot. We zitten al jaren op zo’n dertig
leden. Dat we ons nieuwe clubgebouw
konden kopen was fantastisch. De gemeente Dantumadiel heeft daarbij de
goedkeuring gegeven. Ik ben van mening dat we dit ook verdiend hebben.
Er is nooit tramalant bij ons, de politie
en ook de wijkagenten zijn regelmatig
onverwachts op bezoek geweest. We

Salomon – het
Kollumer oproer
Het gonst en zindert in Kollum! Overal zie en hoor je de voorbereidingen voor het Kollumer Oproer in juli. Bomen worden gesnoeid,
kostuums genaaid, decors getimmerd, er worden liedjes geoefend en
teksten uit het hoofd geleerd. Ontzettend veel mensen uit Kollum en
omgeving werken deze maanden keihard om dit openluchtspektakel
voor elkaar te krijgen.

De historische muziekvoorstelling Salomon – Het Kollumer Oproer is op 4, 5, 6,
7 en 8 juli 2019 te zien op het Maartensplein in Kollum. Het stuk is gebaseerd op
de opstand van de Oranjegezinde Friezen
tegen de Franse Overheersers, in 1797.
Bij deze revolutionaire gebeurtenissen
vielen vele doden en gewonden onder de
bevolking. In de nasleep van het oproer
werden beide leiders, Salomon Levy en
Jan Binnes, zonder proces onthoofd.
Scenarioschrijver Dick van den Heuvel
heeft een eigentijds en meeslepend scenario gemaakt van deze gebeurtenissen,
waarin theater, muziek en beeld naad-

loos in elkaar overlopen. De regie is in
handen van regisseurs Steven de Jong
en Atsje Lettinga. Met in de cast Syb
van der Ploeg, Piter Wilkens, Meriyem
Manders, Johannes Rypma, Carla de
Bruine en Thijs Meester. In het stuk
spelen daarnaast vele mensen uit Kollum en omgeving mee. Dit is een voorstelling waarbij je ogen tekort komt, en
die je niet snel zult vergeten!
De kaartverkoop voor de voorstellingen gaat hard! De zaterdag is al uitverkocht en voor de vrijdag gaat het al om
de laatste kaarten. Meer informatie en
tickets: www.kollumeroproer.nl.

hebben ze alles laten zien, we hebben
geen geheimen’, vult Albert Woudstra
zijn motormaat aan.
Het bordje op de deur ‘geen drugs, geen
wapens’ is veelzeggend. ‘Natuurlijk zijn
nieuwe leden welkom, maar we nemen
niet iedereen aan. De leden moeten
binnen onze cultuur passen en moeten
ook daadwerkelijk een bijdrage leveren in het onderhoud van ons gebouw.
Meestal is er eerst een proefjaar, dat is
voor beide partijen een ideale oplossing. We hebben een prachtige vereniging waarin leden elkaar kennen. Als je
een paar keer niet op de avonden of bij
de ritten bent, word je gemist. Het is
een vriendenkring geworden, waarvan
zo’n 20 leden bijna altijd aanwezig zijn.
Dat is fantastisch. De leden in leeftijd
variërend van 24 tot 72 jaar komen
over het algemeen uit de regio. Juist
vanwege de sterke binding hebben we
een feest gehouden en hebben we de
motorclubs waar wij ook altijd welkom
zijn uitgenodigd’, besluit Albert Woudstra het verhaal van een mooie club, die
ook nog jaarlijks het Wâldpyk treffen
organiseert in Augsbuurt. Een evenement dat vorig jaar 1200 bezoekers trok
en dat dit jaar op 24 augustus opnieuw
op de agenda staat.

Energiecafé voortaan op
woensdag en zaterdag open
DOKKUM – Het energiecafé van Elkenien Grien dat sinds 12 april jongsleden gevestigd is in de Prins-Fabriek in
Dokkum heeft voortaan vaste openingstijden. Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over
energiebesparing, isolatie, zonnepanelen
en tal van andere zaken.
Bij officiële feestdagen en tijdens de
maanden juli en augustus is het café
gesloten. Vanaf september gelden de reguliere openingstijden weer. ElkenienGrien heeft inmiddels een adviesteam
gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te
beantwoorden. Deze energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het
Energiecafé hun producten en oplossin-

gen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg
West 35 in Dokkum is een prachtige
ruimte gevonden waar iedereen terecht
kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af. Het is
eventueel ook mogelijk om buiten de
openingstijden een afspraak te maken.
De stichting Elkenien Grien gaat voor
een volledig duurzaam en energieneutraal Dongeradeel. De stichting wil
actief aanzetten tot zoveel mogelijk
energie in de vorm van gedragsverandering en woningaanpassingen (isoleren). De stichting is onafhankelijk. Voor
haar werk steunt zij voor het overgrote
deel op vrijwilligers. Inkomsten bestaan
vooral uit een subsidie van de Provinsje
Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), een
startsubsidie van de toenmalige gemeente Dongeradeel.

Oud papier
container
Week 25
Week 27
Week 28

17 t/m 21 juni
1 t/m 5 juli
8 t/m 11 juli (14:00)

Let op!!! Laatste week voor de
zomervakantie, daarna staat de
container er 6 weken niet.
Openingstijden container
Maandag t/m donderdag
7:30 tot 19:00
Vrijdag 7:30 tot 14:00
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:
GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO
TE KOOP

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT
EN VEEL MEER...

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN
(NO CURE, NO PAY)

De volgende woningen gingen u onlangs
voor met Gratis Proef Verkopen:
VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT

Driezum
Freulestrjitte 16

Twijzelerheide
Bjirkewei 55

De
Drachten
Westereen
Foarstrjitte
9410
Westersingel

Twijzelerheide
De Reiden 14

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 1

Vraagprijs: €319.000,-k.k.

Vraagprijs: €149.000,- k.k.

VERKOCHT
Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

VERKOCHT

Koopsom: €523.800,- v.o.n.

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Surhuisterveen
Houtigehage
Opende
Vierhuisterweg43
bwnr. 2 Wâldstrjitte 8
Sjallemastraat

Surhuisterveen
Buitenpost
Vierhuisterweg bwnr. 3 Oude Dijk 7a

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 4

Koopsom: €496.100,- v.o.n.
VERKOCHT

Koopsom: €488.200,- v.o.n.

Koopsom: €499.100,- v.o.n.

VERKOCHT

VERKOCHT

WIST U DAT...

VERKOCHT

Twijzelerheide
Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 5 Fokke Zwaagmanbuorren 9
Koopsom: €502.400,- v.o.n.

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

VERKOCHT

- Uw huis gemiddeld 10%
minder oplevert wanneer
u uw huis zonder makelaar
verkoopt?

Buitenpost
Waling Dykstrastraat 4
Vraagprijs: €169.500,- k.k.

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

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

