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Maak een afspraak voor een 
oogonderzoek in de winkel!

Uniek oogonderzoek 
De Rodenstock DNEye® Scanner scant de ogen met een 
onschadelĳ ke lichtstraal, waarbĳ  het maar liefst 1500 
hypernauwkeurige metingen verricht. Zo zĳ n we in staat om 
de gezondheid van je ogen uitgebreid en accuraat te meten.
1.  Kĳ ken op de verte afstand 
2.  Kĳ ken op de nabĳ  afstand en de stand van de ogen tĳ dens het lezen 
3.  Zicht bĳ  diverse lichtomstandigheden, dag- en nachtzicht 
4.  Scan van de oppervlakte van het hoornvlies om mogelĳ ke afwĳ kingen 

op te sporen 
5.  Helderheid van het oog om symptomen als staar op te sporen 
6.  Diktemeting van het hoornvlies om zo de interne oogdruk te bepalen
7.  Oogdrukmeting, een te hoge oogdruk kan duiden op glaucoom

Met de DNEye® Scanner wordt direct duidelĳ k wat de precieze afwĳ king 
is voor de verschillende gebieden van je oog. Deze extra meetgegevens 
gebruiken we om je brillenglazen nog nauwkeuriger te slĳ pen dankzĳ  
de meest geavanceerde slĳ ptechniek. Het resultaat: volledig op 
maat gemaakte glazen met een ongekende scherpte en 
helderheid. 

De voordelen
Altĳ d optimaal zicht in alle lichtomstandigheden. Je 
hersenen hoeven zich minder in te spannen om het beeld 
dat ze binnenkrĳ gen te corrigeren, waardoor je meer 
ontspannen kĳ kt. Je ziet meer details, kleuren en contrast.

na en meet vervolgens de exacte afwĳ king bĳ  diverse pupilgroottes. Zo heb je altĳ d 

optimaal zicht: overdag, tĳ dens de schemer en ’s nachts. 

Vermoeide ogen?
Je ooglens kantelt wanneer je leest. Hierdoor kunnen oogfouten ontstaan, waardoor het 

beeld op je netvlies niet helemaal scherp is. De DNEye® Scanner neemt deze kanteling 

daarom mee in zĳ n analyse. Hierin is het apparaat uniek! Dit resulteert in extra meet-
gegevens die we gebruiken om het leesdeel in je glazen net iets preciezer in te slĳ pen. 

Hierdoor heb je minder last van vermoeide, prikkende ogen. 

IK ZIE, IK ZIE  
WAT JIJ NIET 
ZIET... EN HET IS  
OOGMETING 3.0
KIJK VERDER IN DEZE KRANT

Ook met een

studie-
schuld

Je eerste huis kopen?
Er is meer mogelijk dan je denkt.

Je wilt dolgraag je eerste huis kopen. Dan wordt er
vandaag de dag nogal wat van je gevraagd. Toch is
er meer mogelijk dan je denkt als we samen naar
jouw situatie kijken. Start je oriëntatie vandaag nog
met een persoonlijk video-of telefoongesprek.

Rabobank Drachten Noordoost
Friesland (0512) 58 77 77

09 �Hét�maritieme�festival��
van�het�Noorden!

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: organisatie

DE�FALOM�–�Een�leven�in�het�teken�van�de�paardensport.�Dit�gaat�zeker�op�
voor�de�familie�De�Vries�van�de�Auke�Jansstrjitte�in�De�Falom.�Een�belang-
rijk�onderdeel�daarin�vormt�jaarlijks�weer�de�marathon�in�Driezum/Wâl-
terswâld.�Vooral�Jeldau�de�Vries�voelt�al�weken�van�tevoren�de�spanning�
van�deze�“thuiswedstrijd”.�

‘Ik ben soms zo’n miep, dat ik op de 
dag van de wedstrijd geen hap door 

de keel kan krijgen. Doe ik dat wel, 
dan is de kans dat ik moet overgeven 

groot. Dat is mij wel eens overkomen. 
Je wilt in de eigen regio graag goed 
presteren, zo goed mogelijk voor de 
dag komen. Ik voel de spanning in 
mijn hele lijf, maar als ik eenmaal ge-
start ben is het over. Dan ga ik vol-
ledig op in de wedstrijd. Een prachtig 
parcours, alle hulde voor de mensen 
achter dit evenement. Zij besteden er 
veel tijd aan.’

Jeldau de Vries staat al een aantal jaren 
met haar enkelspan pony aan de start 
in wat door velen de mooiste mara-
thon van Nederland genoemd wordt. 
De prachtige hindernissen en het 
fraaie parcours maken er bovendien 
een topwedstrijd van. Het parcours 
is beslist niet gemakkelijk, maar biedt 
voor veel menners met hun chroom, 
wel heel veel mogelijkheden. En uit-

dagingen. Een technisch parcours 
waarop de kleine verkeerde inschat-
ting tijdverlies kan betekenen. Maar 
ook een parcours waar risico’s durven 
nemen het verschil kan maken. ‘De 
onderlinge krachtsverhoudingen zijn 
minimaal. Dat betekent dat er nog 
meer spanning op zit. Vorig jaar ben 

Spanning�voor�marathon�te�snijden

LEES VERDER OP PAGINA 7 >

15 �Vlinders,�kwetsbare�parels��
in�de�natuur
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ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK
WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

Turfschip 7 - Heerenveen 
Tel. 0513-785347

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden 
Tel. 058-2896800

©
 Printré Lekkum
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T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma   AutoBoersma

Maak een 
afspraak voor een 
GRATIS AIRCO-

CHECK

Tijdig onderhoud voorkomt 
dat uw auto op een warme dag 

in een sauna verandert.

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION
airco, Opel radio cd, cruise control, 
elek.ramen, licht metalen velgen, 
pdc achter, trekhaak, enz.
bj 2011 - 84.347 km € 9.950,-

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

PEUGEOT 308 1.6 THP PREMIERE 
airco/ecc, radio, navigatie, cruise ctrl, 
elek. ramen, panoramadak, pdc voor 
+ achter LUXE UITVOERING!
bj 2014 - 68.428 km € 14.750,-

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

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0TDI
180 PK COMFORTLINE luxe dubbele 
cabine, airco, volkswagen radio cd/
nav, cruise control, l.m. velgen, enz.
bj 2014 - 84.710 km     € 20.950,-excl.

BTW
excl.
BTW

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

BOERSMA
 VERTROUWD 
MET SERVICE
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Blazen
“Hé Nyn, we houden een barbecue. 
Neem jij je trompetje even mee?” Hoe 
vaak ik die vraag al niet heb gekregen. 
En toch doe ik dat nooit. Ik vind ‘t 
maar niks om m’n toeter mee te ne-
men naar een feestje. Waar anderen 
hun gitaar pakken, zou ik natuurlijk 
prima mijn trompetje uit de koffer 
kunnen halen om iets te spelen. Maar 
da’s toch totaal niet sfeervol, denk ik 
dan altijd.

Die mening moet ik bijstellen sinds 
ik het WK van de oranjedames volg. 
Daar, in het publiek, zitten drie trom-
pettisten die het hele stadion op z’n 
kop zetten. Bij de eerste wedstrijd 
dacht ik nog dat het om zo’n elektri-
sche plastic toeter ging, waar al een 
aantal nummers in staan, die je met 
één druk op de knop kunt afspelen. 

Maar toen de camera inzoomde op 
deze drie heren, viel m’n bek open. Het 
is dus live, ontdekte ik. 

Hey Baby, Hup Holland Hup, Tis 
stil aan de overkant: welk nummer de 
trompettisten ook inzetten, het duurt 
maar even of het stadion zingt mee. 
Zelfs de tegenstanders genieten van de 
spontane nummers die over het veld 
klinken. Wat lijkt me dat een kick: om 
met je toeter een heel stadion aan het 
zingen te krijgen. 

Met ons dweilorkest hebben we al 
een paar keer mogen spelen in Thialf. 
Maar daar wordt tegenwoordig alles 
gedomineerd door de tv. Via een oor-
tje kregen we precies te horen wanneer 
we mochten spelen en wanneer we 
stil moesten zijn. Moesten inderdaad, 

want nadat het commando had ge-
klonken, kregen we nog tien seconden 
om het nummer af te ronden. 

Sterker nog: er werd zelfs door de 
regisseur bepaald waar we mochten 
spelen. En zo kwam het dat we voor 
een leeg sponsorvak tien minuten aan 
het toeteren waren, terwijl nog geen 
honderd meter verderop de tribune vol 
zat. Drie bobo’s keken ons aan alsof we 
gek waren. En zo voelde ‘t ook. Maar 
de boodschap van de tv-regisseur was 
helder: wie niet luistert, hoeft niet te-
rug te komen. 

Hoe anders is dat nu bij het WK voet-
bal in Frankrijk. Althans, dat denk ik. 
Ik heb tot nog toe geen oortje bij één 
van deze drie trompettisten kunnen 
ontdekken. Geen regisseur die op-
dracht geeft om Hup Holland Hup in 
te zetten. Volgens mij besluiten deze 
heren zelf wanneer ze spelen en wat ze 

spelen. En zo hoort het. 

Deze drie muzikanten bewijzen dat 
blaasmuziek niet voor zielenpieten is, 
maar dat drie trompettisten een feestje 
kunnen bouwen waar menig band een 
puntje aan kan zuigen. Dus, wanneer 
ik weer eens word gevraagd, moet de 
trompet voortaan maar mee. Niet zeu-
ren, maar blazen bliksem!

Nynke van der Zee

Tijdverspilling
Huisdieren, voor de één een bron van 
levensgenot, maar voor een ander een 
bron van ergernis. Persoonlijk hoor ik ze-
ker thuis in de eerste categorie, maar een 
enkele keer zeer zeker ook in de tweede. 
Eigenlijk is dat verkeerd, want het dier 
kan er tenslotte niets aan doen dat zijn 
baas hem zo heeft opgevoed. Ik besef zelf 
ook dat katten moeilijk op te voeden zijn, 
maar een hond des te beter. Ik ga het niet 
over de hondenpoep hebben, hoewel ik 
daar moeite mee heb, als ik er middenin 
sta. Wat ik enorm hypocriet vind is, dat 
sommige hondeneigenaren de poep keurig 
in een plastic zakje doen en dat dan later 
ergens in een heg, berm of zo dumpen. 
Zoals reeds gememoreerd, dit ligt niet 
aan de hond.
Ik kom ook wel eens ergens en dan wordt 
er gevraagd ‘of ik bang voor honden ben’, 
waarna er vervolgens geruststellend de 
opmerking komt: ‘hij doet niets. Hij moet 
even wennen aan je’. Feiten die dan ook 
kloppen, regelmatig ligt er dan zo’n hond, 
met van die prachtige bruine ogen je aan 
te zien. De mooie kop op de poten. Een 
schitterend plaatje, waar ik van kan ge-
nieten. Als het ijs tussen ons gesmolten is, 
gaat vaak de machtige staart omhoog en 
komt hij dichterbij. Ik mag hem dan van 
de baas aaien. 
Echt mooi, maar dan wordt de vriend-
schap voor mij regelmatig wat onge-
makkelijk, als hij tussen mijn benen wil 
kruipen en aan mijn kruis wil ruiken. 
Ik vind dat heel ongemakkelijk en mijn 
trouwe, blauwe ogen kijken wanhopig 
naar de eigenaar. Voorzichtig duw ik de 
hond weg, vaak lukt dit, omdat de baas 
dan ingrijpt. Maar dit is slechts een mo-
ment, want ik ben er honderd procent 
van overtuigd dat huisdieren van toe-
gevoegde waarde zijn in een gezin of bij 
een alleenstaande, mits goed opgevoed.

Jefanka
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Spetterende�opening�van�HUBO�
DE WESTEREEN – Tijdens de 
spetterende opening van HUBO aan 
de Tolwei in De Westereen kwamen 
veel mensen een kijkje nemen en een 
keuze maken uit het prachtige as-
sortiment. Dat HUBO een breed 
assortiment biedt kwam uitstekend 

naar voren in de fraai en overzichtelijk 
ingerichte zaak aan de Tolwei in De 
Westereen. Eigenaar Henk Boersma 
is dan ook uiterst content met de ont-
wikkelingen.
In de eerste drie dagen was er bo-
vendien een kassabonaktie waarmee 

mooie prijzen te winnen vielen.
De tien schroefboormachines gingen 
naar: Riemersma, Galluzzi, Klooster-
man, Postma, Hoekstra, Mulder, Plan-
tinga, Smis, Westra, Kempenaar. De 
fraaie Altrex huishoudtrappen naar: 
Elzinga, Bouma, Feenstra, Sierksma, 

Wijbenga, Van der Lei, Lups, Bre-
mer en Couperus. De cadeaubonnen 
naar: De Bruin, Scherjon, De Graaf, 
Postma, Van Beets, Postma, Van der 
Bij, Postma, Fonk en De Jong. (Foto: 
Bettie Zijlstra).

Nieuw: Hengelsport bij 
Wolters in Broeksterwoude
Sinds enige tijd is het assortiment van P.G. Wolters Fourage- en Kunstmest-
handel uitgebreid met een afdeling hengelsport voor jong en oud. Veel produc-
ten voor zowel de witvisser als de karper en roofvisser! Tevens hebben wij een 
assortiment met lokvoeders en maden en wormen en ook voor de vispas bent u 
bij ons aan het juiste adres. Dus kom snel een kijkje nemen en profiteer van de 
vakantie-aanbiedingen en ga lekker naar de waterkant!

LEES�DE�WESTEREENDER�OOK�ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl/winjegeldterug. Deze actie loopt t/m 1 september.

Bosch 

Boorhamer
600 watt. Slagkracht 1,9 Joule. 
5.000 slagen/min. In koffer. 
Type PBH2500SRE. 

152.95

99.-

INCLUSIEF 
6-delige SDS-plus S2 
borenset, SDS adapter en 
tandkrans boorhouder

54.-

1.  Kies je functie 
Zonwerend

 Functioneel
 Decoratief
 Elektrisch of handbediend

2.  Kies je stijl 
 Screens
 Rolluiken
 Uitvalschermen
 Markiezen
 Knikarmschermen
 Terrasoverkapping
 Zonweringsdoek op maat

3.  Kies voor gemak 
  De Hubo vakman verzorgt 

het inmeten en de montage.

Kies je 
buitenzonwering
in drie stappen

INMETEN + MONTEREN

vanaf  999.-*
*  vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

Knikarmscherm 
Malta met motor
Half gesloten kap. In breedte 300 t/m 550 cm. 
Uitval 250 cm. Standaard in kleur zilver geanodiseerd 
of warmwit (RAL 9001). 17 doekkleuren. Kijk op 
hubo.nl/buitenzonwering voor meer informatie.

30.99

24.79
18.99

12.-

Gardena 

Tuinslang Classic
20 meter. 
Inclusief aansluitarmaturen en 
tuinspuit. UV- en vorstbestendig. 

Gardena

Zwenksproeier 
Classic Polo 220
Sproeioppervlak 90 m² 
tot max. 220 m².  
Ook (op bestelling) leverbaar: 
sproeierstatief 39.99.

5 12

Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271 HM De Westereen
(0511) 44 47 47 - zwaagwesteinde@hubo.nl

MA 8 JULI T/M ZO 21 JULI 2019
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Kom�naar��
Dokkum
Davina Michelle treedt zater-
dagavond 7 september op tij-
dens de Admiraliteitsdagen in 
Dokkum. Het optreden vindt 
plaats op de vernieuwde Markt, 
dat zich afgelopen jaar heeft 
ontpopt tot ultiem festivalter-
rein in het hart van de stad. Kijk 
voor meer informatie op www.
admiraliteitsdagen.nl. 

Davina�Michelle�komt�naar�de��
Admiraliteitsdagen�in�Dokkum
‘Hoogtepunt�op�hoogste�punt�van�Dokkum’;�zo�kondigt�de�organisatie�van�
de�Admiraliteitsdagen�het�optreden�van�zangeres�Davina�Michelle�aan�
op�zaterdagavond�7�september.�De�23-jarige�Rotterdamse�wordt�er�bijna�
verlegen�van.�“Ik�ben�enorm�benieuwd�naar�Dokkum.�Vorig�jaar�mocht�ik�
optreden�tijdens�de�Tall�Ships�Races�in�Harlingen.�Daar�zat�de�sfeer�er�lek-
ker�in.�Ik�hoop�dat�het�in�Dokkum�net�zo’n�gezellig�feestje�wordt.”

Tekst: Nynke van der Zee

Noem de naam Davina Michelle en 
heel Nederland zingt het refrein van 
‘Duurt te lang’ zonder problemen 
mee. De Rotterdamse zangeres werd 
vorig jaar in één klap bekend dank-
zij haar deelname aan het televisie-
programma ‘Beste zangers van Ne-
derland’. Inmiddels staat haar eigen 
nummer Skyward al wekenlang in de 
Top 40. En alsof dat nog niet genoeg 
is, bracht ze onlangs samen met Mar-
co Borsato en dj Armin van Buuren 
het nummer ‘Hoe het danst’ uit. Het 
is een rijtje met facts & figures waar 
ze tot een jaar geleden alleen van had 
durven dromen. “Het is een roller-
coaster”, lacht ze. “Maar gelukkig hou 
ik wel van achtbanen.”

Voorprogramma’s om van te smullen
Bekijk Davina Michelle’s lijst met op-
tredens je krijgt het spontaan warm. 
Haar optreden tijdens de Admirali-
teitsdagen in Dokkum wordt geflan-
keerd door nog een veertigtal andere 
festivals waar ze deze zomer van zich 
zal laten horen. Rood omcirkeld op 
de kalender staat het optreden in het 
voorprogramma van de Amerikaanse 
zangeres P!nk in augustus op het Ma-
lieveld in Den Haag. “Dat is zo ont-
zettend gaaf. Uiteindelijk is het daar 
allemaal mee begonnen.” Daarmee 
verwijst Davina Michelle naar haar 

cover van het liedje ‘What About Us’ 
van de Amerikaanse zangeres. Deze 
cover poste ze in 2017 op haar eigen 
YouTube-kanaal. In no time werd de 
video miljoenen keren bekeken. Het 
leverde haar een compliment van P!nk 
zelf op, plus een uitnodiging om in het 
voorprogramma van de wereldster te 
komen spelen.

“Ondanks alle drukte  
wil ik wel proberen om  
er van te genieten”

Tel daar het optreden in het voorpro-
gramma van Marco Borsato voor zo’n 
50.000 mensen in een afgeladen sta-
dion De Kuip in Rotterdam bij op en 
je seizoen kan als artiest niet meer ka-
pot. Er verschijnt een brede lach. “Het 
is echt ongelooflijk wat me allemaal 
overkomt. Het is af en toe rennen, 
springen, vliegen, vallen, opstaan en 
weer doorgaan, maar het is geweldig 
om door zoveel festivals en artiesten 
te worden gevraagd en alle hoeken 
van Nederland te zien. Ondanks alle 
drukte wil ik wel proberen om er van 
te genieten. Zo ben ik ooit begonnen 
met muziek maken en zo wil ik ook 
muziek blijven maken: het gaat uit-
eindelijk om het plezier dat je hebt.”

Rete zenuwachtig
Wie verwacht dat Davina Michelle 
zich tegenwoordig in een limousine 

laat vervoeren, heeft het mis. Ze is 
nog net zo nuchter als voor het suc-
cessprookje begon. “Doe maar ge-
woon, daar hou ik wel van. Tuurlijk 
is het gaaf om door Marco Borsato te 
worden gevraagd om samen een num-
mer te maken, maar ook dat begint 
gewoon met een telefoontje. We zijn 
samen achter de piano gaan zitten en 
het klikte gelijk. Dat hij ook nog eens 
voor De Kuip kiest, is voor mij als 
Feyenoord-fan natuurlijk alleen maar 
extra bijzonder. Een thuiswedstrijd, 
heerlijk. Ik ben namelijk best snel wa-
genziek.”

“Er is het afgelopen jaar 
meer gebeurd dan ik  
ooit voor mogelijk had  
gehouden”

Toch maakt ze deze zomer heel wat 
kilometers. Onlangs verruilde ze haar 
woonplaats Nieuwerkerk voor Dor-
drecht, maar verder verkassen wil 
ze niet. “Je ziet mij niet snel in Am-
sterdam wonen. Al hoewel, zeg nooit 
nooit. Er is het afgelopen jaar meer 
gebeurd dan ik ooit voor mogelijk had 
gehouden”, knipoogt ze. Al dat succes 
maakt haar echter niet minder onze-
ker. “Tuurlijk ben ik bij het uitbrengen 
van een nieuw nummer rete zenuw-
achtig. Skyward was mijn eerste eigen 
nummer en ook nog eens in het En-
gels. En toch zie je dat ook dat goed 
komt. Dat sterkt me alleen maar in 
mijn overtuiging dat ik muziek moet 
maken waar ik me goed bij voel.”

Niet in een hokje
De vraag die ze keer op keer krijgt, is of 
haar volgende nummer Nederlandsta-
lig of in het Engels zal zijn. Maar in 
hokjes plaatsen laat ze zich niet langer. 
“Ik zing het liefst in het Engels, daar 
voel ik me zelf prettiger bij. ‘Duurt te 
lang’ was een heel goed uitgepakt on-
gelukje. En het nummer met Marco 
voelt als een soort uitstapje. Maar mijn 
hart ligt bij Engelstalige nummers. Ik 
heb met mezelf afgesproken dat ik 

niets meer doe waar ik me niet chill 
bij voel. Je ziet me dus niet meer in 
tenten of op bruiloften staan. Ik doe 
echt alleen dingen waar ik achter sta 
en waar ik me goed bij voel.”

“Alle liedjes die ik uitbreng 
moeten honderd procent 
perfect zijn”

Het volgende nummer ligt al klaar om 
uit te brengen, maar voordat het zo 
ver is, wordt er nog aan geschaafd en 

gepolijst. “Alle liedjes die ik uitbreng 
moeten honderd procent perfect zijn. 
Ik heb al een liedje in gedachten, maar 
ik moet nog even kijken of dit ‘m is. 
Ik wil geen nummer uitbrengen om 
het uitbrengen. Elke seconde moet 
goed zijn. Niet dat ik over vijftig jaar 
mijn nummers terugluister en denk: 
hmmm, dat had net even anders ge-
moeten.” Of haar nieuwste nummer 
in Dokkum al op de playlist staat? Ze 
haalt lachend haar schouders op. “Dan 
moet je zelf langskomen!”
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Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

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

The Sky is the Limit!

ZEE
de  igns

grafische verbeelding

Co-sponsoren  Kaartsponsor Social Media

WWW.PAARDENDAGEN.NL

Zaterdag: De Boerendag

Zaterdag staat in het teken van de jaarlijkse Boerendag; met stip de gezel-
ligste familiedag van Fryslân. Naast diverse vee- en dierenkeuringen  is de 
Boerendag het decor voor diverse spectaculaire shows. Zo kunt u genieten 
van stuntcowboy Josh Clemens, een indrukwekkende hondenshow van Wolf-
gang Lauenbacher, de meest talentvolle Friese amazones, en als hoogtepunt 
zullen de Geschwister Weisheit uit Duitsland hun kunsten vertonen. Europa’s 
bekendste hoge draadartiesten doen jong en oud versteld staan van een 
show op grote hoogte die je letterlijk doet duizelen.

HOGE DRAADGROEP GESCHWISTER WEISHEIT® 
Betovering, fascinatie en veel attentiewaarde, dat 

is wat de optredens van de hoge draadgroep Ge-

schwister Weisheit® oproept. Op maar liefst 62 me-

ter hoogte leveren deze artiesten bovennatuurlijke 

topprestaties. Een motorshow boordevol actie en ar-

tistieke topprestaties en van een trompetsolo op de 

punt van de mast tot een handstand op meer dan 60 

meter hoogte. Voor de durfallen uit Duitsland geen 

enkel probleem.  U wordt getrakteerd op vier spec-

taculaire shows. Don �t look down want, de sky is the 

limit op de Paardendagen in Wâlterswâld!

DE FRYSKE QUADRILLE
De quadrille vindt zijn oorsprong in de 18e 

eeuw en is een Frans-Italiaanse ruiterdans 

door vier ruiters of een veelvoud daarvan. De 

Fryske Quadrille brengt deze dans ten uitvoer 

met acht sjezen, bereden door een paar in 

Fries kostuum en voortgetrokken door een 

span Friese paarden. Tijdens de show wordt de uiterste concentratie van men-

ners en paarden gevraagd, om zo een prachtige uitvoering op muziek te tonen. 

De Fryske Quadrille bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers, die volkomen 

belangeloos hun tijd, inzet en materieel beschikbaar stellen om u te kunnen 

laten genieten van deze prachtige Friese culturele erfenis.

VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk. 
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis, 
12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS. 
Navigatieadres: Foarwei 31 A, Walterswald (Voorweg 31 A, Wouterswoude).

VOORVERKOOPADRESSEN: Primera v/d Weg Winkelcentrum Damwâld 
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden 
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

RIDDERS VAN FRIESLAND
De organisatie trakteert u dit jaar op een 

groot middeleeuws schouwspel. U bent ge-

tuige met een indrukwekkende riddershow in 

een middeleeuws kamp, waarbij heldhaftige 

ridders in harnassen het live voor uw ogen 

tegen elkaar opnemen. Met als ultieme be-

loning uiteraard de hand van een schone jonkvrouw. 

JOSH CLEMENS WILD WEST SHOW
Wie is deze indiaan? Hij en zijn Stunt Trick-Riding 

Team komen op zaterdag 29 juli naar de Paardenda-

gen in Wâlterswâld. Dat het spectaculaire shows zijn 

kunnen we jullie wel vertellen, maar de rest houden 

we nog even geheim.

WOLFGANG LAUENBURGER DOGACT
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger komt uit 

een wereldberoemde ‘dierenfamilie’. Hier werd hij geïn-

spireerd om shows met honden te ontwikkelen. Als jonge 

trainer maakte hij furore op het internationale circusfestival 

in Monte Carlo waar hij vier prijzen in de wacht sleepte. 

Met zijn indrukwekkende hondenshow is hij ondertussen een bekende naam over de 

gehele wereld. Het plezier dat Wolfgang Lauenburger en zijn negen honden beleven 

als ze samen aan het werk zijn is een voorbeeld voor velen. Deze vernieuwende act zal 

zeker de sympathie van het hele publiek winnen.

PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE 
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 

weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De 

organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardenda-

gen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal interna-

tionale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong 

en oud te worden. 

De Paardenmarathon
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverk-

enning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmara-

thon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adem-

benemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag 

de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fi ets mee zodat u 

de gehele route van de Marathon kunt volgen.

PD_2017_Promoposter.indd   2 22-06-17   16:23

Hoofdsponsor

Co-sponsoren

Socialmedia

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA EN MEER INFO OP: WWW.PAARDENDAGEN.NL
PD_2019_07_Advertentie_266x197mm.indd   1 02-07-19   15:38
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PAARDENDAGEN DRIEZUM-WÂLTERSWÂLD

Het�mooiste�evenement�van�Fryslân!

De�30e�editie�van�de�Paardendagen�in�Driezum-Wâlterswâld�vindt�
dit�jaar�plaats�op�25,�26�en�27�juli�2019.�Dit�paardensportspektakel�
trekt�ieder�jaar�duizenden�bezoekers�naar�de�Dokkumer�Wâlden.�
Traditiegetrouw�starten�de�deelnemers�van�het�Open�Fries�Kam-
pioenschap�Paardenmarathon�traditiegetrouw�op�donderdag�met�
het�verkennen�van�de�hindernissen�en�op�vrijdag�brandt�de�strijd�
daadwerkelijk�los.�

Maar liefst 150 aanspanningen ne-
men deel aan de marathon. De eer-
ste deelnemer start om 09.30 uur 
vanaf het hoofdterrein en de laat-
ste combinatie zal rond 17.00 uur 

vertrekken. Deze unieke marathon 
bestaat uit elf prachtig aangeklede 
hindernissen, gelegen in een won-
derschone omgeving. Voordat de 
kampioenen gehuldigd worden als 

open Fries Kampioen zal er rond 
17.30 uur op het hoofdterrein een 
stoelendans te paard, barrelrace 
en een demonstratie van het Z-
Friezenteam plaatsvinden. De dag 
wordt in stijl afgesloten met de hul-
diging van de kampioenen.

Zaterdag 27 juli  staat in het teken 
van De Boerendag, de gezelligste 
familiedag van het jaar. Een dag 
die bol staat van activiteiten voor 
mens en dier. Een beleefdag met 

een sfeervolle markt, oude ambach-
ten, muziek, dans, shows, demon-
straties, kunst, attracties en volop 
dieren. De Boerendag begint met 
de grootste regionale veekeuring. 
Meer dan 150 koeien en kalveren 
zullen zich presenteren aan de jury.

Daarnaast is er nog een keuring van 
geiten en een kleinveeshow. Verder 
is er o.a. een demonstratie dressuur 
met Belgische trekpaarden, een the-
aterduo, een oldtimershow, kermis, 

kinderboerderij en nog veel meer. 
Ook zijn er diverse themapleinen, 
zoals een kinderplein, voedselplein, 
dierenplein. Als klap op de vuurpijl 
worden de dagen afgesloten met 
een geweldig showprogramma met 
vele verrassingen. Bijzonder is dit 
jaar de bijdrage van een grote groep 
(oud-) deelnemers en vrijwilligers. 
Zij laten u de geschiedenis van de 
Paardendagen zien tijdens de Paar-
denkrachtenshow.

Jaarlijks wordt het evenement ge-
organiseerd door ruim 150 vrijwil-
ligers en sponsoren. Een bijzonder 
evenement, waarbij de gemeen-
schap gezamenlijk iets neerzet, om 
er vervolgens heel veel mensen van 
te laten genieten. Met elkaar en 
voor elkaar! Dat is wat iedereen 
trots maakt om onderdeel te mogen 
zijn van de Paardendagen. 

Het volledige programma en ac-
tuele informatie vindt u op www.
paardendagen.nl en op facebook en 
instagram!

Tot ziens op de Paardendagen!

ik derde geworden, ik zie mijzelf niet 
als een favoriet, misschien een outsi-
der, maar meer niet.’

Spreek je over paarden of pony’s, dan 
beginnen de ogen van de in Buiten-
post geboren Jeldau, die aan de Tre-
kwei onder Aldwâld is opgegroeid, te 
glinsteren. De laatste jaren zijn voor 
Jeldau niet bepaald gemakkelijk ge-
weest, maar de paardensport biedt 
haar een prachtige uitlaatklep. Ook 
het ongeval met haar Shetlander pony, 
die door vrijwel iedereen afgeschre-
ven werd, liet zijn sporen na. Geluk-
kig is de pony, mede dankzij de 24/7 
uurs waakdienst van Jeldau, er weer 
volledig bovenop gekomen, met als 
prachtige hoogtepunt de derde plaats 
van vorig jaar. ‘Toen een speaker bij 
een van de hindernissen dit vorig jaar 
mededeelde, sprongen de tranen mij 
in de ogen. Het werd mij emotioneel 
allemaal wat te zwaar.’

‘De marathon geeft je het gevoel van 
vrijheid. Het is gewoon prachtig om 
zo gepassioneerd bezig te zijn, samen 
met je pony en je chroom, in dit geval 
onze zoon Eeuwe. Mijn man Egbert 
Jan rijdt met onze andere zoon Jan 
Egbert ook mee in een dubbelspan. 
Zij boeken betere resultaten dan wij, 
maar het gaat om het totaal gebeuren. 
Samen met je zoon de hindernis ne-
men op de beste en vooral ook snelste 
wijze. Dit vraagt ontzettend veel con-
centratie van ons allemaal. Er volledig 
voor gaan, proberen feilloos de ideale 
lijn te volgen. Dit is absoluut geen ge-
makkelijke opgave. Natuurlijk ga ik 
voor de winst, als je iedere hindernis 
zo goed mogelijk wilt afleggen, dan 
doe je dat. Ik ben echter niet verdrie-
tig of kwaad als we niet winnen. Ik 
ben tevreden als we alles eruit heb-
ben gehaald wat er inzit. Dat je voor 
jezelf een goed gevoel hebt, dat is het 
belangrijkst.’

Als geen ander kent Jeldau de Vries 
het parcours. Een parcours dat ze en-
kele dagen voor aanvang van de wed-
strijd met Eeuwe verkent. ‘Soms in de 
nacht voor de wedstrijd, als ik van de 
spanning in bed lig te woelen, sta ik al 
om zes uur bij de hindernissen. Nog 
even een laatste controle of ik de hin-
dernissen goed in mijn hoofd heb zit-
ten. Ja, je mag ervan vinden wat je wilt, 
maar ik steek nu een keer zo in elkaar. 
Ik wil niets aan het toeval overlaten, 
want het is tenslotte in je eigen regio, 
daar wil je goed voor de dag komen. 
Ik merk steeds vaker dat mensen ons 
volgen, dat je sommige mensen steeds 
weer ziet bij een volgende hindernis. 
Dat is prachtig, maar legt ook wel 
druk op mij.’

Als geen ander weet de familie De 
Vries ook dat de weersomstandighe-
den een belangrijke rol kunnen spelen. 
Extreme hitte en regen zijn volks-
vijanden nummer een. De hitte van 
vorig jaar zit Jeldau nog vers in het 
geheugen. Het jaar dat de organisa-
tie de moeilijke keuze maakte om de 

wedstrijd door te laten gaan, maar met 
minder hindernissen. ‘Een uitsteken-
de keuze. Als rijder en eigenaar van je 
paard en pony weet je precies hoe ze 
ervoor staan. Ik wist dat mijn pony er 
uitstekend voorstond wat betreft con-
ditie. Ik had hem al een aantal weken 
krachtvoer gegeven. 

Toch hebben we onze dieren waarmee 
we aan de marathon aan de start ston-
den door een veearts laten keuren. Je 
wilt, nee je mag geen onnodige risico’s 
lopen. De paarden die goed voorbe-
reid waren stonden dan ook aan de 
start. Deelnemers die twijfel hadden, 
meldden zich af. Als wij ook maar 
een klein beetje twijfel hadden ge-
voeld, hadden wij er ook niet gestaan. 
Je moet je verantwoording durven 
nemen. De gezondheid van je dieren 
moet op de eerste plaats staan.’ 

In gesprek gaan met Jeldau de Vries 
over de men-wedstrijden, de mara-
thon, is alsof er een spraakwaterval 
neerdaalt. De passie, de liefde voor de 
dieren spreekt in bijna ieder woord. 

Toch geeft deze waterval van woorden 
geen drukkende last op de schouders, 
integendeel het is juist haar enthou-
siasme die boekdelen spreekt. Zij wil 
graag haar liefde delen en hoopt dat 
kinderen zich ook aangetrokken voe-
len tot de paardensport of in ieder ge-
val het buitenzijn. Contacten krijgen 
met anderen, samen bezig zijn met 
iets. De computer een aantal uren la-
ten liggen, op een goede manier bezig 

zijn met plezier maken en daarbij be-
wegen en denken. Aspecten die nauw 
betrekking hebben op de levensvi-
sie van de familie De Vries. Voor de 
volgers van Menteam Offroad, onder 
welke naam de familie De Vries ook 
op facebook staat, is het leuk om te 
weten dat het tandemspan om 10.27 
uur start om hun titel te verdedigen en 
het enkelspam om 10.30 uur.

Menteam Offroad (Foto: Monique Besselink).

VERVOLG VAN VOORPAGINA >
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Voor al de
werkzaamheden 
in en om uw huis
* Nieuwbouw * Verbouw  
* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

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

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

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

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

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

Dokkum - Bolsward - Franeker - Leeuwarden

MEDISCHE KEURINGEN

vanaf € 30,-
Een medische keuring voor iedereen

In Dokkum (naast het ziekenhuis) 0519 820996

“Een kleine check, een groot belang”

Kijk voor meer informatie op www.cvmk.nl 

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Wij zijn 
de gehele

bouwvak geopend!!
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Ook voor al uw
enkel- en sierglas

Tolweg 24

9271 HM Zwaagwesteinde

Tel. 0511-444805
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5 t/m 8 september  -  Admiraliteitsdagen in Dokkum

Hét�maritieme�festival�van�het�Noorden!
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s Marit Anker 

De�sfeervolle�grachten,�de�prachtige�historische�binnenstad�en�vier�
dagen�boordevol�muziek�en�activiteiten:�het�zijn�de�drie�succesingredi-
enten�van�de�Admiraliteitsdagen�in�Dokkum.�Van�5�t/m�8�september�
kunnen�bezoekers�genieten�van�al�weer�de�negende�editie�van�hét�
gratis�maritieme�en�muzikale�festival�van�het�Noorden,�dat�jaarlijks�
tienduizenden�mensen�naar�het�bovenste�puntje�van�Fryslân�trekt.��
“We�zijn�er�klaar�voor”,�knikt�organisator�Jan�Michiel�van�der�Gang�
enthousiast.

Dat Dokkum één van de gezelligste 
steden van Fryslân is, bewees de stad 
op maandag 24 juni toen duizenden 
mensen zwemmer Maarten van der 
Weijden aanmoedigden tijdens de 
slotfase van zijn Elfstedenzwemtocht. 
Het gejuich klonk massaal over de 
grachten toen Maarten bij het be-
roemde keerpunt van de Elfsteden-
tocht aankwam. “Een mooiere recla-
me voor Dokkum hadden we ons niet 
kunnen wensen”, lacht voorzitter Jan 
Michiel van der Gang. 

Alles in huis
Die zelfde gezellige Dokkumer bin-
nenstad is ook het decor voor de ne-
gende editie van de Admiraliteitsda-
gen. Van donderdag 5 september tot 
en met zondag 8 september staat het 
Bolwerk bol van de activiteiten. Of je 
nu gek bent van de maritieme historie 
of juist wilt genieten van een hapje en 

een drankje onder het genot van lek-
kere muziek: de Admiraliteitsdagen 
trakteert bezoekers vier dagen lang op 
bijzondere schepen, food- en straat-
theater en de mooiste muziek op het 
water. “We hebben alles in huis voor 
een geslaagd feestweekend”, beaamt 
Jan Michiel.

Roeien met de buren
De band Racoon en zangeres Davina 
Michelle: de negende editie kent een 
fantastische line-up met grote namen. 
“Muziek is al jaren één van de basis-
ingrediënten van de Admiraliteitsda-
gen. Niet te vergeten het Abiant Bun-
geeroeien op zaterdagmiddag. Ook 
dat is inmiddels een traditie gewor-
den”, vertelt Jan Michiel. Bij het po-
dium in het Kleindiep vindt het spec-
taculaire bungeeroeien plaats, waar 
krachtpatsers strijden om de wisselbe-
ker. “Het is inmiddels uitgegroeid tot 

een fantastisch evenement voor buren, 
vriendengroepen en collega’s.”

Challenge of the Admiraal 
Nieuw dit jaar is de Challenge of the 
Admiraal, een uitdagende run waarbij 
niet alleen conditie en snelheid komen 
kijken, maar bovenal ook een scherpe 
blik en een creatieve geest. “Het 
wordt een mix tussen survival, trail-
run, obstakel-run, outdoorsporten en 
teambuilding”, legt Jan Michiel uit. 
“Tijdens de run krijg je uitdagende 
opdrachten, die je zo snel mogelijk 
moet uitvoeren. Donderdagmiddag 
gaan vijfhonderd schoolkinderen van 
start en ‘s avonds is het de beurt aan 
vierhonderd volwassenen. Over ani-
mo hebben we zeker niet te klagen.”

Gemeentehuis als clubhuis
Datzelfde geldt voor het grote aantal 
vrijwilligers dat betrokken is bij de 
organisatie van alle activiteiten. “Ook 
daarvoor is er volop animo”, knikt de 
voorzitter. “Inmiddels werken er voor 
en achter de schermen zo’n vierhon-
derd mensen mee aan dit weekend. 
Meer passen er ook niet in het ge-
meentehuis, dat vier dagen lang zo’n 
beetje ons clubhuis vormt”, grijnst hij. 

Vierhonderd vrijwilligers
Waar andere festivals hun best moe-
ten doen om genoeg helpende handen 
te vinden, heeft de organisatie van de 
Admiraliteitsdagen niets te klagen. 
“Het enthousiasme van onderop is 
zo ontzettend groot dat we ieder jaar 
groeien”, vertelt Jan Michiel trots. 
“Iedere vrijwilliger is onze ambassa-

deur en verzamelt een club mensen 
om zich heen. Zo ontstaan er telkens 
weer nieuwe ideeën en activiteiten, 
waardoor geen editie gelijk is. Die 
creativiteit van onderop geeft zo veel 
energie. Menig bedrijf zou daar jaloers 
op zijn.”

Sfeer van weleer
Wat negen jaar geleden begon als 
promotie voor een toch redelijk be-
scheiden regio, is in nog geen tien jaar 
uitgegroeid tot een volksfeest, waarbij 
heel Noord-Fryslân op de kaart wordt 
gezet. “Het festival dankt z’n naam aan 
de geschiedenis van de eerste Friese 
Admiraliteit”, weet Jan Michiel. “De 
Admiraliteit zorgde in oorlogstijd 
voor de beveiliging van de scheepvaart 
en de kustbescherming van Friesland 
en Groningen. Tientallen acteurs ne-
men je mee terug in de tijd en laten je 
de sfeer proeven van weleer.”

Waanzinnig schouwspel
Uiteraard mogen de authentieke sche-
pen daarbij niet ontbreken. Zo’n zestig 
historische schepen gaan voor anker 
in de Dokkumer grachten en zorgen 
zo voor een waanzinnig schouwspel 
in de binnenstad. “Zo brengt de Ad-
miraliteitsdagen heden en verleden bij 
elkaar”, lacht de voorzitter. “Dankzij 
steun van meer dan 300 bedrijven uit 
Noord-Nederland is het hele week-
end gratis toegankelijk en komen alle 
doelgroepen aan bod, zodat iedereen 
hiervan kan meegenieten.”

Kom jij ook?
Kijk voor meer informatie over het 
muziekprogramma en de activiteiten 
op www.admiraliteitsdagen.nl.
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ZORGBOERDERIJ DE LAKENVELDER

FOARWEI 127

9298 JG KOLLUMERZWAAG

T. 06 - 2949 4874 

DELAKENVELDER@LIVE.NL

WWW.ZORGBOERDERIJDELAKENVELDER.NL

DAGBESTEDING, WERKTRAINING  
EN AMBULANTE BEGELEIDING.

 

De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

Sake
Store
Fashion & 
Shoes

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie / ISO Noord 
Roazeloane 64, tel. 449537

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

DIVERSE OCCASIONS:
Ford Ka 1.3 Summer Edition ....................................€ 1750,=
Km stand: 112.102 | Bouwjaar: 2007

Ford Fusion 1.4-16V Futura .....................................€ 3500,=
Km stand: 174.653 | Bouwjaar: 2008

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

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

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

Audi A4 1.9 TDI Pro Line Business
Km stand: 302.014 | Bouwjaar: 2005

€ 3999,-

Ford Fiesta 1.25 Titanium
Km stand: 82510 | Bouwjaar; 2011

€ 5999,-
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Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

+ Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (5 stuks) 
+ Daging Kerrie of Roedjak + 

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.
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

DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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

Bezoekadres 
Yndustrywei 1a

T. 06 - 4677 6278
9271 EL in De Westereen
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Luinstra�Fietsen�sterk�in�kwaliteit�en�service

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra 

KOLLUM�–�Luinstra�Fietsen�heeft�in�de�afgelopen�jaren�een�enorm�sterke�
naam�opgebouwd�als�het�gaat�om�kwaliteit,�service�en�assortiment.�De�
fietsenwinkel�van�de�familie�Luinstra�is�een�compleet�bedrijf,�waar�men�
nog�oog�heeft�voor�details.�

Een bedrijf met ervaring, hetgeen 
voor de vele klanten een pluspunt ge-
noemd mag worden. ‘Onze doelstel-
ling is kwaliteit en service, maar nog 
meer tevreden klanten. Klanten zijn 
bij ons geen nummers. Wij besteden 
tijd en aandacht aan de mensen die 
ons bedrijf bezoeken. Zo is er bij ons 
de mogelijkheid om bij een elektri-
sche fiets, een middag een proeffiets 
te mogen gebruiken. Uitzoeken wat 
bij je past, wij willen miskopen voor-
komen in het belang van de klanten,’ 
aldus nestor Eddy Luinstra, die samen 
met zijn dochter het bedrijf runt, maar 
nog meer de eer geeft aan het deskun-

dige personeel, dat ook alles weet van 
reparaties aan een elektrische fiets.

Het verhaal van Luinstra Fietsen 
vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw 
in Kollumerpomp, waar Eddy Luin-
stra in het klein begon. Hij is vanaf 
de basis, het repareren van fietsen en 
de verkoop van goede tweedehands 
fietsen, opgeklommen naar een vol-
waardig en kwalitatief sterk bedrijf. 
In 2002 verhuisde het bedrijf naar 
de Voorstraat in Kollum en weer drie 
jaar later naar de huidige lokatie, waar 
Luinstra uitstekend uit de voeten kan. 
‘Wij zijn zeer tevreden, niet alleen 

met de huidige, prachtige zichtlokatie 
aan de Voorstraat, maar ook wat be-
treft de ontwikkeling van ons bedrijf. 
Ik denk dat we dit vooral te danken 
hebben aan onze werkwijze, waarbij 
de klanten centraal staan. Wij beste-
den veel aandacht aan onze klanten en 
adviseren hen terdege. Het gaat er ons 
niet eens in hoofdzaak om dat mensen 
hier kopen, maar tevreden weggaan of 
natuurlijk nog liever, fietsen. Een van 
onze pijlers is zeker ook de ophaal-
service in de gehele regio. Wij halen 
en brengen de fiets, bij voorkeur bin-
nen een dag. Dat is ons streven en dat 
halen we meestal ook, alleen bij com-
plexere reparaties, vooral als er onder-
delen besteld moeten worden, kost dit 
soms meer tijd,’ aldus Luinstra.

Jellie Luinstra, nadrukkelijk bij het 
gehele proces betrokken: ‘Zoals al ge-
memoreerd, wij streven naar optimale 

kwaliteit en service. Deze investering 
doen wij bewust en werken daar ook 
hard aan. De mensen moeten hier 
met plezier komen, wij willen graag 
langdurige en mooie contacten on-
derhouden. De communicatie is daar-
bij ontzettend belangrijk, maar ook de 
mensen waarmee we werken. Alle-
maal ervaren vakmensen, die alle mer-
ken en soorten fietsen kunnen repare-
ren, dus niet alleen de gewone heren-, 
dames- en kinderfietsen, maar ook de 
e-bike, de racefiets, de mountainbike 
enz. Wij hebben een specialist wat 
betreft  elektrische fietsen in huis. We 
beschikken over vakmensen op alle 
terreinen en het mooie daarbij is bo-
vendien ook dat ze met elkaar kunnen 
overleggen in probleem situaties. Het 
is tegenwoordig niet meer zo dat je 
dit alleen kunt doen, met de huidige 
ontwikkeling op het gebied van fiet-
sen moet je over kennis beschikken.’ 
Luinstra Fietsen, groot in service en 
kwaliteit, maar ook groot in assorti-
ment. Luinstra voert de topmerken 
Sparta, Batavus, Qwic en Victoria, 
maar kan uiteraard ook de merken 
Gazelle en Koga leveren, om maar een 
paar te noemen. Fietsen in alle maten 
en voor iedere leeftijd. Ook Luinstra 
ziet uiteraard de verkoop van het aan-
tal e-bikes toenemen. Bijna 75% van 
de verkochte fietsen is inmiddels een 
e-bike. Doordat de e-bike inmiddels 
al een aantal jaren op de markt is, 
heeft Luinstra ook een mooie collectie 
inruil e-bikes staan. 

Eddy Luinstra: ‘De e-bike is natuur-
lijk een prachtige manier van fietsen. 
Mensen gaan hierdoor vaker fietsen 
en leggen langere afstanden af. Ook 
wordt hij gebruikt voor woon-werk-
verkeer. Een gezonde manier van bui-
tenzijn, want je beweegt tenslotte. Wij 
hebben een grote collectie in voorraad. 
Bij de aanschaf van een e-bike kom je 
voor veel keuzes te staan, niet alleen 
wat betreft de accu, maar ook wat be-
treft de plaats van de “motor”. Voor, 
in het midden of achter? Moeilijke 
keuzes die wij niet kunnen bepalen. 
Dat kan alleen de koper doen. Na-
tuurlijk kunnen wij adviseren, maar 
wij zijn van mening dat de praktijk de 
beste leermeester is. We hebben dan 
ook een aantal fietsen klaar staan, die 
de potentiele koper een middag kan 

gebruiken. Meerdere kilometers fiet-
sen, zowel in een dorp als daarbuiten. 
Door deze ervaring kan men beter 
een goede en dus verantwoorde keuze 
maken. Met de keuze van de accu 
sta je voor het volgende probleem. Ik 
adviseer altijd om een accu met een 
grotere mogelijkheid te nemen. Veel 
mensen beseffen niet dat je met een 
e-bike vaak grotere afstanden aflegt.’

Ondertussen is ook een van de mon-
teurs aangeschoven. Bij de eerste woor-
den valt het al op, dat dit een man van 
de praktijk is. ‘Het sleutelen aan fietsen, 
dat is een prachtige uitdaging. Iedere 
fiets is weer anders en ik haal daar mijn 
voldoening uit. Dat de fiets weer opti-
maal de deur uitgaat, dat is toch prach-
tig? Wij hebben een werkplaats met de 
modernste apparatuur, dat moet tegen-
woordig ook, fietsen maken anno 2019 
is toch heel anders dan pakweg tien jaar 
geleden. Wij hebben daarnaast vaak di-
rect contact met de klanten, dat vind ik 
belangrijk om reparaties optimaal uit te 
kunnen voeren. Daar moet je toch op 
zijn minst voor staan. Dankzij de uit-
stekende randvoorwaarden kunnen wij 
de reparaties meestal nog dezelfde dag 
uitvoeren. Ook dat vinden wij een nor-
male service.’

De ontwikkeling op het gebied van 
fietsen gaat steeds verder. De snelle 
e-bike, waarbij snelheden van over 
de veertig kilometer bereikt kunnen 
worden, gaat niet vaak in Kollum bij 
Luinstra. ‘Ik denk dat het verzeke-
ringsplaatje en de verplichte helm daar 
mede debet aan zijn. Toch denk ik dat 
met het toenemende aantal fietsers op 
de wegen, ook de “normale” fietsers in 
de toekomst verplicht zullen worden 
om een fietshelm te dragen. Persoon-
lijk ben ik van mening dat dit voor de 
veiligheid een uitstekende zaak zou 
zijn,’ aldus Jellie Luinstra. Het verhaal 
van Jellie Luinstra slaat moeiteloos 
aan bij het grote assortiment accessoi-
res dat Luinstra Fietsen in voorraad 
heeft. Van nieuwe banden tot fietstas-
sen, van trappers tot een helm.

Luinstra Fietsen, 
Voorstraat 108, 9291 CN Kollum, 
Tel: 0511-454451. 
info@luinstrafietsen.nl
www.luinstrafietsen.nl
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

Bestel nu je dagverse kerstproducten 
op coop.nl/bestelservice

    Online
Kerstbestelservice

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

KEUZE &
KORTING

4 VOOR

10.-
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Vlinders,�kwetsbare�parels�in�de�natuur

Een�weide�met�veel�bloemen�en�daarboven�dartelende�vlinders.�Een�
kleine�tuin,�met�bloeiende�bloemen�en�een�paar�vlinders.�Beelden�die�we�
allemaal�kennen.�Vlinders�spreken�tot�de�verbeelding�en�vrijwel�iedereen�
houdt�van�hen,�totdat�een�vlinder�in�onze�woning�komt�of�als�we�ergens�
een�nachtvlinder�ontdekken.�

We hoeven er weinig voor te doen 
om van vlinders te houden, meestal 
is dit aangeboren. Kleine kinderen 
kunnen al enthousiast worden van 
vlinders. 

Dus alle reden om eens beter naar 
vlinders te kijken, maar helaas ook 
de vlinderstand gaat achteruit. Een 
dubbele reden om te genieten nu 
het nog kan. Vlinders hebben net als 
alle dieren hun vijanden, waaronder 
onze huiskat, die soms heel stil on-
der een vlinderboom kan liggen en 
met een sprong een vlinder vangt. 
Natuurlijk mooi om te zien, maar 
haal dan toch uw kat daarvandaan! 

Lang geleden dacht men dat rup-
sen en vlinders geheel verschillende 
dieren waren. Het duurde duizen-
den jaren voordat mensen erachter 
kwamen dat de kruipende, dikke 
rups later in zijn leven verandert in 
een fladderende, tere vlinder. Aan de 
vlinder gaan heel wat stadia vooraf. 
Van eitje naar rups, van rups naar 
pop, van pop naar vlinder.  Vlin-
ders staan voor lente, verliefdheid 
en zorgeloosheid. Helaas is er ook 
slecht nieuws: veel vlindersoorten 
hebben het moeilijk in Nederland. 
In Nederland leven meer dan 2400 
soorten vlinders, maar dat zijn niet 
allemaal dagvlinders. Een groot deel 

daarvan zijn  nachtvlinders  of  mi-
cro-vlinders (heel kleine vlindertjes). 
Er leven nu nog 53 soorten dag-
vlinders in ons land. Er zijn er al 17 
verdwenen uit Nederland. Dat komt 
bijvoorbeeld doordat hun leefgebie-
den aangetast zijn.

De Vlinderstichting wil voorkomen 
dat er nog meer vlinders verdwijnen 
en zet zich in voor het behoud van 
vlinders in Nederland. De Vlinder-
stichting is ontzettend belangrijk 
voor de vlinders, u kunt op hun site 
alle informatie vinden over vlinders, 
maar ook prachtige foto’s om de 
vlinder die u heeft gezien te deter-
mineren. Wellicht een aanrader om 
daar eens te kijken en om te over-
wegen lid te worden, om zo toch het 
uitsterven van soorten wellicht te 
voorkomen. 
(www.vlinderstichting.nl)

Tijdens haar leven legt een vlinder-
vrouwtje zoveel mogelijk eitjes. Uit 
de eitjes komen jonge rupsen. Een 
deel van deze rupsen groeit uit tot 
volwassen rups en gaat verpoppen. 
Tenslotte kruipt er een vlinder uit 
de pop. Van elke honderd eieren die 
een vlinder legt vinden tussen de 95 
en 99 individuen de dood, voordat 
ze aan paren of ei- afzetten toeko-
men. De overige 1 tot 5% overleeft: 
voldoende om de volgende generatie 
veilig te stellen. 

We kennen allemaal wel trekvo-
gels, die hier broeden en de winter 
in Afrika doorbrengen. Maar wist 
u dat er ook trekvlinders zijn? Be-
gin mei is de tijd dat ze vanuit het 
zuiden ons land binnenkomen. Net 
als vogels kunnen trekvlinders vele 
duizenden kilometers vliegen! Trek-
vlinders die je in Nederland kan zien 

zijn de atalanta, de distelvlinder en 
de overdag actieve nachtvlinders 
gamma-uil en kolibrievlinder.

Door de leden van Natuur in De 
Westereen kunnen wij u op deze 
pagina kennis laten maken met een 
aantal vlinders die u in de regio kunt 
tegenkomen. Een uitzondering op 
die regel is de foto van de Zilve-
ren Maan, een vlinder die hier in 
een nog niet zo lang geleden voor-
kwam, maar helaas uit onze regio is 
verdwenen. Er zijn zowel dag- als 
nachtvlinders, de laatste groep be-
staat uit veel meer soorten, maar wij 
beperken ons tot de dagvlinders.

Distelvlinder: Thijs de Hoop

Kleine Vos: Douwe Douma

Landkaartje: Lieuwe Lourens Atalanta: Titia van der Heide

Gehakkelde Aurelia: Lieuwe Lourens

Geaderd Witje: Klaske Boersma

Kolibrievlinders: Douwe Douma

Dagpauwoog: Bettie van Kammen

Kolibrievlinders: Douwe Douma

Atalanta: Titia van der Heide
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Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

Elke week nog steeds verse aanvoer van zomerbloemen!!

 
 

 
Leuk om te geven: 

prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160

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

gewasbeschermingsmiddelen, potterie, tuinbeelden en tuinbenodigdheden

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

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

KORTING
WEG = PECH

WIJ HEBBEN MEER RUIMTE NODIG!

DE LAATSTE RONDE DECO OPRUIMING!

DAAROM 50% KORTING OP DECORATIE

OP=OP

50% 50%50%50%50% 50%

KORTING

OPRUIMING!

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

CADEAUVOORDEEL.NL
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Inschrijvingen Burendag 2019 van start

Organisatoren�geven�Friese�
buurt�extra�ondersteuning
De�inschrijving�voor�de�14e�editie�van�Burendag�is�vandaag�ge-
opend.�Vanaf�nu�kan�iedereen�die�zijn�buren�beter�wil�leren�kennen�
een�burendagactiviteit�aanmelden�via�www.burendag.nl�.�Dit�jaar�
bieden�de�organisatoren�Douwe�Egberts�en�het�Oranje�Fonds�een�
aantal�buurten�in�het�land�een�extra�steuntje�in�de�rug.�Het�gaat�
daarbij�om�buurten�waar�doorgaans�minder�onderlinge�verbinding�
is,�maar�waar�wel�behoefte�is�aan�meer�contact.�Burendag�valt�dit�
jaar�op�28�september.

Burendag wordt ieder jaar door 
Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds georganiseerd om contact 
tussen buurtgenoten te bevorde-
ren. De dag is ontstaan vanuit de 
gedachte dat buurten gezelliger, 
socialer en veiliger worden als bu-
ren elkaar kennen. Burendag biedt 
iedereen in Nederland een mooie 
gelegenheid om op een laagdrem-
pelige manier in contact te komen 
met hun buren. Zo kan iedereen 
ontdekken wie er in zijn of haar 
buurt woont en wordt tijdens Bu-
rendag vaak de basis gelegd voor 
nieuwe contacten. Zo kan één dag 
een effect hebben dat veel langer 
duurt.

Peter Douwes, directeur Oranje 
Fonds: “We willen iedere inwoner 
van ons land van harte uitnodigen 
om mee te doen met Burendag. 
Meedoen is heel gemakkelijk en 

kan al door een koffiemoment te 
organiseren voor mensen uit de 
buurt. Daar is niet meer voor no-
dig dan wat tafels, stoelen, koffie en 
misschien wat lekkers. Maar groots 
uitpakken kan natuurlijk ook. Met 
je buren in contact komen kan heel 
simpel zijn en het kan enorme 
meerwaarde bieden.”

John Brands, general manager Ja-
cobs Douwe Egberts Nederland: 
“Burendag brengt mensen samen 
en zorgt voor meer sociale samen-
hang. Juist in buurten waar minder 
verbinding is tussen mensen, kan 
Burendag voor een positieve im-
pact zorgen. Wij geloven dat kof-
fie mensen met elkaar in contact 
brengt. Daarom geven Douwe Eg-
berts en Oranje Fonds een aantal 
van deze buurten een steuntje in de 
rug door hen te helpen Burendag 
te organiseren. Ook werkt Douwe 

Egberts samen met 20 lokale 
supermarkten om in ‘hun’ buurt, 
waar behoefte aan meer sociaal 
contact, Burendag op te zetten.”
 
In 2006 organiseerde Douwe 
Egberts de eerste editie van Bu-
rendag met 300.000 deelnemers, 
waarna het Oranje Fonds als me-
deorganisator in 2008 aansloot. 
Sinds 2006 organiseerden buur-
ten al zo’n 42.000 Burendagacti-
viteiten. Inmiddels doen er jaar-
lijks zo’n 1 miljoen mensen mee 
aan Burendag. Buren kunnen 
via  www.burendag.nl  een aan-
vraag bij het Oranje Fonds indie-
nen voor een financiële bijdrage 
van maximaal 350 euro voor hun 
Burendagactiviteiten. Om hier-
voor in aanmerking te komen 
moet de activiteit aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Deze zijn 
te vinden op www.burendag.nl.

Ontdek Nationaal Landschap Noardlike 
Fryske Wâlden met de toeristengids
De�Noardlike�Fryske�Wâlden�in�het�noordoosten�van�Fryslân�is�een�Nati-
onaal�Landschap.�Het�gebied�dankt�deze�titel�aan�de�unieke�combinatie�
van�landbouwgrond,�natuur�en�cultuurhistorie.�Het�eeuwenoude�coulis-
selandschap�met�pingo’s,�elzensingels�en�houtwallen�is�vrijwel�intact�
gebleven.�

Dit smûke (knusse) landschap is bijna 
nergens in Europa te vinden. Kenners 
roemen de grote variatie aan planten 
en dieren. Met de uitgave van een toe-
ristengids nodigt de vereniging No-
ardlike Fryske Wâlden iedereen uit het 
kleinschalige coulisselandschap met 
zijn rijke biodiversiteit te ontdekken!

In de 12 pagina’s tellende brochure 
staan handige tips over wandelen, fiet-
sen, varen, paardrijden en overnachten 
in het prachtige Nationaal Landschap. 
Bezoekers kunnen op die manier het 
unieke coulisselandschap verkennen. 
Zo wordt het 165 km lange Streek-
pad, fietsroutenetwerk Noordoost 
Fryslân, natuurgebied het Bûtenfjild 
en de men- en ruiterroutes beschreven 
net zoals de mogelijkheden voor over-
nachtingen en activiteiten bij de boer. 
Ook de Swaddekuier en Brommels! 
ontbreken niet in deze handzame 

brochure. De toeristengids is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van de provincie Fryslân

Gratis verkrijgbaar
De toeristengids is gratis verkrijgbaar 
bij verschillende restaurants, musea en 
bezienswaardigheden in Noordoost-
Fryslân. De gids is ook via de web-
site  www.noardlikefryskewalden.nl/
toeristengids te downloaden. Eigena-
ren van een toeristische locatie of in-
formatiepunt die graag (gratis) meer-
dere exemplaren ontvangen kunnen 
contact opnemen met de vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden. Dat kan 
telefonisch via tel. 0511 – 74 52 00 (op 
werkdagen van 09.00 tot 12:00 uur) of 
per e-mail  info@noardlikefryskewal-
den.nl. 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
is een vereniging waarvan het over-
grote deel van de bijna 800 leden, boe-
ren en particulieren aan (agrarisch) 
natuurbeheer doen. De vereniging 
streeft naar een gebiedsgerichte vitale 
landbouw, midden in ‘e mienskip, die 
is vervlochten met het cultuurhistori-
sche landschap met bijbehorende na-
tuurwaarden.

Oscar�de�Orka

Tijdens de zomervakantie gaat de fa-
milie Muis naar het eiland Schiermon-
nikoog. 
Binkie, Bonkie, papa, mama en opa en 
oma zijn van de partij. Met de auto rei-
zen ze naar de haven van Lauwersoog. 
Hiervandaan varen ze met een veerboot 
naar het eiland. Bij het vertrek laat Ka-
pitein Zeerob een paar keer zijn stoom-
fluit overgaan. Langzaam glijdt de boot 
weg van de kade. De zomervakantie is 
begonnen! De hele familie klimt, via een 
ijzeren trap, naar het bovenste dek van 
de boot en genieten van het prachtig 
uitzicht. Het schip manoeuvreert zich 
door de smalle vaargeulen, die met rode 
en groene boeien zijn afgebakend. Een 
groot aantal meeuwen vliegt met de 
veerboot mee. Het zijn grote grijswitte 
vogels met een gele snavel. Er zijn kop-
meeuwen, zilvermeeuwen en zelfs jan 
van genten bij.
Als de boot in de buurt van het eiland 
Schiermonnikoog komt, zien ze op een 
zandplaat een aantal zeehonden liggen. 
De oudste van hen, Bumper de Zee-
hond, zwaait enthousiast met zijn staart 
en slaakt blije kreten. Ook de kleine zee-
hondjes reageren opgewonden en klap-
pen vrolijk met hun korte pootjes. De 
moeders gedragen zich rustig en houden 

natuurlijk een oogje in het zeil. Kapitein 
Zeerob groet hen vriendelijk, door een 
paar keer aan de stoomfluit te trekken. 
Binkie & Bonkie kijken hun oogjes uit. 
Het is de eerste keer, dat ze deze dieren 
zien. De vakantie is nu al geslaagd!
De volgende dag gaan Binkie & Bonkie 
met papa en mama, zittend in een bol-
derkar, naar de vuurtoren. Al vanuit de 
verte kunnen zij de rode toren met de 
glazen koepel zien. Als ze aan de voet 
van de veertig meter hoge vuurtoren 
staan, houden ze hun adem in. Papa ver-
telt, dat er ’s nachts, in de glazen koepel, 
een grote lamp ronddraait. Die schijnt 
heel ver en is een lichtbaken voor de 
schepen op zee. 
Victor Valk, de vuurtorenwachter van 
Schiermonnikoog, komt naar buiten. 
Ze mogen, bij hoge uitzondering, de 
vuurtoren beklimmen. Na 160 treden 
zijn ze eindelijk boven. Maar, de inspan-
ning is de moeite waard geweest. Ze 
hebben een adembenemend uitzicht op 
de Waddenzee aan de ene kant, en de 
Noordzee aan de andere kant. Ook de 
Waddeneilanden Ameland en Terschel-
ling zien ze liggen. En de kust van de 
provincie Friesland.
‘s Middags krijgen Binkie & Bonkie van 
opa en oma een vlieger. Aan de westkant 
van het eiland is een breed strand. Daar 
laten zij met hulp van papa en opa de 
blauwe vlieger voor het eerst op. Binnen 
de kortste keren staat de vlieger hoog 
en strak aan de stralende hemel. Om 
beurten mogen Binkie & Bonkie hem 
vasthouden. Als ze een beetje aan het 
vliegeren gewend zijn, laten ze de vlie-
ger heen en weer zwenken en laten hem 
zelfs korte duikelingen maken. Na een 
tijdje wordt de vlieger weer veilig bin-
nengehaald.
Terwijl de ouders en grootouders een 
dutje doen, bouwen Binkie & Bonkie, 

dicht bij de zee, een zandkasteel. Ze 
gebruiken schelpen om het bouwwerk 
te versieren. Er wordt ook een gracht 
om het kasteel gegraven. Binkie is de 
kasteelheer en Bonkie is een boze rid-
der, die het kasteel aanvalt. De kinderen 
genieten van hun spannende spel. 
Plotseling ontstaan er, uit het niets, hoge 
golven. Tot hun schrik schuift een grote 
orka het strand op. De zwart-witte huid 
van het roofdier, glinstert in de zon.
Het enorme dier schudt het zeewater 
van zich af. Binkie & Bonkie kijken el-
kaar aan en weten het even niet meer. 
De orka maakt een hoog, indringend 
geluid en slaat met zijn staartvin krach-
tig op en neer. Het zijn zware klappen 
op het water, die tot ver in de omtrek 
zijn te horen.  De orka wenkt hen heel 
vriendelijk. Binkie & Bonkie aarzelen, 
maar schuifelen even later voorzichtig 
naar hem toe.

‘Jongens, jullie hoeven niet bang voor 
mij te zijn,’ zegt de orka geruststellend. 
‘Ik ben Oscar de Orka. Er is op dit 
moment weinig te doen in zee. Eerlijk 
gezegd, verveel ik mij ‘n beetje. Hebben 
jullie soms zin om met mij een tochtje 
te maken?’
Binkie & Bonkie kijken verbaasd naar 
de orka. Er valt een stilte. Binkie kucht 
even, terwijl Bonkie strak naar de hemel 
staart. ‘Waarom ook niet,’ zegt Binkie. 
‘Maar, als wij met Oscar meegaan, we-
ten papa en mama en opa en oma  niet, 
waar we zijn,’ reageert Bonkie een beetje 
bezorgd. ‘Och joh, die liggen nu lek-
ker te slapen in hun strandstoelen,’ stelt 
Binkie zijn broer gerust. ‘Kom, we gaan 
met Oscar mee!’
Ze klimmen met veel moeite in de bek 
van Oscar en gaan op zijn grote tong 
zitten, vlak achter zijn vlijmscherpe tan-
den. De orka maakt een vlies vóór zijn 

tanden, zodat Binkie & Bonkie tijdens 
de tocht  lekker droog zitten en een 
mooi uitzicht hebben.
Oscar schuift langzaam terug in zee, 
draait zich met een soepele beweging 
om en schiet vervolgens met een enor-
me vaart naar voren.
Binkie & Bonkie moeten even wennen, 
maar na een poosje kijken ze ontspan-
nen door het “venster met de tralies”. 
Het lijkt wel, alsof ze in een cockpit van 
een watervliegtuig zitten. Eerst zwemt 
Oscar naar het oostelijk deel van het 
eiland.
Ze komen voorbij de zandplaat, die zij 
vanuit de veerboot zagen liggen. Op het 
droge liggen enkele zeehonden te rusten 
in de warme zon. Een aantal zwemt in 
het water. Maar op het moment, dat zij 
de Oscar de Orka zien, vluchten zij de 
zandplaat op, want: ‘Je weet het maar 
nooit met een orka!’ ‘Bij eb liggen de 
meeste zeehonden hier lekker te luie-
ren,’ vertelt Oscar. ‘Maar bij vloed gaan 
de dieren massaal de zee in, om vis te 
vangen voor hun jongen. ‘En,’ zegt hij 
‘n beetje besmuikt: ‘Voor mij moeten de 
zeehonden natuurlijk uitkijken, want ik 
heb regelmatig trek in een lekker zee-
hondenhapje!’ Binkie & Bonkie doen 
net alsof ze deze opmerking niet heb-
ben gehoord, maar rillen wel even bij de 
gedachte dat de orka zeehonden aanvalt. 
Oscar laat hen de zeebodem zien. Er 
zijn talrijke zeedieren te bewonderen, 
zoals: zeesterren, krabben, kreeften, gar-
nalen. Er liggen ook veel schelpen, bij-
voorbeeld: strandgapers, oesters, strand-
schelpen, wulken en kokkels. Het is één 
grote, onderzeese schatkamer!
Onderweg komen zij Harrie Hamer-
haai met twee vrienden tegen. Oscar 
maakt een praatje met hen en zwemt 
weer door. Harrie en zijn kameraden 
kijken hem verbaasd na. Ze komen 

scholen haring en tong tegen . ‘In deze 
tijd van het jaar, worden er veel school-
reisjes georganiseerd,’ legt Oscar uit.
Na een uurtje brengt Oscar de Orka hen 
weer terug. Bij strandpaal negen, spuugt 
hij Binkie & Bonkie uit. De jongens 
rollen en tuimelen het strand op. Oscar 
draait zich om, slaakt een paar kreten en 
verdwijnt in de zee. Nog één keer komt 
hij aan de oppervlakte, maakt een wilde 
sprong en zwaait enthousiast met zijn 
staartvin. 

De jongens besluiten thuis niets te ver-
tellen; ze zijn bang dat zij op hun kop 
zullen krijgen en bovendien gelooft nie-
mand hun orka-avontuur. 
‘s Avonds is er een gezellige barbecue in 
de tuin van het vakantiehuisje. Er wordt 
heerlijk gegeten en gedronken. Iedereen 
is vrolijk en heeft het naar de zin. Als 
Binkie & Bonkie naar hun bedje gaan, 
leest Opa Muis nog een verhaaltje voor.
Het gaat over twee kabouters, die op de 
rug van een walvis, een zeereis maken. 
Deze  mannetjes beleven hele span-
nende avonturen.
Binkie & Bonkie kijken elkaar veelbete-
kenend aan en roepen in koor: 

‘Nou opa,……..zo ’n spannende zeereis, 
zouden wij ook wel eens willen maken!’

Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen Deel I” 
(2011)
(de titelafbeelding is van Astrid Vander-
steen 2018)

LEES�DE�WESTEREENDER�
OOK�ONLINE

WWW.WESTEREENDER.NL
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jaapkingma.nl

GRATIS
Waardebepaling

0511 469 269

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

Kippen - Geiten - Eenden -
Varkens - Koeien - Nertsen - Konijnen.

Gevraagd mest van:

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

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

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

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

KEUZEMOGELIJ
KHEDENMaten in Small, Medium 

en Large Elektrisch 
verstelbaar d.m.v. 2 
motoren Mogelijk met 
een accu (draadloos)
7 draaibare pootvarianten
33 stofkwaliteiten in 
bijna 100 kleuren 6 
ledersoorten in meer dan 
50 kleuren

VANAF

€ 599,-
IN STOF

a5adv_MEES_RICO_staand.indd   1 24-05-19   15:31
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DAMWÂLD,  HAADWEI 57  TEL. 0511 421781  VRIJDAG KOOPAVOND  WWW.KOOISTRA.NL

kans op een
Gratis Relaxfauteuil t.w.v. € 599,-!

Bij een besteding van
 minimaal € 200,-  uit 
onze ruime collectie.*

SHOP 
&WIN!

2-zits bank NordicClub   €599,- 
Bijpassende Poef €229,- 
(+ kans op een gratis relaxfauteuil)

Boxspring JBLM
Elektrisch verstelbaar 180/180 x 200 €2095,- 
Vlakke uitvoering leverbaar vanaf €999,-
(+ kans op een gratis relaxfauteuil)

Relaxfauteuil Mees of Rico
l Maten in Small, Medium en Large
l Elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren
l Mogelijk met een accu (draadloos)
l 7 draaibare pootvarianten
l 33 stofkwaliteiten in bijna 100 kleuren
l 6 ledersoorten in meer dan 50 kleuren *V
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OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR:
n VLOEREN n GORDIJNEN n BINNENZONWERING 
EN ALLES OP HET GEBIED VAN MEUBELS EN SLAPEN!

LAAT U VERRASSEN IN ONZE 
3300M2 GROTE SHOWROOM.
Al bijna 70 jaar een vertrouwd adres met 
kwaliteitsproducten en een goede service!

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Maten in Small, Medium en Large Elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren Mogelijk met een accu (draadloos)7 draaibare pootvarianten33 stofkwaliteiten in bijna 100 kleuren 6 ledersoorten in meer dan 50 kleuren

VANAF

€ 599,-
IN STOF

a5adv_MEES_RICO_staand.indd   1

24-05-19   15:31

ACTIE AANBIEDING

INTRODUCTIE AANBIEDING

Wyldekamp 5, Twijzelerheide
Tel. 0511-441779 b.g.g. 06-50588620 

Openingstijden: di./wo./do. :  8.30-18.00 uur;   vrij :  8.30-21.00 uur;
 zaterdag :  8.30-12.00 uur

Week 34
zijn wij
gesloten.
19 t/m 25 augustus

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

“Kerst, de lekkerste cadeaus 
haalt u bij de slager”

Uw kerst-
geschenk, wij 
maken er wat 
moois van!

“Kerst, de lekkerste cadeaus 
haalt u bij de slager”haalt u bij de slager”

“Kerst, de lekkerste cadeaus 
haalt u bij de slager”

“Kerst, de lekkerste cadeaus 
haalt u bij de slager”haalt u bij de slager”haalt u bij de slager”

Uw kerst-Uw kerst-
geschenk, wij geschenk, wij 
maken er wat maken er wat 
moois van!moois van!

haalt u bij de slager”haalt u bij de slager”
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 Deze regelt en verzorgt de complete 
uitvaart in overleg met de  
nabestaanden voor leden.  

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Fotowedstrijd succes
Het lijkt er veel op dat de jonge Westereender fotograaf Robin van der Land een heel grote rijzende ster is. Een fotograaf met 
oog voor details. Vorige maand won hij tijdens een fotowedstrijd van de Floriade een prachtige prijs. Aan deze wedstrijd deden 
ruim 500 mensen mee.  Zowel bij de volwassen als in de jeugdcategorie waren er 10 genomineerden. Er was zowel een jury- als 
publieksprijs. De bekendmaking en prijsuitreiking was op 16 juni in Almere. Robin van der Land sleepte daarbij de juryprijs in 
de wacht, hetgeen hem niet alleen een prachtige trofee opleverde, maar ook een Canon camera ter waarde van € 850. 

Natuurlijke bron

Ik�denk�dat�de�meeste�lezers�van�deze�rubriek�nog�op�vakantie�gaan.�Voor�
mijzelf�zit�de�vakantie�er�helaas�alweer�op.�Ook�dit�jaar�mochten�we�weer�
op�het�mooie�Waddeneiland�Texel�zijn,�waar�ik�intens�heb�genoten�van�de�
prachtige�kolonie�grote�sterns.�

Zittend op een stoeltje ruim twee 
uren kijken naar een kolonie van dui-
zenden vogels, druk in de weer om 
hun jongen te voeren. Indrukwek-
kend, maar eigenlijk nog veel meer, 
want dat de ouders uit de enorme 
wirwar van roepende, vliegend en 
druk schreeuwende vogels hun eigen 
jongen feilloos weten te vinden is ge-
weldig en fascineert mij enorm. Van 
dit moment heb ik genoten, wer-
kelijk schitterend en dan de “agres-
sie” in de kolonie, waar jongen van 
andere grote sterns wreed verjaagd 
worden. En ja, als ik dan ’s avonds op 
bed lig, klinkt nog het “gekrijs” mij in 
de oren, maar dan als een fraai mu-
ziekstuk.

Ondertussen kan ik ook weer een 
drietal nieuwe soorten toevoegen, 
waaronder tot mijn grote geluk twee 
soorten van de kievit en ook de schil-
draaf die in Burdaard aanwezig was. 

Ik denk dat er zeker vogelaars zijn 
die twijfel hebben bij de vraag of het 
echt wilde vogels waren, maar ik heb 
ervan genoten.

Op Texel, maar ook in onze eigen 
regio zie ik in deze periode een van 
de meest verguisde plantensoorten 
volop bloeien. De distels, (stiekel-
planten), waarbij ik besef dat iedere 
boer daar een hekel aan heeft, maar 
ik raak steeds weer onder de indruk 
van de schoonheid van deze planten. 
Vooral de manier waarop de bloe-
men tot volle glorie komen, raakt mij 
steeds weer. In onze regio hoor je he-
laas weinig positiefs over de distels, 
laat staan over hun prachtige bloei 
en laten we eerlijk zijn, prachtig ge-
heel, vooral bij de grote zilverkleurige 
soorten. Ik kan niet anders dan erbij 
blijven staan en dan tot de conclusie 
komen, dat de plant ook insecten 
aantrekt. 

Ondertussen zijn de eerste goudple-
vieren alweer terug uit hun broed-
gebied, terwijl ook de regenwulp 
zijn prachtige roep weer laat horen. 
We hebben het gevoel dat we nog 
maar net aan het einde van de lente 
staan, maar voor we het weten staat 
de herfst weer voor de deur. Maar 
eerst wacht, hoop ik, een mooie zo-

mer met veel plezier in de natuur. Ik 
heb daar al vertrouwen in, ik begrijp 
dat er steeds meer acties komen om 
zwerfvuil op te ruimen, om Neder-
land schoon te krijgen. Ik probeer 
daar een bijdrage aan te leveren en 
werd daarvoor beloond met de te-
rugkeer van de mus in mijn tuin. Ik 
begrijp dat u het voorhoofd fronst, 
maar dat ik na vier jaar weer een 
groepje mussen in mijn tuin zag, gaf 
een lekker gevoel. Natuur beleven en 

van genieten kan iets heel kleins zijn 
en zo dichtbij, want daar begint het 
tenslotte.
Ondertussen ben ik op zoek naar 
nestplaatsen van huiszwaluw, gier-
zwaluw en visdief in De Westereen.
Reacties en ringmeldingen: Johannes 
van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 
AN De Westereen. 06-42952908. E-
mail: jefanka@planet.nl.

Facebook Natuur in De Westereen

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

Distel (Foto’s: Bettie Zijlstra)

Insectenfestival in de hortus van Fryslân 
De�Kruidhof,�hortus�van�Fryslân�in�Buitenpost�organiseert�op�zaterdag�13�
juli�2018�een�insectenfestival.�Deze�dag�staat�bol�van�activiteiten�rondom�
bijen�en�andere�insecten.�Het�is�een�educatief�festival�voor�jong�en�oud�
waarin�beleven,�doen�en�leren�centraal�staan.�

Tijdens dit festival voor jong en oud op 
zaterdag 13 juli staat alles in het teken 
van het verdwijnen van insecten in onze 
directe omgeving. Weten we eigenlijk 
wel waarom insecten zo belangrijk en 
nuttig voor ons zijn? 

En hoe zorgen we er voor dat er niet nog 
meer insecten verdwijnen? Door bezoe-
kers de waarde van insecten te laten er-
varen door middel van miniworkshops, 
rondleidingen, verhalen en informatie 
wil De Kruidhof mensen bewustmaken 
van hun eigen gedrag en mogelijkheden 
om zelf iets te doen.

Er zijn rondleidingen naar de bijen-
stal en de imker vertelt over het belang 
van imkeren en laat je heerlijke honing 
proeven. Kinderen kunnen op zoek naar 
insecten in de composthoop en deze 
insecten daarna knutselen van klei.  Ze 
kunnen zoeken naar waterdiertjes in de 
vijver en een insectenpotje maken. Het 

IVN en Natuurmonumenten geven in-
formatie en B-Aware geeft een work-
shop zaadknikkers maken en kijkt mee 
naar de grondsoort en de biodiversiteit 
in je eigen omgeving. Er is een verha-
lenverteller, mensen kunnen het Ora-
torio met hommelgeluiden bezoeken, 
kinderen kunnen geschminkt worden 
en met een VR-bril op kun je ervaren 
hoe je leeft als een hommel. 

Een van de schrijfsters van het boek 
Avontuurlijk Tuinieren daagt je uit de 
TuinTest te doen: ben jij al een avon-
tuurlijke tuinier? Met een gids is er een 
rondleiding door de tuinen langs bij-
vriendelijke planten. In de Verkooptuin 
kun je informatie krijgen over het grote 
assortiment bijvriendelijke planten en 
kruiden en het insecten-vriendelijk aan-
planten van je eigen tuin. In Het Tuin-
café kun je genieten van huisgemaakte 
lekkernijen. Kortom, een boordevol pro-
gramma gericht op insecten.

Foto: Robin van der Land
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De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

Sportfysiotherapie De Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

Echografie

Functional 
movement 
screen

Podologie

Redcord
Therapie- & trainingscentrum 

De Vesteynde 
 
Therapie- en trainingscentrum  
‘De Vesteynde’ is een multi- 
disciplinair paramedisch 
centrum met locaties in
De Westereen (hoofdlocatie),
Harkema en Buitenpost. 

U kunt bij ons terecht voor 
sportblessures,  diverse 
trainings-/sportprogramma’s 
en sport advies.
 
Voor meer informatie en 
openingstijden kunt u ons 
bellen op 0511-447337.

Shockwave

Dry needling

Knieschool

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (De)montage en verhuur stalen steigers;  
- Verhuur aluminium rolsteigers;  
- Krimpfolie sealen;  
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;  
- Denken in mogelijkheden;  
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;  
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.  
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Sloop�Zusterflat�Talma�markeert�einde�tijdperk
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

FEANWÂLDEN�–�Waar�eens�het�grijs�van�het�asfalt�overheersend�zicht-
baar�was�en�auto’s�af�en�aan�reden,�zal�wellicht�in�de�nabije�toekomst�
het�Feanwâldster�park�het�beeld�bepalen.�Niet�alleen�het�asfalt�van�de�
Rûnwei�om�het�dorp�is�dan�verdwenen,�maar�ook�nog�een�prachtig�stukje�
nostalgie:�de�zusterflats.�In�het�verleden�konden�de�medewerkers�van�
Talma�Hûs�één�van�de�zestig�kamers�huren�in�de�zusterflat�De�stapels�
stenen�en�hout�en�het�gebonk�van�de�sloopwerkzaamheden�overheersen�
nu�het�beeld.�

“Kansen in kernen”, de gemeente 
Dantumadiel bouwt daar aan in Fe-
anwâlden. De verouderde zusterflats 
waren niet alleen aan achterstallig 
onderhoud toe, maar ook hun functie 
is verloren gegaan. De tijd dat jon-
gemannen via de regenpijpen naar 
boven klommen om door een open-
staand raam naar binnen te glippen, 
is voorgoed voorbij. Wat blijft zijn 
de zoete herinneringen. De zorg is 
veranderd, zusterflats zijn niet meer 
nodig, mede daarom is het besluit 
gevallen om ook deze ruimte in te 
zetten, voor de eigen bewoners van 
Talma Hûs, maar vooral ook voor het 
dorp.

Thea Dijkstra en Ria Terpstra, koes-
teren mooie herinneringen aan de 
flats, waar ze zelf ook een aantal jaren 
hebben gewoond en geleefd. ‘Na-
tuurlijk is het enerzijds jammer dat 
deze flats verdwijnen, maar je kunt 
ze ook niet laten staan om alleen een 
stukje historie te bewaren. De herin-
neringen zitten in je hoofd en je hart,’ 
aldus Ria Terpstra. 

‘Als zusterflat was de flat al jaren 
niet meer in gebruik, de laatste jaren 
diende ze als kantoorgebouw, maar 
gezien het feit dat ze al jaren niet 
meer voldeden aan de eisen van de 
tegenwoordige tijd, was er eigenlijk 
maar een optie. ‘s Zomers was het 
te warm en ‘s winters te koud. Zorg-
groep Pasana is er enkele jaren gele-
den reeds mee bezig geweest om de 
eventuele mogelijkheden te bekijken. 
Toen Pasana in 2014 failliet ging en 
de KwadrantGroep de nieuwe eige-
naar werd, was de blik vooral gericht 
op andere belangrijke zaken, zoals 
behoud van personeel en goede zorg 
leveren. De prioriteit lag ergens an-
ders,’ aldus Thea Dijkstra.

Een uitnodiging in het kader van het 
project “Kansen in kernen” in de ge-
meente Dantumadiel, een onderdeel 
van de realisatie van de Sintrale As, 
bleek uiteindelijk de stap te zijn die 
mensen van Talma Hûs nodig had-
den. ‘We zagen de kansen en mo-
gelijkheden die er kwamen voor 
Feanwâlden, maar ook indirect voor 
ons. Nu de wegen voor ons gebouw 
lijken te verdwijnen en er een op het 
oog prachtig park gerealiseerd wordt, 
zagen we ook voor een bepaalde ca-
tegorie van onze bewoners mogelijk-
heden. Er zijn bewoners die de vrij-
heid die ze krijgen nog best kunnen 
dragen en daarnaast zie je in de zorg 
steeds nieuwe elementen naar voren 
komen. Een van die elementen is de 

ontwikkeling van domotica. Deze 
ontwikkelingen komen in snel tempo 
de zorg binnen.  maar aan de andere 
kant biedt het zeker ook mogelijkhe-
den,’ aldus Thea Dijkstra. ‘We kun-
nen de nieuwe ontwikkelingen niet 
tegenhouden, dat willen wij ook niet, 
wij halen eruit wat goed is voor onze 
bewoners.’

Ria Terpstra (52) werkt dit jaar al 
34 jaar in Talma Hûs, waarvan ze de 
eerste zeven jaar in de zusterflat heeft 
gewoond. Ria heeft veel goede herin-
neringen aan die tijd. Ria: ‘Het was 
een hele gezellige tijd. Ik volgde de 
inservice-opleiding en werkte daar-
naast op de afdeling Ook na de oplei-
ding bleef ik in de zusterflat wonen. 

Na het werk brachten we veel tijd 
met elkaar door. Met het mooie weer 
gingen we stiekem op het platte dak 
zonnebaden. We kookten en aten 
samen en deelden veel dingen zoals 
de telefoon, de wasmachine en de 
badkamer. Vaak werkten we zo’n tien 
dagen, waaronder gebroken diensten. 
Na die tien dagen was je vier dagen 
vrij en ging je meestal naar het ouder-

lijk huis.’ In het verleden had Talma 
Hûs een eigen inservice-opleiding in 
samenwerking met de Stichting Op-
leiding Ziekenverzorging in Drach-
ten. De opleiding duurde ongeveer 
2,5 jaar. Na 3 maanden begon de 
praktijkperiode in Talma Hûs.

‘Met de sloop van de flats komt er 
ruimte en zal ook onze hoofdin-
gang zeker mooier gesitueerd liggen. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat 
de ingang in het zuiden is, eigenlijk 
afgewend van het centrum van het 
dorp. We kunnen er nu iets moois 
van maken,’ vult Ria Terpstra aan. ‘De 
zorg verandert continu, is enorm in 
ontwikkeling en is nu multi-complex, 
mede doordat mensen vaak gedwon-
gen zijn om langer thuis te blijven. 

Daar worden faciliteiten voor gecre-
eerd. Niet alleen de zorg, maar ook 
de mensen in de zorg veranderen. 
Wij gingen vroeger de zorg in, maar 
het leerproces was per groep, je moest 
dan in een zusterflat wonen. Een 
prachttijd, allemaal meiden tussen 
de 18 en 25 jaar. Je stopte toen vaak 
als je in verwachting was, dus gemid-

deld werkten de meiden hier zo’n vijf 
tot zes jaar. Ik was wellicht de eerste 
uitzondering. Die tijd is niet meer. 
We werkten soms tien dagen achter 
elkaar. En de verhalen van vriendjes 
die binnen slopen, jongens mochten 
namelijk niet op de kamers komen, 
zijn zeker waar. Maar dit was geen 
schering en inslag. We gingen zon-
nebaden op het plat dak, dit mocht 
niet, dus werden we weggestuurd. 
Het was altijd prachtig, ook als je een 
blok had van tien dagen werken. Je 
pepte elkaar op, fantastisch, gewoon.’ 

Met het verdwijnen van de zusterflat 
komen de verhalen boven van de vele 
mooie herinneringen. Herinneringen 
die gekoesterd worden en het mooie 
daarbij is, dat de nieuwe situatie on-
getwijfeld ook weer voor verhalen 
en herinneringen zal zorgen. De 
wereld, de regio, de zorg is in bewe-
ging, Talma Hûs, het personeel en de 
bewoners, maar ook de Kwadrant-
Groep beweegt mee op weg naar de 
toekomst.

(Eigen foto)

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

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

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

Weekaanbiedingen
Cranberry Gebakstukje € 6.95
Cranberry Cake           € 3.25
Breekbroodjes             € 2.75
6 gesorteerde bolletjes € 2.10

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

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20
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SVR camping De Dobbe te Kollumerzwaag

Rust,�ruimte,�vrijheid,�gezelligheid�en�veiligheid�
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

KOLLUMERZWAAG�-�Zachte�gitaren,�de�zwoele�wind�en�de�zomerzon.�De�
vakantietijd�is�weer�aangebroken.�Veel�mensen�maken�lange�en�verre�rei-
zen,�zodat�ze�veel�kunnen�verhalen�en�dagelijks�een�meer�dan�gemiddeld�
aantal�zonuren�mogen�aanbidden.�

Daarnaast zijn er nog de thuisblij-
vers en de “gelukszoekers” die rust, 
ruimte en gezelligheid, maar ook de 
zon zoeken in ons eigen land. Het 
kampeerseizoen wordt daarnaast 
steeds langer en loopt tegenwoordig 
van Hemelvaart tot eind september. 
Dat is ook in onze regio steeds dui-
delijker zichtbaar. Maar wat zoekt 
een mens nu in onze regio? Om 
een indicatie te krijgen, stapten we 
naar SVR camping De Dobbe te 
Kollumerzwaag, waar we een gast-
vrij onthaal kregen. Later tijdens 
de gesprekken op de camping met 
de gasten blijkt het gastvrij onthaal, 
de sfeer en gemoedelijkheid een be-
langrijk onderdeel van het geheel te 
zijn.

De spiksplinternieuwe SVR vlag 
wappert behoorlijk. Een stevige 
wind, maar ook een heerlijk zon-
netje leiden naar het ogenschijnlijk 
boerderijtje met camping van Pieter 
en Ingrid. Of wellicht toch beter In-
grid? Zij is tenslotte vaak het eerste 
gezicht en aanspreekpunt, dat de 
oude en nieuwe gasten tegenkomen 
op De Dobbe. Eigenlijk zijn het 
voor alle gasten nieuwe gezichten. 
Het beheerderspaar is sinds januari 
de nieuwe eigenaar van De Dobbe. 
‘Wij voelden ons direct getrokken 
door dit mooie plekje. We hebben 
jaren in een nieuwbouwwijk ge-
woond. 

We wilden graag ergens wonen waar 
we meer ruimte en ook stilte konden 
vinden. Toen we hier kwamen kij-
ken, waren we direkt verliefd op deze 
lokatie. De camping lokte ons ook en 
ik moet nu na een half jaar conclude-
ren, dat het geweldig is. De prachtige 
lokatie, de contacten met de mensen, 
het is hier gewoon heel gezellig. We 
willen de sfeer die Klaas, de vorige 
eigenaar, heeft neergezet vooral be-
houden. Het was goed en moet ook 
goed blijven,’ verklaart Ingrid. De 
brede lach op haar gezicht en de 
sprekende, sprankelende ogen zijn 
overtuigend genoeg om te beseffen 
dat “ze lekker bezig zijn”.

Op de achtergrond klinken kinder-
stemmen en in de zandbak spelen 
de kleintjes. Het terrein biedt ook 

voor kinderen heel veel, ze kunnen 
zich lekker uitleven en daarnaast 
ook nog even naar de hertjes gaan. 
Volop ruimte voor kinderen om hun 
eigen creativiteit te ontdekken en te 
benutten. ‘We gaan de mogelijkhe-
den voor de kinderen nog aanpassen, 
vooral wat betreft de speelattributen,’ 
vult Ingrid aan als ze de tevreden en 
stralende kindergezichtjes ziet. 

De Dobbe oogt prachtig: maar 
waarom komen mensen nu naar De 
Dobbe? De eerste gast die we aan-
spreken, blijkt liever niet met zijn 
naam in de krant te willen. ‘Niet 
vanwege eventuele criminele activi-
teiten,’ verklaart hij lachend. ‘Ik heb 
hier een prachtig plekje gevonden. 
Ik kom hier nu voor het vierde jaar, 
het is hier altijd mooi en gezellig. De 

mensen zijn hier nog betrokken bij 
elkaar, als je elkaar nu kent of niet. 
Het voelt als een soort thuiskomen. 
Ik ben hier om een praktische reden 
gekomen, dit was in de laatste fase 
van het leven van mijn vrouw. Ik 
zocht een plekje om dichterbij haar 
te zijn. Ik ben toen met de caravan 
naar een aantal campings geweest. 
Toen ik hier kwam, wist ik direkt dit 
is het. Je krijgt hier zo’n goed en ver-
trouwd gevoel. Ondertussen is mijn 
vrouw overleden, maar ik blijf hier 
komen. Van hieruit kun je boven-
dien van alles doen, de regio biedt 
prachtige fietsmogelijkheden en de 
winkelvoorzieningen die je op een 
camping nodig hebt zijn dichtbij.’ 
Het Groninger echtpaar dat net op 
bezoek is, is ook onder de indruk van 
de gemoedelijke sfeer.

‘Toeval? Nee dat niet helemaal, maar 
wel de eerste keer dat we hier staan. 
We zijn hier met drie gezinnen met 
kleine kinderen. Wij komen uit Lei-
den en we hebben dit weekend de 
familiedag. Morgen gaan we naar 
de dierenartspraktijk van oom Frank 
Roest in Drogeham. We zijn met 
drie neven en hun aanhang en we 
zochten een geschikte plek om een 
weekend door te kunnen brengen. 
Als er zeven jongere kinderen zijn, 
let je waarschijnlijk op heel andere 
zaken dan oudere mensen. Voor 
ons was het belangrijk dat het vei-
lig moest zijn, geen grote sloten en 
geen auto’s op het veld en ook is het 
natuurlijk leuk dat er wat speeltoe-
stellen aanwezig zouden zijn. Wat 
eigenlijk de doorslag gaf was het feit, 
dat er meerdere douches zijn. Je kunt 
nu de kinderen tegelijk onder de 
douche doen en op bed brengen. Als 
oudere had ik geen moeite met een 
douche gehad. Je bent vrij, je hebt de 
tijd, dus om een keer extra te lopen 
om te zien of er een douche vrij is, is 
dan geen probleem.’

‘De eerste indruk is geweldig. De 
rit hier naar toe, leverde al veel op. 
We konden doorrijden, geen last van 
files en daarnaast had je dat weidse 
gezicht van Friesland. Grasland, 
boerderijen, grasland en weer boer-
derijen. Fantastisch gewoon, we za-
ten in de auto te kijken naar koeien, 
paarden en schapen. Op een gegeven 
moment zijn we daar maar mee ge-
stopt. Het is hier echt mooi, ik zou 

hier best willen wonen, maar econo-
misch, vanwege ons werk niet haal-
baar. Als je de camping opkomt, valt 
je direkt de rust op, de ruimte voor de 
kinderen om te spelen. Ik heb spel-
letjes van thuis meegenomen, maar 
ik denk dat ze niet uitgepakt hoe-
ven te worden. De kinderen hebben 
hier zoveel ruimte, je kunt daardoor 
zelf ook meer genieten, je hoeft niet 
onder spanning te leven en constant 
kijken waar de kinderen zijn.’

Even verderop zitten twee jong seni-
oren te genieten van de zon, een bak-
je koffie en natuurlijk de krant. Een 
typisch campingtafereeltje, mensen 
die genieten van hun vrije tijd en er 
op uit trekken met de camper. De 
voertaal blijkt Fries te zijn. Oene 
Kremer en zijn vrouw komen ieder 
jaar vanuit Aalten naar De Dobbe. 
‘Ik ben geboren onder de rook van 
Kollum. We komen hier al een aan-
tal jaren om familie en vrienden te 
bezoeken. Ik heb familie in Kollum, 
De Triemen en De Westereen. We 
zitten hier dan ook lekker centraal, 
maar ook Dokkum is op de fiets 
dichtbij. We fietsen veel en het is ie-
dere keer prachtig om deze regio op 
de fiets te herontdekken. Ik krijg er 
nooit genoeg van. 

Direkt na ons huwelijk zijn we 
richting Aalten gegaan. In huis heb 
ik mijn kinderen tweetalig opge-
voed. De voertaal was Fries, mijn 
vrouw kan het nu uitstekend ver-
staan, maar eerst vond ze het meer 
Russisch. Merkwaardig hoe dingen 
kunnen veranderen, zij zou hier nu 
ook wel willen wonen, ze vindt het 
hier prachtig. Het kan niet, want 
dan wonen we te ver van onze kin-
deren. De sfeer is hier geweldig en 
gemoedelijk en het is voor mij een 
groot voordeel dat de hond los mag 
lopen. Ja, die moet mee, daarvoor 
heb je een dier toch? Om ervoor te 
zorgen. ’s Avonds spelen we soms 
een spelletje jeu de boules, drinken 
daarna nog vaak een biertje, en dat is 
het. Fietsen, op bezoek, genieten van 
de regio en een mooie basis op De 
Dobbe. Zet ook maar in de krant dat 
de nieuwe eigenaren het uitstekend 
doen, zij redden het zeker, ze zijn 
waardige opvolgers van Klaas.’
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NIEUW: AFDELING 
HENGELSPORT

BIJ ONS 
VERKRIJGBAAR: 
MADEN, WORMEN 
EN DE VISPAS

Bij aanschaf van 
een 3 meter Battle 
een gratis tuigje t.w.v. €2.50

Lokvoer basis
vanaf 

Battle 240 cm. + Smart Spin 2000

Sterke en stevige visko� er
Transparant deksel

LFT Battle Multi Picker Combo

Luxe visko� er

Schepnet

€ 7,50

€ 2,95

€ 13,95

€ 39,95

1 lade € 12,95
2 lades € 17,95

Bij aanschaf van 

€ 7,50

LFT Battle Multi Picker Combo

12,95
17,95Transparant deksel

ACTIES GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2019
DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN

Pieter Durksstrjitte 1 9108 MK Broeksterwald | 0511-421874 | info@pgwolters.nl | www.pgwolters.nl

EN DE VISPAS

€ 13,95

ACTIES GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2019
DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN

Pieter Durksstrjitte 1 9108 MK Broeksterwald | 0511-421874 | info@pgwolters.nl | www.pgwolters.nl

Heidstra - flyer - PG wolters - A5.indd   1 03-07-19   11:31

gewoon goed,
welkom bij Lijzenga

Download vóór 16 juli de Autobedrijf Lijzenga App en maak 
kans op een heerlijk weekend op het prachtige Ameland!

EENMETHEERENVEEN.NL 

BESTEL
NU JOUW 
SEIZOENKAART OP
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Gewelven,�schietgaten,�wapens�én��
kleurrijke�schilderijen�in�Schierstins
Tekst: Jaap van der Boon | Foto’s: Bettie Zijlstra

Feanwâlden�–�Stinzen�stonden�er�in�de�Middeleeuwen�bij�bosjes�in�de�
provincie,�ook�in�Noordoost�Friesland.�Nu�rest�van�deze�torenkastelen�
alleen�nog�de�Schierstins�in�Feanwâlden.�Compleet�met�stenen�gewelf,�
schietgaten�en�wapentuig.�Maar�ook�met�een�kleurrijke�expositie�van�de�
Friese�expressionist�Jan�Frearks�van�der�Bij�(1922-2013).

In Kollumerzwaag hebben volgens 
oude kronieken in elk geval drie stin-
zen gestaan, die op last van de ste-
delijke Groningers moesten worden 
gesloopt. In Rinsumageest hebben er 
vier gestaan. Garyp moet minimaal 
één stins hebben geteld; er is nog een 
Stinswei. Er is een verhaal bekend 
van stinsbewoner Wopke Juwsma 
uit Rinsumageest, die westelijk van 
de kerk woonde. Aan de oostzijde 
woonde Worp Tjaarda ook in een 
stins. De laatste had zijn zinnen gezet 
op de stins van de Juwsma’s. Hij ging 

niet gezellig een biertje drinken met 
zijn buurman om over een eventuele 
verkoop te praten, maar huurde een 
moordenaar in. Deze wachtte op een 
slechte dag met zijn trawanten Juws-
ma op. De stinsbewoner maakte niets 
vermoedend een wandeling. Toen hij 
achterna werd gezeten door de huur-
moordenaar en zijn handlangers ging 
hij op de vlucht. Juwsma kon niet meer 
terug naar zijn eigen stins, en daarom 
vluchtte hij naar de stins van Tjaarda. 
Hij wist niet dat zijn buurman de op-
drachtgever was. Tjaarda haalde de 

brug omhoog en Juwsma kon geen 
kant meer op. In paniek sprong hij in 
de gracht. Zo kon hij worden gegre-
pen en gedood.

Zo ging het vaker in de Middeleeu-
wen. In die tijd van diverse rivali-
serende groepen en families was de 
stins met zijn dikke muren, gracht en 
schietgaten een onmisbare vesting. 
Maar toen in de vijftiende eeuw het 
buskruit werd toegepast bleken de 
torenkastelen niet meer sterk genoeg. 
Allengs werden ze gesloopt en vaak 
vervangen door minder verdedigbare 
en voor bewoning veel geschiktere 
adellijke landhuizen en stadshuizen, 
de staten.

Sommige stinzen hielden het lang vol. 
Bijvoorbeeld de Grovestins ten wes-
ten van Burgum, maar uiteindelijk is 
de Schierstins de enige overgebleven 
middeleeuwse burcht in Friesland. De 
Feanwâldster toren geeft nog steeds 
een goed beeld van zo’n klein mid-
deleeuws kasteel: de dikke muren, het 
gewelf in de kelder, de schietgaten en 
wapens en munitie die her en der in 
Noord-Nederland gevonden zijn bij 
voormalige stinzen. In contrast hier-
mee – maar inmiddels ook onderdeel 
van Frieslands geschiedenis – is de ex-
positie in de 18e-eeuwse zaal van de 
Schierstins: ‘Jan Frearks van der Bij op 
aventoer mei ljocht en kleur’. Bijna de 
gehele zomer – van 7 juli t/m 8 sep-
tember – is werk van deze pionier van 

de moderne Friese kunst te zien.De 
tentoonstelling omvat maar liefst 45 
werken; vooral niet eerder getoonde 
schilderijen en tekeningen zijn er te 
zien. Bovendien geeft de expositie een 
fraaie inkijk in de ontwikkeling van de 
kunstenaar door de jaren heen. 
Van der Bij’s werk kenmerkt zich door 
de voortdurende vernieuwing in stijl 
en afwisseling in materiaaltechnie-
ken. Door de jaren heen heeft hij zich 
gericht op onder  andere portretten, 
naakten, dieren, boten en landschap-
pen. Als autodidact ontwikkelde Van 
der Bij gaandeweg een geheel eigen 
stijl: zijn aanvankelijk meer realisti-
sche stijl en enigszins donkere tin-
ten verruilt hij gaandeweg voor zeer 
kleurrijk expressionistisch werk met 
strakke vormen.

De in Drachten geboren kunstenaar 
maakte deel uit van naoorlogse Friese 
expressionistische schildersgroep ‘Yn 
‘e line’, samen met onder andere Klaas 
Koopmans en Jaap Rusticus.  Naast 
schilderkunst en tekenwerk, was Van 
der Bij ook actief als mozaïekkunste-
naar voor met name kerken en scho-
len. 

Deze tentoonstelling wordt georga-
niseerd door Stichting Jan Frearks 
van der Bij in samenwerking met De 
Schierstins. Deze is maandags geslo-
ten, andere dagen zijn de openingstij-
den 13.30-17.00 uur.

Cultuurhistorische�centrum�“De�Sûkerei”
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’S: Bettie Zijlstra

Het�wonen,�werken�en�spelen�in�de�Friese�Wâlden�en�dan�in�het�bijzonder�
in�de�gemeente�Dantumadiel�rond�het�jaar�1900,�staat�centraal�in�het�
prachtige�cultuurhistorische�centrum�“De�Sûkerei”�in�Damwâld.�De�cicho-
reiteelt�was�in�het�laatst�van�de�19e�en�begin�20e�eeuw�van�levensbelang�
voor�de�bewoners�van�Dantumadiel.�

Gedurende tientallen jaren was deze 
“grietenij” de belangrijkste leverancier 
van Nederland voor het koffiesur-
rogaat. In de oude cichoreidrogerij, 
tevens entreehal, krijgen de bezoe-
kers een uitstekend en gedetailleerd 
beeld van de teelt en verwerking van 
cichorei tot het eindproduct. Daar-
naast staan er op het terrein drie fraai 
gerestaureerde, authentieke, maar ook 
totaal verschillend ingerichte “wâld-
húskes”. Deze wâldhúskes, de opvol-
gers van de spitketen, waren in de re-
gio een karakteristieke woonvorm. De 
wâldhúskes bij De Sûkerei stonden 
voorheen in De Falom, Rinsumageast 
en De Westereen. Ondertussen is ook 
de in 1892 gebouwde poldermolen 
De Mearmin naar De Sûkerei geko-
men en volledig intern, maar ook in 
werking te aanschouwen.

Een regio die zijn heden en toekomst 
open tegemoet wil gaan, moet ook 
zijn verleden koesteren. De regio 
noordoost Friesland kent een verleden 
waarin armoe troef was. Lange dagen 
van hard werken. Arbeid verrichten 
die daarnaast ook nog zwaar was. In 
bepaalde periodes moesten ook vrou-
wen en kinderen meehelpen, vooral 
als de teelt van de cichorei weer was 
aangebroken. Dit allemaal voor een 
minimaal loon, maar toch vormde de 
chicoreiteelt een welkome bron van 
een extra inkomen en werd er ook re-
kening gehouden met de mensen die 
op het veld lagen. Hier was een maxi-
mum aan verbonden wat betreft tijd.

In meerdere opzichten kent deze re-
gio een veelzijdige historie. De Sûke-
rei in Damwâld geeft een uitstekend 

beeld van het leven, wonen en werken 
in deze regio. Een armoedige regio, 
maar anderzijds ook een bevolking 
die elkaar de helpende hand toestak. 
Hun karige bezittingen, vooral op 
het gebied van levensonderhoud, met 
elkaar deelden. Dat deze bezittingen 
inderdaad karig waren blijkt in ieder 
wâldhúske, wat daarentegen rijk is aan 
bezittingen, wat wil zeggen dat er heel 
veel oude spulletjes verzameld zijn, die 
in de wâldhûskes uitstekend tot hun 
recht komen.  Mooi is daarbij dat ie-
der huisje, zijn eigen kruisje toont, dat 
wil zeggen dat er verschillende bron-
nen van inkomsten waren.
Zoals reeds gememoreerd, op het ter-
rein zijn drie wâldhúskes opnieuw 

opgebouwd. Deze wâldhúskes zijn in 
deze streek een karakteristieke histo-
rische woonvorm, die vrijwel geheel 
verdwenen is. Zij vormden vaak de 
opvolger van de plaggenhutten en de 
spitketen, waarin hun oorsprong ligt. 
Het was weer een stap voorwaarts 
wat betreft wonen in deze armoedige 
streek. De drie wâldhúskes stonden 
oorspronkelijk in De Falom, De Wes-
tereen en Rinsumageast. Ieder huis 
heeft zijn eigen specifieke thema.

In huisje De Falom ligt de nadruk op 
vissen, jagen en stropen, aspecten die 
ook in de andere dorpen schering en 
inslag waren. In huisje De Westereen 
is de situatie herschapen van een ge-

zin dat leeft van ambacht en handel. 
Vooral het laatste is van groot belang 
geweest voor De Westereen. In het 
derde huisje, Rinsumageast, is de si-
tuatie van een gezin nagebootst dat 
leefde van een gemengd vee- en ak-
kerbouw bedrijf. De bemaling van 
het landschap was daarbij belangrijk. 
Poldermolen De Mearmin, gebouwd 
in 1892 uit Readtsjerk is daar een uit-
stekend voorbeeld van.

Museum “De Sûkerei”, Trekwei 8a, 
9104 AB Damwâld. Telefoon: 0511-
420936. 
E-mail: info@desukerei.nl. Ope-
ningstijden t/m 26 okt. 2019: di. t/m 
zo. van 13.30-17.00 uur.
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To t a l  k i e s  j e  n i e t  t o e v a l l i g

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Nu bij Total  
de Westereen
• Attractie 

verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham

• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd  
10% korting op  
ons assortiment  
feestartikelen

Binnen en buiten leuke attracties
Plezier voor de hele familie

Beleef de dieren van héél dichtbij

De Sânjes 4 Feanwâlden | Tel.nr. 0511-477390 | www.sanjesfertier.nl

NIEUW: Yukon 
Valley goudmijn 

apenkooi.

Kom langs en 
ontdek het zelf!
Dagelijks open vanaf 10:00 uur

Geopend van 1 april - 5 oktober 2019

17 thematuinen op 3,5 hectare
150 soorten kruiden en ruim 2.000
verschillende planten
Winkel & bezoekerscentrum
Verkooptuin
Tuincafé
Natuurlijke speeltuin

De Kruidhof Schoolstraat 29b 
9285 NE  Buitenpost

www.dekruidhof.nl

Minicamping “De Dobbe”
Spoarbuorren Sûd 2

9298 WC Kollumerzwaag
0511 445077

www.minicampingdedobbe.nl
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Kollumer�museum�Mr.�Andreae�boeiende�exposities
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

KOLLUM�–�De�historische�exposities�in�het�Kollumer�museum�Mr.�Andreae�aan�
de�Oostenburgstraat�in�Kollum,�zijn�stuk�voor�stuk�boeiend.�Het�museum,�
dat�nu�het�derde�jaar�ingaat�op�de�huidige�locatie,�biedt�een�breed�scala�
aan�interessante�exposities.�Natuurlijk�staat�het�belangrijkste�facet�uit�de�
rijke�historie�van�Kollum,�de�permanente�expositie�over�het�Kollumer�Oproer�
centraal,�maar�ook�de�wisselexpositie�50�jaar�Lauwersmeer�is�de�moeite�meer�
dan�waard.

De Oudheidkamer beschikt over een 
vaste en mooie collectie objecten, die het 
leven en werken van inwoners van Kol-
lumerland in vroeger jaren tonen. De 
Oudheidkamer is bijzonder tevreden 
met de overstap naar de huidige locatie, 
die qua oppervlakte iets minder ruimte 
biedt, maar wel over de mogelijkheid 
beschikt om de exposities overzichtelijk 
uit te stallen. Zodra men over de drem-

pel stapt, bekruipt het gevoel van muse-
umbezoek. Een klein eldorado over de 
rijke geschiedenis van het dorp Kollum, 
in het verleden wellicht in meerdere 
opzichten het rijkste dorp van Noard-
East Fryslân. In ieder geval een dorp dat 
profiteerde van zijn binding met de zee. 
De fraaie gebouwen en buitenplaatsen 
vormen daar nog steeds indrukwek-
kende getuigen van. De Kollumer bui-

tenplaatsen worden ook in het museum 
in beeld gebracht en gelukkig blijkt een 
aantal van die prachtige monumenten 
nog steeds deels het beeld van Kollum 
te bepalen.
In het museum zijn diverse uitstallin-
gen. Zoals reeds gememoreerd een vaste 
expositie over het Kollumer oproer. Het 
belangrijkste aspect in de rijke geschie-
denis van Kollum. Dat het Kollumer 
Oproer dit jaar centraal staat in het dorp 
is daarbij een prachtig neveneffect en is 
min of meer ontstaan vanuit de samen-
stelling van de expositie.  In woord en 
beeld krijgt men een mooie indruk over 
de vele aspecten die bepalend zijn ge-
weest tijdens het oproer. Het Kollumer 
Oproer duurde maar enkele dagen, maar 
heeft voorgoed zijn sporen nagelaten in 
de historie van de gehele regio. 

Ook is er een mooie expositie van Kol-
lumer goud en zilversmeden. Een beves-
tiging van de rijkdom van het dorp in 
vroeger jaren. Niet veel dorpen beschik-
ken over een dergelijke historie. Een zil-
versmid in een stad of dorp betekende 
dat er gegoede mensen woonden. Een 
van de weinig facetten uit het vorige 
museum is het dorpswinkeltje, dat ook 
nu direkt bij de ingang een enorme 
blikvanger is en de oudere bezoekers 
in gedachten terug brengt naar hun 
jeugdjaren. Uiteraard ontbreek ook de 
geschiedenis over de naamgever notaris 
en geschiedschrijver Mr. Andreae niet, 
de man die eigenlijk als eerste de his-
torie van de gemeente Kollumerland op 
papier zette. 
Verder zijn er nog religieuze voorwer-
pen, een bibliotheek en een verzame-

ling vaandels. Jaarlijks is er bovendien 
een wisselexpositie, dit jaar is de keuze 
gevallen om vijftig jaar Lauwersmeer 
in beeld te brengen. Een stuk recente, 
maar belangrijke geschiedenis, die aan-
toont dat er ook in vijftig recentere jaren 
veel kan veranderen. Voeg daarbij nog 
het feit dat het museum bovendien een 
Archeologisch Steunpunt is geworden, 
dan zult u begrijpen dat Mr. Andreae 
veel biedt voor de toerist, maar ook voor 
de lokale bevolking om kennis te maken 
met het verleden, waarop onze toekomst 
wordt gebouwd.

Museum Stichting Oudheidkamer Mr. 
Andreae, Oostenburgstraat 2, 9291 EM 
Kollum. Tel: 0511-227290. Open t/m 
26 oktober op woensdag t/m zaterdag 
van 14.00-17.00 uur.

Botanische�tuin�De�Kruidhof,�hortus�van�Fryslân
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

BUITENPOST�-�Dat�onze�eigen�regio�niet�alleen�boeiend�is,�maar�ook�nog�
vele�geheimen�heeft,�zal�niet�algemeen�bekend�zijn.�De�Westereender�
verdiepte�zich�nog�meer�in�de�regionale�aspecten�en�kon�daarbij�niet�om�
de�Botanische�tuin�De�Kruidhof,�hortus�van�Fryslân�heen.�Een�pareltje�
in�Buitenpost,�dat�jaarlijks�veel�bezoekers�trekt.�De�Kruidhof�is�zowel�
recreatief,�educatief�als�informatief�voor�jong�en�oud.�Met�de�meer�dan�
2000�plantensoorten�op�ruim�3,5�ha�in�17�thematuinen�een�eldorado�voor�
plantenliefhebbers,�maar�er�is�nog�zoveel�meer�moois�om�te�ontdekken.

De Kruidhof, hortus van Fryslân, zoals 
het zo prachtig verwoord wordt op de 
informatiefolder, is een bezoek en daar-
mee een wandeling meer dan waard, be-
halve voor de lopers die kilometers willen 
maken. Een stappenteller is overbodig, 
het wordt steeds meer slenteren, even 
in verwondering en dan weer stilstaan. 

Gelukkig hoeft u niet bij elke plant stil 
te staan, want alle planten bloeien niet 
tegelijk. Hierdoor is er tijdens het gehele 
seizoen veel te bewonderen. De Kruid-
hof kent inmiddels een historie van meer 
dan 90 jaar en is sinds 2000 een gere-
gistreerd museum, met als hoofdcollectie 
de grootste botanische collectie genees-

krachtige kruiden van West- Europa. 
Niet iets om zomaar overheen te walsen, 
maar met gepaste trots waarderen en uit-
spreken is veel meer op zijn plaats.

Het zelf ontdekken van een tuin is na-
tuurlijk veel mooier dan het beschrijven. 
Een pen kan nooit de kracht van de 
bloeiende bloemen, planten en bomen 
weergeven. De reuk van iedere bloem is 
anders, net zoals de vele soorten bijen en 
vlinders. De roep van een vogel, de groe-
ne specht die zich laat horen. Pennen en 
letters kunnen niet dat wat mensen kun-
nen, intens genieten van zoveel verschil-
lende aspecten in een tuin. Maar liefst 17 
verschillende tuinen, prachtig gerang-
schikt, waaronder de mooie vlindertuin, 
maar ook de bijentuin. Vorig jaar stond 

De Kruidhof bol van de activiteiten in 
het kader van bijen. Het project “Silence 
of the Bees” blijft ook gelukkig dit jaar 
belangrijk. De Kruidhof is overtuigd van 
de belangrijke functie die bijen voor ons 
als mensen, maar zeer zeker ook voor de 
natuur hebben. Zwijgen over de ach-
teruitgang is het laatste wat men wil. 
Prachtig aspect in dat geheel is het Ora-
torio, een sculptuur waarin bezoekers 
worden ondergedompeld in muziek die 
door bijen wordt gegenereerd, uiteraard 
is dit Oratorio gesitueerd in de muziek-
tuin.

Tuinen creëren vormen een kunst, in 
dat kader passen dan ook uitstekend de 
beelden van kienhout van kunstenaar 
Gerard Dijkstra, die tijdens het gehele 
seizoen te bewonderen zijn.  Met de 
vele verschillende thematuinen, elk met 
een eigen karakter, is botanische tuin 
De Kruidhof, gelegen tussen Leeuwar-
den en Groningen, een bezoek meer 
dan waard. Basis van de collectie is de 
grote geneeskruidentuin met de grootste 
kruidencollectie van West-Europa. In de 
keukenkruidentuin treft u onder andere 
peterselie en selderij, maar ook vele soor-
ten pepermunt, mierikswortel, kardoen 

en salie aan. Prachtig in het voorjaar met 
de bloesems en in het najaar met het 
rijpe fruit is de Fruithof. Hier groeien 
veel oude appel- en perenrassen, maar 
ook streekeigen en vergeten fruitsoorten. 
Een kloostertuin, een meditatietuin, een 
heemtuin, een verfplantentuin en een ro-
sarium zijn nog enkele andere voorbeel-
den uit de tuinencollectie.

Mocht u nog niet uitgekeken zijn en het 
bezoek compleet willen maken, dan mag 
zeker een bezoek aan het IJstijdenmuse-
um niet ontbreken. Een museum dat ver 
teruggaat, tot meer dan 5.500 jaar. Ook 
de kinderen zal dit zeker aanspreken. 
Met het entreekaartje heeft u ook toe-
gang tot het IJstijdenmuseum en kunt 
u genieten van het tuincafé met groot 
terras en met de kinderen genieten van 
de educatieve speeltuin met veel zand en 
water. Bovendien  is er een verkooptuin 
is, waar mensen planten, bloemen en 
groenten kunnen kopen.

De Kruidhof, Schoolstraat 298, 9285 
NE Buitenpost, 0511-541253. www.de-
kruidhof.nl  Open: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-17.00 uur. Zondag: 12.00-17.00 
uur. 
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DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Weide Sompe Wâldwykein
Ga op natuurexcursie met Staatsbosbeheer of  It Fryske Gea of  op kruidenwandeling 
met Krûdwiizer. Volg een sportclinic of  bij Marcel van Kammen een fotografiework-
shop. Ga fietsen of  wandelen of  doe mee met de Weide Sompe Wâldrin. Of sluit je 
aan bij de vele activiteiten die in de dorpen rond De Centrale As worden georgani-
seerd. Het kan allemaal op 20, 21 en 22 september aanstaande.
Deze dagen organiseren we, samen met een groot aantal dorpen, organisaties en 
sportinstructeurs een weekend vol (buiten)activiteiten en laten we de omgeving zien 
wat we, tot dan toe, hebben gerealiseerd met de gebiedsontwikkeling Centrale As.
 
Op de hoogte blijven van alle activiteiten?
Volg ons dan op Facebook:  https://www.facebook.com/weidesompewald/

OPENINGSTIJDEN

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

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

Jan Binneswei 11

 9294 KJ OUDWOUDE

0511 - 453455  
06 - 11218159

Foeke      Dijkstra.nl

Ongediertebeheersing - Bedrijfshygiëne - Glas- en gevelreiniging

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

Kippen - Geiten - Eenden -
Varkens - Koeien - Nertsen - Konijnen.

Gevraagd mest van:
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Westereender�Keaplju�wielerronde
DE WESTEREEN – Zaterdag 
17 augustus zal De Westereen weer 
compleet in het teken staan   zijn 
van de wielersport. Voor de 68ste 
keer staat er een wielercriterium in 
de straten van het dorp op het pro-
gramma. Ook deze keer weer een 
groot aantal prominente coureurs 
aan de start, de renners willen weer 
‘vlammen’ in De Westereen. Uiter-
aard zal ook de complete ‘Otto Eb-

bens’ ploeg in ´eigen´ huis alles uit de 
kast halen. De wielerronde van De 
Westereen is een van de weinig crite-
riums die nog op het wielerprogram-
ma staat in deze regio.
Om 11.30 uur gaat het 19e Rindert 
Algra jeugdtoernooi van start, met 
ook deze keer weer diverse (zeven) 
categorieën. In De Westereen wordt 
veel aandacht besteed aan het jeugd-
wielrennen. De start en finish is op 

de Skriesstrjitte, waar om 17.30 uur 
de Elite/Beloften hun strijd zul-
len leveren over negentig kilometer. 
Om 15.45 starten de nieuwelingen 
meisjes-junioren-vrouwen voor hun 
wedstrijd over 50 kilometer. Het par-
cours is als volgt: start en finish aan de 
Skriesstrjitte, Ljurkstrjitte, Fogelsang, 
Yndustrywei, Putterstrjitte, Blokmies-
strjitte, Skriesstrjitte. 

Automobilisten worden verzocht hun 
auto voor 9.00 uur buiten het parcours 
te parkeren. In de weken voor en tij-
dens de wedstrijd worden er loten ver-
kocht, waarvan de opbrengst voor het 
jeugdwielrennen is. Bewoners aan het 
parcours worden vriendelijk verzocht 
hun auto niet op het parcours te par-
keren.

Fietstocht�door�de�Friese�Wouden
Zaterdag 13 juli organiseert WOORD EN DAAD weer een mooie fietstocht door de Friese Wouden. Start om 13.00 
uur bij Loonbedrijf D. van de Beek aan de Achterwei 13, 9114 RT Driezum. De route is ongeveer 25 km. Prijs: € 5,- incl. 
broodje en drinken pp., € 15,- voor een gezinskaart. WOORD EN DAAD werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame 
verandering voor mensen in armoede om samen hoop en nieuwe kansen te creëren. Dit doet Woord en Daad d.m.v. o.a. 
kind sponsoring, werkgelegenheid, scholing, ondernemerschap, stimuleren volgen vakopleiding, noodhulp in rampgebie-
den, verzorgen toegang tot schoon drinkwater.

Vakantie Bijbel 
Klub 2019
Ook dit jaar kunnen basisschool kin-
deren hun vakantie beginnen met de 
Vakantie Bijbel Klub in it Badhus in 
De Westereen. De Vakantie Bijbel 
Klup 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 christe-
nen hebben het altijd over Hem en 
daar willen we meer van weten!

AGENDAJULI 
AUGUS-

TUS

ZATERDAG�13�JULI
DRIEZUM - Fietstocht door de Frie-
se Wouden.Organiseert WOORD 
EN DAAD. Start13.00 uur bij Loon-
bedrijf D. van de Beek, Achterwei 13. 
Ca.  25 km. Prijs: € 5,- incl. broodje en 
drinken pp., € 15,- voor een gezins-
kaart. 
MAANDAG� 15� t/m� WOENSDAG� 17�
JULI
DE WESTEREEN - Vakantie Bijbel 
Klub 2019 Bijbel Klub in het Badhûs, 
van 9.30-12.00 uur. Opgave is niet 
nodig. Thema: ‘Zoek het uit’. 
ZATERDAG�10�AUGUSTUS
FEANWÂLDEN – Fietstocht ‘Res-
ten van de Gouden Eeuw’, ca. 40 km. 
Start: 10.00-13.00 uur.; sluiting 17.00 
uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
ZATERDAG�17�AUGUSTUS
DE WESTEREEN - Westereender 
Keaplju wielerronde en om 1.30 uur 
19e Rindert Algra jeugdtoernooi. 
FEANWÂLDEN – Theun de Vries-
boekendag met boekenmarkt, kunst 
en kitsch, muziek, etc. 10.00-17.00 

uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
ZATERDAG�24�AUGUSTUS
FEANWÂLDEN – Brommels – 
wandeltocht, 10 en 25 km. De Schier-
stins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.
nl; www.schierstins.nl
DINSDAG�10�SEPTEMBER
FEANWÂLDEN – Brochje onder 
de titel ‘Sko ris Oan!’ voor Driezum. 
College van B en W van de gemeente 
Dantumadiel. 8.30 - 9.30. De Schier-
stins.
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 Buurtka-
mer. 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 vlooien-
markt, markthal ’t Spoor. 10.00-17.00. 
Toegang gratis.
IEDERE�VRIJDAG�
DE WESTEREEN – Koffie café De 
Kazerne van 9.30 tot 12.00. Mûnewei 
17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dins-
dag van de maand van 10.00-12.00 
brei- en haakcafé in de Foyer van de 
Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkca-
fé in de Doopsgezinde kerk De Wes-
tereen, op de laatste donderdagmid-
dag van de maand van14.00-16.00. 
Voorstraat 44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BURGUM - Vaste exposities: Bul-
thuis en Minsken. Observeum mu-
seum 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 volwas-
senen € 4,50. Zie  www.observeum.nl  
BUITENPOST - Klassieke beelden 

en prenten in gemeentehuis Acht-
karspelen tot en met 27  september. 
Beeldhouwer Joop Sipma uit Drach-
ten en tekenaar/graficus Roel Tim-
mermans uit Buitenpost. Tijdens ope-
ningstijden. Meer informatie op www.
keunstkrite.nl en www.achtkarspelen.
nl
DAMWÂLD - Museum “De Sû-
kerei”. t/m 26 oktober. Dinsdag t/m 
zondag van 13.30-17.00 uur.  Maan-
dag gesloten. Trekwei 8a. info@desu-
kerei.nl of tel. 0511-420936.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiem-
stra open op afspraak of op avontuur. 
Eigen werk. 0511-421251 Haadwei 
25.
DOKKUM - Expositie olieverf-
schilderijen 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-, vrij-
dag- 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: ‘Jan 
Freaks v/d Bij op aventoer mei foarm 
en kleur.  t/m zondag 30 september. 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese toren-
kasteel’. Open: dinsdag t/m zondag 
13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie 
Louise de Winter, Papergirls en figu-
ratieve schilderijen en Max de Winter 
suggestief, figuratieve olie- en acryl-
schilderijen. Alleen open op afspraak. 
0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open za-
terdag en zondag 13.00-17.00. Entree 
€ 3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Da-
gelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein 
2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vij-
versburg.nl, Facebook.com/parkvij-
versburg.

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

Minsken�kinne�miskien�wol�ús�taal�
ferstean,�mar�faaks�net�de�taal�fan�ús.

Frysk sprekwurd

Men kan misschien wel onze taal verstaan,  
maar ons vaak tóch niet verstaan.

Fietstunnel�Goddeloaze�Singel�geopend
De�voorzitter�van�de�Gebiedsontwikkelingscommissie�De�Centrale�As,�
Bertus�Mulder�en�wethouder�Kees�Wielstra�van�Dantumadiel�hebben�
zojuist�–�vrijdag�5�juli�–�de�fietstunnel�bij�de�Goddeloaze�Singel�geopend.�
Ze�deden�dit�samen�met�leerlingen�van�basisscholen�De�Frissel�en�de�
Theun�de�Vriesskoalle�uit�Feanwâlden.�Door�de�aanleg�van�de�fietstunnel�
hoeven�fietsers�en�wandelaars�voortaan�niet�meer�gebruik�te�maken�van�
de�overweg�en�kunnen�ze�veilig�het�spoor�passeren.���

Vanuit de Gebiedsontwikkelingscom-
missie De Centrale As is de wens ge-
uit voor een veilige oversteek van het 
spoor. Vanuit het project Gebiedsont-
wikkeling De Centrale As is aan die 
wens gehoor gegeven door de aanleg 
van de tunnel. 

Bloembommen
Voorafgaand aan de openingshande-
ling kregen een aantal groepen van de 
basisscholen De Frissel en de Theun 
de Vriesskoalle een gastles over wilde 
bijen en bloemen. Na de gastles moch-
ten ze aan de slag met het maken van 
bloembommen. Er zijn  er ruim 1400 

gemaakt en gezaaid tijdens de opening.  
Centrum voor Natuur- en Milieuedu-
catie De Klyster heeft de gastlessen, 
namens De Centrale As, gegeven. 

Bijenpact
Met het zaaien van de bloembommen 
levert De Centrale As een bijdrage aan 
het bijvriendelijk maken – en dus de 
biodiversiteit- in de omgeving. Eerder 
dit jaar ondertekende gedeputeerde 
Johannes Kramer het bijenpact. Ver-
schillende organisaties, waaronder de 
provincie Fryslân, hebben besloten dat 
zij met bijenpacts elkaar willen uitda-

gen en de handen ineen willen slaan 
om samen verrassende lokale oplossin-
gen voor het bijensterfte-probleem te 
bedenken en uitvoeren.  

Opheffen overweg
Met het openen van de fietstunnel 
kunnen fietsers en wandelaars veilig 
het spoor passeren en hoeven ze geen 
gebruik meer te maken van de over-
weg bij de ‘oude’ Goddeloaze Singel. 
Deze overweg wordt door ProRail in 

september opgeheven. Tot die tijd slui-
ten we de overweg af. ProRail heeft de 
afgelopen jaren al verschillende maat-
regelen genomen om de veiligheid op 
en rond overwegen flink te verbeteren. 

Gebiedsontwikkeling De Centrale As
Met het openen van de fietstunnel is 
er weer een maatregel vanuit de Ge-
biedsontwikkeling De Centrale As 
voltooid. De Sintrale As (N356) ligt 
er, maar nu is het gebied aan de beurt. 

Samen met gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties en inwoners willen 
we dit gebied nog mooier, sterker en 
aantrekkelijker maken voor eigen in-
woners en toeristen. Dit doen we bij-
voorbeeld 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 gebiedsont-
wikkeling.
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Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk 
ontbijt. Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek 
mag overal over gaan!  Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

Data 2019: Dorp: Locatie:

10 september Feanwâlden De Schierstins

15 oktober Readtsjerk De Trochreed

26 november Wâlterswâld De Nije Warf

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

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

Keukenhuiz De Westereen 
Biedt keukendesign voor iedereen!

 

Keukenhuiz De Westereen
Verlengde Stationsstraat 77
9271 CC De Westereen

www.keukenhuiz.nl

Openingstijden:

Maandag: 
Gesloten

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

Vrijdag:
09:30 - 21:00

Zaterdag:
9:30 - 17:00

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

KeukenHuiz, thuis in keukens

Untitled-2   1 4-10-2013   20:22:17

* Bij aankoop van minimaal 5 AEG apparaten

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!

Gratis luxe keukenmachine t.w.v. 
€499.-*

Openingstijden:

€499.-€499.-

De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

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

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!



JULI 2019 |  de�Westereender |  31

Alpha cursus in De Westereen
Is er meer!? Ben je zoekende of heb je het al gevonden, weet je veel of twijfel 
je aan alles, hoor je bij een kerk of niet, je bent welkom bij de Alphacursus! De 
Alphacursus is een basiscursus christelijk geloof en is voor iedereen geschikt. In 
het bijzonder mensen die meer willen weten van het christelijke geloof, die op 
zoek zijn naar ‘meer’ in hun leven, die een christelijke partner hebben, of die wel 
een ‘opfrisser’ kunnen gebruiken. Elke cursusavond begint met een maaltijd, en 
daarna bekijken we een inleiding over een onderwerp, waarover we daarna in 
gesprek gaan. Op een Alpha (her)ontdek je in een open en informele sfeer wat 
het christelijk geloof inhoudt. De cursus duurt 11 donderdagavonden, vanaf 
18:30, plus een weekend (vrijdagavond + zaterdag overdag – thuis slapen!). We 
hopen weer te starten op 19 september. De startbijeenkomst is in de Kazerne 
aan de Munewei 17. Kijk ook eens op de site van Alpha Nederland: www.
alphanederland.org/try/. Meer informatie en opgave via Linda Aalderink, aal-
derinklinda@gmail.com / 06-37480578

Handwerkmarkt Buitenpost
Op vrijdag 6 september 2019 wordt er 
van 11.00-17.00 uur een handwerk-
markt in het centrum van Buitenpost 
gehouden. U kunt deze dag zo’n 35 
standhouders bezoeken die diverse 
soorten materialen op handwerkge-
bied verkopen. Zo kunt u hier onder 
andere terecht voor brei- en haakbe-
nodigdheden, quiltstoffen en beno-
digdheden, vilt, garens, borduurwerk 
en eigengemaakte creaties. Tevens 
is er een naaimachine service center 
aanwezig  waarbij u terecht kunt voor 
reparaties, naaimachines en advies.
Daarnaast zijn er ook demonstraties 
van oude handwerktechnieken en 
kunt u onder meer kennismaken met 
diverse borduurtechnieken. 

Op  www.handwerkmarktbuitenpost.
nl  en op Facebook Handwerkmarkt 
Buitenpost kunt u meer informatie 
vinden over de deelnemers en de de-
monstraties. 
De handwerkmarkt   is een jaarlijks 
terugkerend evenement en kan re-
kenen op vele enthousiaste bezoe-
kers. Het is een inspiratiebron en een 
waar eldorado voor de liefhebber van 
handwerken door het aanbod van 
diverse materialen, demonstraties en 
make & takes. De toegang voor dit 
evenement is gratis en het centrum 
ligt op loopafstand van het treinsta-
tion.

Klassieke�beelden�en�prenten�
in�gemeentehuis�Achtkarspelen�
Van 4 juli tot en met 27  september 
a.s. exposeren beeldhouwer Joop 
Sipma uit Drachten en tekenaar/gra-
ficus Roel Timmermans uit Buiten-
post samen in het gemeentehuis. Een 
bijzondere combinatie van klassieke 
technieken in een modern gebouw. 
Stichting Keunstkrite Twizel zorgt 
vier keer per jaar voor een expositie in 
het gemeentehuis. “We proberen een 
breed publiek te bedienen, dus zor-
gen we voor afwisseling. Deze keer 
betreft het  klassiek, figuratief werk”, 
aldus Hetty Combs, woordvoerder 
van de Keunstkrite. 

Joop Sipma hield zich jarenlang be-
zig met modelfotografie. Rond zijn 
vijftigste begon hij met beeldhouwen. 
Hij ontwikkelde een eigen techniek 
en werkt met de hand. Terugkerend 
thema is   waardering voor vrouwe-
lijke schoonheid. Hij transformeert 
ogenschijnlijk harde, ongenaakbare 
natuursteen naar zachte, natuurlijke 
vormen, zoals benen van balletdanse-
ressen en torso’s van vollere modellen. 
Dit contrast tussen vorm en materiaal 
is kenmerkend. Roel Timmermans’ 
voorliefde gaat uit naar oude steden en 
prenten daarvan. Hij vond inspiratie 

bij o.a. 17de-eeuws werk van Verstrae-
ten en Merian en pakte na zijn pensi-
oen het tekenen weer op.   Inmiddels 
is er een ruim oeuvre van tekeningen 
en etsen, waarvan de originelen zelden 
te zien zijn. Niet alles wordt exact ge-
kopieerd. Timmermans geeft er graag 
een eigen draai aan: waar in het ori-
gineel een slaaf geketend is afgebeeld, 
verlost Timmermans deze bijvoor-
beeld  van zijn ketting.

Meer informatie op www.keunstkrite.
nl en www.achtkarspelen.nlHulp�bij�taal�en�voorlezen

Vind jij het leuk om te lezen? En wil je graag kinderen helpen in hun ontwik-
keling? In de gemeente Achtkarspelen start Humanitas samen met de Biblio-
theek het project  ‘Voorlezen, hulp bij taal en huiswerkbegeleiding’. Hiervoor 
zoeken wij vrijwilligers, die één keer per week bij een gezin thuis willen voorle-
zen aan kinderen vanaf 2 jaar of helpen met hun huiswerk. Als taalvrijwilliger 
help je kinderen spelenderwijs met hun taalontwikkeling en laat je hen kennis 
maken met het plezier in lezen. Dit doe je door voor te lezen, te praten over 
het verhaal en over hun eigen belevenissen. Als er weinig tot geen boeken in 
huis zijn, neem je geschikte boeken mee of gaat samen met het gezin naar de 
bibliotheek om boeken te lenen. Ook help je oudere kinderen met hun huis-
werk, dit doe je in overleg met school. Vrijwilligster Elly: ”Ik heb veel plezier in 
mijn werk, en de kinderen staan al bij de deur als ik eraan kom, super.” Word 
ook vrijwilliger!

Tour�for�Life,�een�monster-
tocht�voor�kankeronderzoek
In�2019�vindt�de�11e�editie�van�Tour�for�Life(TFL)�van�25�augustus�tot�
en�met�1�september�plaats.�Deelnemers�fietsen�in�8�dagen�van�Italië��
(Bardonecchia)�naar�Nederland�(Sittard)�en�genieten�van�8�verbluffende�
etappes,�in�totaal�1300�km�met�19.000�hoogtemeters!�Samen�of�alleen,�
zijn�zij�hoe�dan�ook�verzekerd�van�een�onvergetelijke�week�vol�saamho-
righeid�en�fantastische�wielermomenten!�Met�elkaar�komen�we�dichter-
bij�de�genezing�van�kanker!

Tour for Life, een meervoudige uit-
daging.  “it Surhúster Fyts Ploechje” 
is één van de weinige Friese ploegen, 
dat deelneemt aan deze uitdaging 
met zware etappes van gemiddeld 
160 km per dag. Het team bestaat uit 
5 personen: 3 renners en 2 begelei-
ders.

Fré van der Veen, (Surhuizum), ren-
ner, 52 jr. Eerste keer TFL. Motiva-
tie: “Zoals iedereen zie ook ik deze 
ziekte overal om mij heen. Ook van 
dichtbij. Gelukkig zie je ook dat er 
steeds betere en succesvollere behan-
delmethoden komen waardoor de 
genezingskans stijgt. ”

Meint Beukema, (Surhuizum), ren-
ner, 65 jr. Eerste keer TFL. Mo-

tivatie: “Ik wil graag op deze ma-
nier een bijdrage leveren voor ‘t 
kankeronderzoek. In mijn nabije 
omgeving heb ik dierbaren ver-
loren door deze vreselijke ziekte.” 
Bert Adema, (De Westereen), renner 
, 53 jr. Tweede keer TFL. Motivatie: 
“Er is nog zo veel onderzoek no-
dig om kanker te bestrijden. Ik ben 
gezond en kan op deze manier een 
steentje bij dragen “
Marten Cuperus, (Franeker), begelei-
der, 66 jr. Eerste keer TFL. Motivatie: 
“Ik ben ervaringsdeskundige, hersteld 
van prostaatkanker. Ik help graag mee 
om deze ploeg de eindstreep te laten 
halen! “
Keimpe Roedema, (De Westereen), 
72 jr. Vijfde keer TFL. Motivatie: “Na 
4x TFL als coördinator van het mas-

sageteam, zet ik mij deze keer in voor 
“it Surhúster Fyts Ploechje” uit mijn 
regio. Als ploegleider, sportfysio, fo-
tograaf en “ervaringsdeskundige”, om 
deze mannen in hun missie te laten 
slagen. Met hun serieuze aanpak moet 
dat zeker lukken!”

Het doel van deelname is helder: zo 
veel mogelijk geld ophalen voor Da-
niel den Hoed Fonds, daarom haalt 
iedere renner minimaal € 2.500 
op. Maandenlang keihard trainen, 
gecombineerd met sponsorwer-
ving, maakt de uitdaging compleet.  
Inmiddels heeft de ploeg al meer dan 
€ 10.000.- binnen!! 
Daniel den Hoed Fonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek in het 
Erasmus MC Kanker Instituut. Elke 
stap dichterbij de genezing van kan-
ker is ontzettend belangrijk. Het 
doel is helder: Maak kanker kans-
loos. Met Tour for Life komt dit 
doel dichterbij. Info: www.tourfor-
life.nl  www.surhusterfytsploechje.nl      
www.tourforlife.nl/surhuster-fyts-
ploechje#tab=campaigners
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Geslaagd�Pingo�toernooi
Zaterdag 29 juni gingen 23 teams los 
op sportpark de Heide voor de ‘Harm 
Weistra bokaal’. Ondanks het warme 
weer werd er in alle poules gestreden 
om de sportieve eer. Bij de prestatie-
teams ging de winnaar van vorig jaar, 

Noordbergum in een zinderende fi-
nale met 1-0 onderuit tegen t’ Hokje 
uit Twijzelerheide. De winnaars van 
de recreatie en de damesteams waren 
dezelfde als vorig jaar namelijk Kn-
offelhakke uit Driezum en Berlikum. 

Noordbergum dames werd verkozen 
tot sportiefste ploeg van het toernooi. 
De Pingocommissie kan terugzien 
op een zeer geslaagde dag die mu-
zikaal werd afgesloten door zanger 
Grutte Geart. De top 3 poules zag 

er als volgt uit: prestatie: 1. t’ Hokje, 
Twijzelerheide; 2. Noordbergum; 3. 
Samba Boys, Leeuwarden. Recre-
atie:  1. Knoffelhakke, Driezum; 2. 
LGKC, Kollum; 3. t’ West, Twijze-
lerheide. Dames: 1. Berlikum; 2. Bui-
tenpost; 3. VIOD, Driezum. 

Foto: S. Weistra.
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

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

Twijzelerheide
De Reiden 14
VERKOCHT

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

Twijzelerheide
Bjirkewei 55
Vraagprijs: €149.000,- k.k.

De Westereen
Foarstrjitte 94
VERKOCHT

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Houtigehage 
Wâldstrjitte 8
VERKOCHT

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 3 
Koopsom: €488.200,- v.o.n.

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 5 
Koopsom: €502.400,- v.o.n.

Twijzelerheide
Fokke Zwaagmanbuorren 9

VERKOCHT

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

Buitenpost
Oude Dijk 7a
VERKOCHT

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 4 
Koopsom: €499.100,- v.o.n.

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 1 
Koopsom: €523.800,- v.o.n.

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

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

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

VERKOCHT o.v.

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT

Surhuisterveen
Vierhuisterweg bwnr. 2 
Koopsom: €496.100,- v.o.n.

VERKOCHT

VERKOCHT


