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Henk de Bruin geeft ondernemers
en particulieren de ruimte

Tekst: Nynke van der Zee

Nét iets te weinig ruimte voor al je gereedschap. Een plek voor de opslag van je spullen. Of een werkplaats
om aan de slag te gaan. De tien splinternieuwe bedrijfsunits op het industrieterrein aan de Roazeloane in De
Westereen geven iedere ondernemer en particulier letterlijk en figuurlijk de ruimte. Henk de Bruin van De Bruin
Isolatie/Iso Noord bouwt het bedrijfsverzamelgebouw en helpt z’n collega’s uit het dorp graag met het najagen
van hun ambitie. “Dit is in regio fol mei hurde wurkers, dy’t de romte krije moatte.”

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.

Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

Het aantal ZZP’ers groeit hard in
Nederland. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek berekende dat er
in 2018 meer dan 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel actief
zijn. Ook in Noordoost Friesland
zijn er tal van kleine ondernemers,
die vol passie hun eigen bedrijf run-

nen. “Vaak begint dat klein, maar
groeien deze bedrijfjes al snel uit
hun jasje”, weet Henk de Bruin.
“Dan passen de machines niet langer
in de eigen garage of staat de zolder

LEES VERDER OP PAGINA 3 >

TIJD VOOR EEN NIEUW BRIL?
HET BESTE
EN MOOISTE
VOOR OGEN

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

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

AUTOMAAT

CITROËN C3 SHINE 5 DRS

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST

MERCEDES BENZ A 150

airco/ecc, Citroën radio cd/usb,
achteruitrij camera, led verlichting,
l.m. velgen LUXE UITVOERING!
bj 2018 - 4.821 km
€ 15.750,-

TENDANCE airco, Citroën radio cd,
cruise ctrl, mistlampen voor, trekhaak,
centrale vergr. HOGE INSTAP + ZIT!
bj 2012 - 120.824 km
€ 8.350,-

EDITION 5 DRS airco, Ford radio cd
+ navigatie, elek. ramen, l.m. velgen,
pdc achter, cruise ctrl, enz.
bj 2012 - 58.504 km
€ 10.895,-

Airco, Mercedes radio cd, trekhaak,
centrale vergrendeling, enz.
HOGE ZIT!!
bj 2009 - 57.006 km
€ 6.950,-

airco, radio met navigatie, cruise control,
elek. ramen, pdc achter, luxe uitvoering
ZO GOED ALS NIEUW!
bj 2018 - 6.653 km
€ 20.950,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V BUSINESS

SEAT MII ECOMOTIVE CHILL OUT

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

LINE airco/ecc, Renault radio cd,
mistlampen voor, cruise control,
trekhaak HOGE INSTAP + ZIT!
bj 2008 - 88.950 km
€ 5.950,-

5 DRS airco, Seat radio cd,
elek. ramen + spiegels, l.m. velgen
LUXE UITVOERING!
bj 2013 - 57.673 km
€ 7.500,-

airco, radio cd, mistlampen voor,
cruise ctrl, centrale vergrendeling,
tussenschot, enz.
bj 2013 - 65.762 km
€ 8.650,- excl.
BTW

2.0 TDI airco, radio cd, cruise ctrl,
centrale vergrendeling,
bijrijdersbank, betimmering, enz.
bj 2013 - 94.477 km
€ 9.995,-

excl.
BTW

Foarwei 17, Walterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

PEUGEOT
2008
1.2 BLUE LION
110 PK

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

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

Beleef de nieuwste najaarsmode van 2019

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

MODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden www.dijkstramode.nl

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

houtbouwdevries.nl

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

vol met spullen. In zo’n geval is een
bedrijfsunit de perfecte oplossing.”

Meer of minder Marokkanen. Een uitspraak die we inmiddels allemaal kennen. Is Geert Wilders in de fout gegaan.
Ja of nee? Inmiddels is er een uitspraak,
tenminste dat geloof ik, maar zal er zeker nog wel weer een geldverslindende
rechtszaak aan toegevoegd worden. Ik
volg het allang niet meer. Ik ben het beu,
ik ben het zat. Een verhaal van bijna
vier jaar waar iedereen wat van vindt
en ook mag vinden. Gelukkig hebben we
in Nederland een rechtsstaat, waar je
je gelijk kunt halen. Een vraag die mij
enorm bezighoudt: wat zijn de totale
kosten van de vele processen? Nog meer
vraag ik mij af: wie betaalt dit allemaal?
Want laten we eerlijk zijn, de advocaten
die ingehuurd werden zijn duur, peperduur. Dan zit je nog met beveiliging,
rechters en rechtbank. Het moet kunnen.
We hebben het allemaal kunnen volgen
in de media. Dezelfde media waarin
ik las, dat diverse gevallen van seksueel misbruik, waarbij aanrandingen en
verkrachtingen op de plank blijven liggen. Dit omdat er of geen geld of geen
manschappen zijn. Ik vind dit persoonlijk heel vreemd en verschrikkelijk. Een
politicus doet een betwistbare uitspaak,
mag miljoenen kosten, een meid of jongen wordt voor haar of zijn rest van het
leven beschadigd en dat blijft op de plank
liggen! En er is werkelijk niemand die
er ook daadwerkelijk wat aandoet. Waar
ik dat op baseer? Op de antwoorden die
politici over het algemeen geven op problemen die wij, de gewone, simpele mens
al lang weten: ‘Ik ben geschokt, door de
omvang. Dit wist ik niet’. Ik denk dan
vaak: Hoe kon je het ook weten. Want
wees nu eens eerlijk, hoe ver staan de
meeste politici van ons af. De Afsluitdijk
lang? Ik denk veel meer, want als er een
minister in onze provincie komt is dat
voorpaginanieuws.

Aantrekkelijke locatie

In het bedrijfsverzamelgebouw komen maar liefst tien losse units, die
te huur en te koop zijn. Het gaat om
zes ruimten van 48,6 vierkante meter en vier grotere units van 73 vierkante meter. “Het gebouw ligt aan
de rand van het dorp op een goede
locatie waar meerdere bedrijven en
loodsen gevestigd zijn”, vertelt Henk.
“Je kunt daardoor gemakkelijker samenwerken, wat deze locatie zeer
aantrekkelijk maakt. Inmiddels zijn
er vier verhuurd”, weet Henk. “Dus
je moet er bij zijn”, waarschuwt hij.
Klaar voor gebruik

Vanaf 1 oktober zijn de bedrijfsunits
beschikbaar. Tot die tijd legt Henk
de laatste hand aan de afwerking.
“De units zijn direct klaar voor gebruik”, vertelt hij. “Al het leidingwerk voor water, elektra en riolering
is aanwezig. Als huurder heb je je
eigen elektra- en watermeter, zodat
je exact betaalt wat je zelf verbruikt.
En iedere unit is goed geïsoleerd
conform de nieuwbouweisen en
voorzien van een eigen elektrische

overheaddeur met loopdeur. Ideaal
voor groter materiaal.”
Finishing touch

Een zolder, een keukenblok of een
toilet: de finishing touch laat Henk
graag aan de huurder/koper van de
bedrijfsunit over. “Zoveel mensen,
zoveel wensen”, lacht hij. “De ene
ondernemer gebruikt de unit puur

als opslag van bouwmaterialen en
hoeft dus alleen licht te hebben.
Anderen kiezen voor een invulling
als werkruimte voor reparaties en
herstelwerkzaamheden. Dan is het
handig om ook een eigen toilet te
hebben. Alles kan.”
Ruimte voor ambitie

Met de bedrijfsunits wil Henk een

boost geven aan de ondernemersmentaliteit in zijn dorp. “Dit is een
regio vol met eigen ondernemers.
Wij zijn zelf precies zo begonnen.
Ik vind het prachtig om met een bedrijfsgebouw een steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van die
ambitie. Alleen ga je sneller, maar
samen kom je verder!”

Kom jij straks
bij ons op school

Oud papier container
Week 37
Week 39
Week 41
Week 43
Week 45
Week 47
Week 49
Week 51
Week 2

9 t/m 13
23 t/m 27
7 t/m 11
21 t/m 25
4 t/m 8
18 t/m 22
2 t/m 22
16 t/m 20
6 t/m 10

september
september
oktober
oktober
november
november
november
december
januari

Let op!!!

Van week 52, 2019 t/m week 1,
2020 is er geen oudpapiercontainer.
Openingstijden container
Maandag t/m donderdag
7:30 tot 19:00
Vrijdag 7:30 tot 14:00

Jefanka

Westereender
Je bent
van harte
op onze open
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Ook een bedrijfsunit huren?

Benieuwd naar de bedrijfsunits aan de rand van De Westereen? Zoek op
Funda op ‘Roazeloane 71’ en je krijgt meteen een goede impressie. De units
zijn zowel te koop als te huur. Huurprijs op aanvraag.

Boelenslaan
Ooit gehoord van de term ‘Wâldpiken’?
De Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het mooiste deel van Friesland, waar de echte Wâldpiken wonen.
Een Wâldpyk is een Fries die over net
iets meer temperament beschikt dan de
kalme, nuchtere doorsnee Fries. Geboren en getogen in Oudega ben ook ik een
Wâldpyk, maar dan een iets koudbloedigere variant. Voor de raszuivere Wâldpiken moet je in Houtigehage, Harkema
en Boelenslaan zijn. En laat die laatste
nou net onze nieuwe woonplaats worden. Afgelopen vrijdag hebben we de
sleutel gekregen van ons nieuwe huis
in Boelenslaan. In het bos van Boelenslaan, om exact te zijn. Rondom onze
woning staan bomen zover je kunt zien.
Het huis is uitsluitend bereikbaar via
een zandpad, waar we meteen verliefd
op werden tijdens ons eerste fietstochtje.
Kortom: dit is ons droomplek.

Maar iedere keer wanneer ik vertel dat
we gaan verhuizen naar Boelenslaan,
kijken mensen me aan alsof ik niet helemaal lekker ben. “Hoe kom je daar nou
weer terecht?”, is standaard de eerste
vraag. Het antwoord is simpel: omdat
ons droomhuis daar staat. Om eerlijk te
zijn, ken ik Boelenslaan verder niet. We
hebben geen grondig vooronderzoek
gedaan naar onze nieuwe woonplek.
De enige herinnering die ik aan Boelenslaan heb, is een korfbalwedstrijd
met de midweek een jaar of tien geleden. Op een woensdagavond reden we
naar het sportveld van KV Boelenslaan.
Daar aangekomen, bleek de gemeente
het veld al onder handen te hebben
genomen. De gemeentewerkers van de
groenafdeling waren van mening dat
het korfbalseizoen er toch zo langzamerhand wel op zou zitten en hadden
de mooie groene grasmat omgetoverd

Uitgever:

Sportloane 2
De Westereen
www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000
tot een modderig maanlandschap.
Niets aan te doen. Maar een inwoner van
Boelenslaan gaat niet zo snel bij de pakken neerzitten. Al snel kwam er iemand
met een lumineus idee. Op steenworpafstand was nog een stuk land, waar we
ook prima konden spelen. Dat er op dat
moment een kudde schapen in het weiland liep te grazen, mocht de pret niet
drukken. Even met een emmertje vol
bix rammelen en klaar was kees.
Terwijl de één met de bixemmer liep,
sjouwden twee anderen met de korfbalpalen langs de weg. Ook het scorebord werd onder de arm genomen en
zo liepen we in optocht naar het nieuwe
speelveld. “Oh ja”, riep iemand toen we
de lijnen uitzetten, “hier en daar zitten
wel wat greppels. En let ook op de schapenstront.” Een uurtje later dan gepland
begon de wedstrijd. Ik heb geen idee
meer of we hebben gewonnen of verloren, maar het was fantastisch. Korfballen
in een weiland met schapen. Ik hou er
wel van. Geen gezeur over de gemeente

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

Woensdag 21 ma
13.00 tot 15.00
COLUMN
18.30 tot 19.30
Redaktie en foto’s:

Jefanka Publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen
Tel. 06 42952908
E-mail: jefanka@planet.nl

Informatie advertenties:

HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
j.heidstra@heidstramedia.nl
T. 06-11434272 | 06-51301059

of gejengel over een inhaalwedstrijd:
nee, denken in oplossingen.
De tijd zal ons leren of er in mij een
ware Wâldpyk schuilt. Het begin is in
ieder geval goed, want bij de kennismaking met de nieuwe buurman, constateerde hij meteen: “Jij bent zeker de
schrijver”. Tien punten. En toen wij op
onze beurt vertelden dat we van plan
waren een dikke boom om te zagen op
de erfscheiding, begon hij te glunderen.
“Omzagen, die handel.”
Ja, ik denk dat we ons wel gaan thuis
voelen in Boelenslaan.
Nynke van der Zee

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

KOPIJ VOOR DE UITGAVE
VAN 9 OKTOBER
INLEVEREN VOOR 30 SEPTEMBER
BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude,
Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De
Falom, Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast,
Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel,
Jistrum, Kootstertille, Twijzelerheide,
Zwagerbosch, Buitenpost, Kollum,
Hurdegaryp, Dokkum
Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen
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Zelfstandig wonen in
Keapmanshús

Op korte termijn beschikbaar
Keapmanshús: Brugchelencamp 51 t/m 273, De Westereen

Te huur: 2-kamerappartementen
• Speciaal voor 55-plussers
• Rolstoeltoegankelijk
• Met balkon
• Activiteiten in gemeenschappelijke
ruimte van verzorgingshuis
• Voldoende parkeergelegenheid

• Bushalte in de straat
• Treinstation op 1.000 meter afstand
• Winkelcentrum op 400 meter afstand
• Gemeenschappelijke ﬁetsenberging
• Kale huur vanaf €425,- excl.
servicekosten per maand

Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 01 91
brugchelencamp@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl

tegen betaalbare tarieven!!!
Benieuwd naar uw mogelijkheden?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

www.akbk.nl | info@akbk.nl | T. 06-29326378
Foarstrjitte 34, 9271 KH De Westereen

ACTIE
Doarpsfeest yn De Westereen
Deze aanbiedingen zijn geldig van zaterdag 14 september t/m zaterdag 21 september 2019.

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

9.

99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Profiteer van

deze DOARP
SFE
aanbiedingen EST
!

MAX. 6
STUKS
PER KLANT

Sonnema
berenburg,
Dujardin vieux,
Olifant of Goblet
graanjenever
fles 1000 ml

9.

99

SEPTEMBER 2019 | de Westereender | 5

INUZ trakteert je op de nieuwe modetrends
Alle events op een rijtje
INUZ pakt flink uit dit najaar.
We zetten alle events voor je op
een rijtje. Kijk ook op www.inuz.
nl voor meer informatie over
events bij jou in de buurt.
Fashion Show - Franeker
25 september - 18.45 - 22.00 uur
Grandcafé De Doelen
* Entree gratis
The Brunch - Franeker
29 september - 11.00 - 14.00 uur
Grandcafé De Doelen
* Tickets via de website verkrijgbaar
The Taste - Franeker
29 september - 18.30 - 22.00 uur
Grandcafé De Doelen
* Tickets via de website verkrijgbaar

Tekst: Nynke van der Zee

Al meer dan tien jaar trakteert Ineke Postma van fashionzaak INUZ dames
rondom in de provincie op een spetterende modeshow als aftrap van
het nieuwe modeseizoen. “Ook dit jaar bieden we in Franeker, Joure en
Surhuisterveen fashion events vol inspiratie, informatie en uiteraard de
mooiste mode”, belooft Ineke. “En na afloop kun je meteen jouw favoriete items passen!”

Op woensdag 2 oktober verandert
Brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen
een avondlang in het Mode-Mekka
van Friesland. “Deze avond kun jij
je onderdompelen in de nieuwe modetrends”, vertelt organisator Ineke
Postma. “We laten je de nieuwe collecties zien, maar ik geef ook informatie over de nieuwe kleuren, stoffen en
kleurcombinaties. Kortom: zeker de
moeite waard om langs te komen.”
Een heerlijk avondje uit

De modeshows van damesmodezaak
INUZ zijn sinds de start in 2006 uitgegroeid tot een begrip in de regio.
Niet alleen modeliefhebbers zitten ieder jaar op de eerste rij, ook dames die
voor een gezellige avond komen, weten de modeshows te vinden. “Eerst
samen lekker uit eten, om vervolgens
in de watten gelegd te worden tijdens
de show: we maken er een heerlijk
avondje uit van”, lacht Ineke.

Zo staat er bij Brasserie Kolkzicht
een speciaal Fashionmenu op de kaart
op woensdag 2 oktober. “Samen met
vriendinnen, familie of collega’s kun je
vanaf 17.30 uur aanschuiven voor het
diner. Om 19.30 uur start de modeshow in de grote zaal van Kolkzicht. En
aan het einde van de avond is de winkel open, zodat je kleding meteen kunt
passen”, vertelt Ineke enthousiast. “Zo
heb je de nieuwste outfits de volgende
dag meteen in je eigen kledingkast.”
Verrassende combinaties

Als leading lady van de avond vertelt
Ineke de aanwezige gasten tijdens
de modeshow in geuren en kleuren
welke stoffen en kleurencombinaties
er mogelijk zijn. “Dat is de kracht van
onze modeshows”, weet ze. “Ik vertel
niet alleen wat de modellen dragen,
maar laat je ook zien hoe je het zelf
kunt dragen en verrassende combi-

Kom naar de LC Fair
Kun je niet zo lang wachten? Kom dan op 14 en 15 september
naar Stania State. Daar is INUZ met de mooiste collecties van
de partij tijdens de LC Fair.

naties kunt maken. We laten daarom
ook alleen merken zien die je in onze
INUZ-winkels kunt vinden.”

food en geniet je van een luxe driegangenmenu met de lekkerste hapjes en
de mooiste outfits.”

In de loop der jaren zijn Ineke’s modeshows uitgegroeid tot meer dan
alleen een event. “Kort samengevat
hebben we drie soorten evenementen:
The Show, The Brunch en The Taste”, legt Ineke uit. “The Show is een
modeshow zoals in Surhuisterveen
op 2 oktober. Bij The Brunch trakteren we je ‘s ochtends op een heerlijke
brunch, waarna de show start. En bij
The Taste combineren we mode met

INUZ staat voor je klaar

Bijzonder detail is dat iedere show
wordt afgesloten met de mogelijkheid om na afloop meteen de zojuist
gepresenteerde kleding te passen in de
winkel. “Het is daar dan vaak gezellig druk”, lacht Ineke. “Maar je kunt
natuurlijk ook later langskomen om
jouw favoriete outfit te passen. Welke
manier van shoppen ook bij jou past,
INUZ staat voor je klaar!”

Fashion Show - Surhuisterveen
2 oktober - 19.30 - 22.00 uur
Brasserie Kolkzicht
* Fashion Menu vooraf reserveren
bij Kolkzicht. De kosten bedragen € 10,00, excl. drinken.
The Taste - Joure
3 oktober - 18.30 - 22.00 uur
De Jongens van Joure, De Merk
13
* Tickets via de website verkrijgbaar
www.inuz.nl
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Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor uw regio!

www.tankpostma.nl

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

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Weekaanbiedingen

Elke maandag

Pecan Appeltaartje
Big dieet koek
Cranberry Suikerbrood
4 mini luxe broodjes
6 gesorteerde bolletjes

4 broden

€ 5.95
€ 2.75
€ 3.25
€ 3.25
€ 2.10

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

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

Natuurmensen in hart en ziel genieten van passie
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van kammen

DOKKUM – Wie het geluk heeft gehad om ooit in het eldorado van de
broers Hendrik en Bouwe Kooistra in Dokkum te zijn geweest, begrijpt
de passie van de beide eendenkorfvlechters wellicht nog beter. Visuele
objecten ondersteunen hun woorden. Twee natuurmensen in hart en ziel,
geboren en getogen in Feanwâldsterwâl genieten volop van hun hobby.
Bijna volmondig beamen ze, dat hun hobby wellicht nog meer is dan een
passie, het is hun leven naast werk en gezin.

Terwijl mensen balen van een regenachtige zaterdagmiddag, lachen de
broers in hun vuistje. Gedwongen
binnen moeten zijn vormt geen enkel
bezwaar. Integendeel zelfs, de sfeervolle garage biedt zoveel, dat de uren
omvliegen.
‘Misschien is het wel een vorm van
jeugdsentiment, een verlangen naar de
tijd van vroeger. Wij zijn geboren en
getogen in Feanwâldsterwâl. We waren een met de natuur, waarbij eieren
zoeken en rapen en met name eendeneieren centraal stond. Maar ook een
fuik in het water zetten was ons niet
vreemd. We kenden het prachtige gebied alsof het onze broekzak was. We
genoten van de natuur en dat we daaruit ook “oogsten” was een andere kant.
Het heeft wel voor prachtige herinneringen gezorgd. Tegenwoordig mag er
eigenlijk niets meer. Als ze je nu betrappen met eendeneieren krijg je een
bon van 120 euro. En met visstropen
kan het nog veel verder oplopen, dan
pleeg je een economisch delict. Anderzijds is het ook niet echt leuk meer, het
is zoveel armer geworden in de natuur.
Nog even en dan moeten we de eenden
beschermen,’ verklaart Bouwe Kooistra.
Hendrik en Bouwe zijn inmiddels bekende mensen aan het worden. Niet

alleen zijn ze regelmatig op evenementen aanwezig met hun oude ambacht,
maar ook tijdschriften als Landleven
en Friesland Post wisten de weg naar
het domein van de broers te vinden.
Een prachtig en bijzonder sfeervol ingericht hok, van hok kan men amper
spreken, het domein waar in ongeveer
drie uur een eendenkorf wordt gerealiseerd, biedt zoveel meer. Een aantal
solexen is het eerste dat opvalt, naast
de blokken hout, de houtkachel en
de vele attributen vooral uit vroegere
jaren, waarbij Bouwe en Hendrik een
niet nader te omschrijven gevoel hebben. ‘Is ook niet nodig. We leven makkelijk, we zijn met weinig tevreden en
genieten samen enorm van het vlechten. Een muziekje erbij, een praatje,
een lach en na afloop een berenburgje
op een geslaagde avond. Ruzie? Nee,
daar doen we niet aan. Het is immers
veel te mooi en we hebben daar ook
geen tijd voor,’ aldus Hendrik.
Eigenlijk staat het woord natuur met
grote letters in hun hart. De natuur
zoals die was in en rond hun geboortestreek. Het was Bouwe, de oudste van
de twee broers, die in aanraking kwam
met het korfvlechten. Het was niet
een kwestie van dat Bouwe, kwam,
zag en overwon, maar vanaf het eerste moment, zat zijn hart en geest in

het vlechten. Terwijl hij druk praat,
leggen zijn sterke handen die getuigen van noeste arbeid, de eerste greep
vast van een nieuwe korf. Rondom de
duim wordt het eerste riet gevlochten.
‘Ik volgde een cursus, ik moet wel bekennen dat het eerst niet mee viel. Het
duurt een tijd voordat je de eerste korf
echt goed in elkaar hebt gevlochten.
Ik denk dat je minstens dertig korven
verder bent. Je moet de techniek goed
onder de handen hebben en bovendien vraagt het veel kracht. Ik denk
dat in mijn eerste korf wel een zwaan
een nest kon bouwen. Er zat veel te
weinig stevigheid in. Dat was geen
reden om te stoppen. Integendeel, ik
wou resultaten zien, maar dat het uiteindelijk zo’n grote passie zou worden
had ik nooit gedacht,’ aldus Bouwe, die
zijn broer ook besmette met het virus.
Hendrik, die het oude ambacht van
zijn broer leerde over zijn eerste korf:
‘Ik denk dat die gebruikt kon worden
om een vouwwagen in op te bergen.’
De toon is gezet, een lach, een scherts,
maar nooit een moment vervelend,
dit komt vooral door de openheid en
de gedrevenheid waarmee ze over het
korven praten. Inmiddels zijn ze al
zover, dat ze ook cursussen verzorgen,
waarvoor veel animo bestaat. In Dokkum en omstreken is inmiddels een

mooie en grote vereniging ontstaan.
Een punt van zorg is daarbij toch wel,
dat de beide broers tot de jongste leden behoren. ‘Het is een oud ambacht.
We moeten ervoor waken dat het blijft
bestaan. Ja, daar maak ik mij wel eens
zorgen om. We bespreken dit ook wel
eens samen, tegelijk met het wereldnieuws. Maar eigenlijk hebben we weinig schokkend nieuws in ons domein
te vertellen, het genieten staat voorop.
Dat zou de wereld meer moeten doen,
genieten van wat zo dichtbij is.’
‘Het is trouwens niet alleen het vlechten hoor, waar we van genieten. We
genieten van het totaalplaatje. Van het
snijden van het jonge riet, dit moet
voor de langste dag gebeuren, tot het
vlechten. Wij kunnen niet met het
riet uit het najaar, te stug en te dik en
daarnaast het snijden en dan het roepelen van het vlas. Dit betekent dat we
de bolletjes uit het vlas moeten halen,
we halen het vlas dan door een soort
grote kam. We zitten beide aan een
kant, dit is een intensief werkje, maar
als je het vlas op het juiste wijze en
moment bewerkt, krijg je een enorm
sterk materiaal, waarmee we het riet
binden. Dan kun je een vlasstengel
niet kapottrekken. We maken dan
bundeltjes. We gebruiken om door het
riet te komen een haak, om zodoende
optimale resultaten te boeken,’ aldus
Hendrik Kooistra, die in zijn dagelijkse leven in de metaal zit en de haken
zelf maakt. Toch is hij trots op de oude
haak van ruim honderd jaar geleden
en als curiositeit toont hij tevens een
haak, waarvan de knop afkomstig is
van een versnellingspook van een auto
uit de zestiger jaren.

De gebroeders Kooistra merken ondertussen ook, dat er steeds meer
belangstelling komt voor natuurlijke
producten, zoals de korven, maar ook
nestkastjes die hun nijvere, eigenlijk
geen moment stilliggende handen
produceren. Geen moment vervelen ze zich. In hun gesprekken gaan
ze vaak terug naar het oude, toen de
maatschappelijke druk als aanzienlijk
minder werd ervaren. ‘Je kunt soms
ook echt enorm lachen om de mensen
die hier komen. Meestal blijven ze, als
ze een stap over de drempel doen, vol
verbazing staan en kijken met open
mond, naar het vele wat hier staat. De
een neemt minutenlang alles in zich
op, maar de Rotterdammer die speciaal uit Rotterdam kwam, was binnen
twee minuten alweer op de terugweg
naar Rotterdam. Even naar Dokkum
voor twee korven, onbegrijpelijk toch?
Of de mevrouw in haar scootmobiel,
die op de markt een half uur naar ons
keek, voordat we in gesprek raakten.
Zij wou er een, niet voor de eenden,
maar als bijenhotel. Dat is gewoon
prachtig.’
Niet alles in het hobbyhok heeft een
functie, maar de oude klomp heeft wel
degelijk zijn waarde bewezen. ‘Die
klomp dient voor de opening van de
korf. We zetten er een klomp in. Dan
weten we of de ruimte groot genoeg
is. Als de klomp erin past, kan er een
eend door de opening,’ besluit Hendrik het verhaal van twee mensen,
die nog steeds betrokken zijn bij de
natuur, maar dan op een andere, ook
rijke wijze.
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Voor al de
werkzaamheden
in en om uw huis

Pakket van de week!
Prei
Spitskool
Bos Wortels
Bloemkool
Zuurkool

Samen
€ 4.98

10 kilo
Friese Borgers
€ 9.98

* Nieuwbouw
* Onderhoud

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

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

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

www.korelzinga.nl

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

www.multistyle.nl

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers

DE TRIJE DOARPEN

Airco service € 85,00

dorpscentrum van Kollumerzwaag

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

Tel. 0511 - 44 15 16

MEDISCHE KEURINGEN

vanaf € 30,-

Een medische keuring voor iedereen

In Dokkum (naast het ziekenhuis) 0519 820996

“Een kleine check, een groot belang”
•
•
•

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

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

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

Kijk voor meer informatie op www.cvmk.nl
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Natuurlijke bron
September is vaak een drukke maand wat betreft activiteiten. Veel mensen gaan naar leuke evenementen, maar om van de natuur te kunnen
genieten is september ook een mooie maand. De laatste vlinders gaan
nog even genieten van het najaarszonnetje, wellicht nog een libel en in
ieder geval is de volgeltrek in volle gang. De meeste zomervogels zijn
inmiddels vertrokken of gaan nog vertrekken. Een zwaluw wordt meer
uitzondering dan regel.

We hebben een wisselende periode
wat weer betreft achter de rug. Ik
denk dat het, omdat we toch regelmatig regenval hebben gehad, een
goede herfst wordt voor paddenstoelen. Ik hoop het, want ook paddenstoelen vormen op zich kleine, of
soms heel grote fraaie, maar vooral
ook verschillende parels in de natuur.
Bij het afwerkingsterrein van Van
der Galiën in De Mieden stonden
inmiddels een aantal schitterende
grote bovisten. Het fascineert mij
iedere keer weer om deze bovisten
te zien groeien. Tja, ik noem ze dan
wel schitterend, maar echt mooi zijn
ze niet. Wel indrukwekkend en dat

maakt ze voor mij in mijn hart en
geest mooi. De bovist is een bolronde wilde paddenstoel zonder hoed of
steel. De reuzenbovist kan makkelijk
50 cm in doorsnede worden. De reuzenbovist is een van de ‘zomer’ paddenstoelen, hij houdt van redelijk
warm en vochtig weer. Eind mei tot
eind september kunnen ze gevonden
worden in weilanden, vochtige loofbossen en parken. Door hun grootte
zijn ze niet te verwisselen met andere
paddenstoelen, een witte voetbal in
een weiland zou eerder tot verwarring kunnen leiden. In jonge toestand is de bovist prachtig wit.
September en ook oktober, de maanden van de kleuren en vruchten aan
de bomen. De maanden dat we afscheid nemen van de zomer, de dagen
gaan korten. Het wordt weer tijd om
de verzamelde gegevens op een rij te
zetten, de foto’s die ik heb gemaakt
om als determinatiemateriaal te gebruiken op naam te zetten. Maanden
waarin het weer enorm kan omslaan.
In oktober hoop ik mij te richten op

Foto: Johannes van Kammen

de zeevogeltrek, voor mij persoonlijk
een moeilijke materie, gewoon omdat ik hier te weinig mee bezig ben.
Maar toch, Texel lonkt alweer. Paal
15 daar moet het gebeuren, met in
het achterhoofd de gedachte, dat er
zeker een groot aantal kenners zullen
zijn die mij willen helpen.
Maar ook in de eigen regio valt er
zeker veel te genieten van de natuur en dan naast de paddenstoelen
vooral de trek van de vogels. De
ganzen keren weer massaal terug, ik
begrijp heel goed dat sommige boeren hier absoluut niet blij mee zijn,

maar ik word enthousiast als ik op
zo’n mooie donkere herfstavond de
brand- en grauwe ganzen hoor overvliegen. Een extra dimensie zullen
dan hopelijk de smienten vormen.
Het is voor mij gewoon nog een
stukje jeugdsentiment, dat wellicht
nog meer waarde voor mij heeft gekregen, omdat de weidevogels het zo
slecht doen. Als je ouder wordt nemen de sentimenten toe.
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 gebied van natuur in De Westereen
vast te leggen. Wat heeft een dorp
als De Westereen op het gebied van
onder andere vogels, wilde bloemen,
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat
broedt hier, zijn er geringde vogels?
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle
meldingen zijn voor mij van belang.
Wanneer komen de vogels en vlinders? Facebook: Natuur in De Westereen.

Vogelkijkhut De Havik midden in het coulisselandschap
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

NOARDBURGUM – Wie aan Kûkherne denkt, denkt aan rust en ruimte. De
sfeer van het coulisselandschap spreekt tot de verbeelding. Velen zullen tijdens hun tochtjes op de fiets of in de auto de zucht hebben geslaakt: “hier
wil ik wel wonen”. Kûkherne, een buurtschap op de grens van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. In het midden trekt een fraai verwijzingsbordje
“Vogelkijkhut De Havik” de aandacht. Een prachtig particulier initiatief, een
fraai eldorado, vooral voor natuurliefhebbers en natuurfotografen.

Het geheel bij de familie Sije van der
Veen, aan de Kûkhernewei 28 ademt
rust en ruimte. Even een dag afscheid
van het gejaagde leven in De Havik, gesitueerd midden in het prachtige coulisselandschap in de Friese Wâlden. Een
landschap dat zich vooral kenmerkt
door bossen en houtwallen, heideveldjes
en graslanden, moeras en beekjes. De
Centrale As ligt op de achtergrond,
maar is helemaal niet hinderlijk aanwezig. Sije van der Veen zit onder de
carport, waar vandaan het pad begint
naar De Havik. De vogelkijkhut is ook
rolstoelvriendelijk bereikbaar en ook in
de schitterende hut zijn alle faciliteiten
beschikbaar. Geen drempels en zelfs
een rolstoelvriendelijke toiletvoorzie-

ning is aanwezig. ‘Ik geniet zelf van de
vogels en de natuur in al haar facetten.
Ik wil dit iedereen graag gunnen, ook
mensen die aan een rolstoel gebonden
zijn. Ik ben geen kenner, maar ontdek
wel steeds meer,’ aldus Sije van der
Veen, over zijn prachtige initiatief.
‘In september 2017 zijn we begonnen
met het realiseren van onze wens: het
zelf bouwen van een vogelkijkhut, op
ons eigen terrein. In november 2018
is het opgeleverd. Natuurliefhebbers
en fotografen kunnen bij ons vogels
in hun eigen natuurlijke omgeving bewonderen en fotograferen. De hut van
6 x 8 meter is ingegraven, waardoor je
vanuit een mooi laag standpunt kunt

fotograferen. Voor de hut ligt een ondiepe vijver van 4,5 x 26 meter, waar vogels kunnen drinken en badderen. De
setting is zo gemaakt dat je vanuit zes
uitzichtpunten, voorzien van spiegelglas, foto’s kunt maken. Daarnaast zijn
er twee punten (luiken) waar je zonder
glas kunt fotograferen. Vanachter het
glas ben je niet helemaal onzichtbaar.
Met name handen en gezicht kunnen

opvallen als je te snel beweegt. Plaats
je statief niet meteen achter het glas,
maar iets naar achteren. Je bent dan
nauwelijks zichtbaar. Het dragen van
donkere kleding is een voorwaarde. Zo
kun je de vogels in alle rust, uitgebreid
fotograferen, zonder dat ze bij een blik
of onverwachte beweging opvliegen.’
De vogelkijkhut is geschikt voor
maximaal zes fotografen en wordt
verwarmd door middel van een houtkachel. Hierdoor kun je ook bij kouder weer genieten van de natuurlijke
omgeving. De Havik biedt een mooi
uitzicht op de bomen en struiken die
in september 2017 zijn aangeplant. De
hut is voorzien van goed zittende stoelen die in hoogte verstelbaar zijn. Ook
is er een keuken aanwezig met warm
en koud water. Je kunt gratis gebruik
maken van koffie en thee. In geval
van nood is er een ecotoilet aanwezig.
Daarnaast zijn er genoeg stroompunten om de accu’s van de camera op te
laden. Het pad van de parkeerplek naar
de hut is geheel voorzien van bestrating, terwijl wilde planten en grassen

het pad verfraaien.
Ondanks het feit dat de hut nog maar
een jaar gereed is, worden er al een
aantal leuke soorten gespot. In eerste
instantie veelal de alledaagse soorten, maar ook een gele kwikstraat, een
groene specht, havik of sperwer kan
onverwachts een bezoekje brengen.
Het terrein is daarnaast nog volop in
natuurlijke ontwikkeling en wordt door
Sije van der Veen mondjesmaat begeleidt. De natuurlijke aspecten blijven de
boventoon voeren. Van der Veen lokt
door het strooien van zaad de vogels,
waardoor succes een garantie lijkt.
De huurprijs is € 50,- ongeacht het
aantal personen en is gebaseerd op een
hele dag. Huren per dagdeel is niet
mogelijk. Maximaal 6 personen per
keer om de rust te bewaren. De hut is
ook uitermate geschikt voor een fotoof natuurcursus in een kleine setting.
Familie S. van der Veen, Kûkhernewei
28, 9257 RT Noardburgum. Tel. 511472874. E-mail: sijevdv@hotmail.com
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Bedrijf van de Maand:

Foto: Fotografie Jaap de Boer

Specialist
in Schiphol
vervoer
vanuit heel
Friesland
Kijk voor
meer info op

Foto: Fotografie Jaap de Boer

Taxi NOF

Westereenderkeaplju.nl

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

3

oor

28

en

lag

672

• Total Tankstation en Carwash
• Stienstra Timmerwerken
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Treast
stienstratimmerwerken@home.nl
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Boppewei 2, tel. 442957
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Talsma,
Electro World
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
info@treast.nl
Kûkhernsterwei
31,
tel.
472775
•
Multimate
Bouwmarkt
www.bosmaautos.com
•Miedloane
Stienstra
•slagerijbenodigdheden
EddydeJong,DeEchteBakker
•Veenstra
DMA
Tsjerkestrjitte
1, tel. 444013
8,Timmerwerken
tel. 06-30789111
en
& Visser
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
www.jachthavenkuikhorne.nl
Tolwei 22, tel. 444747
• Baarsma Texo
Dwarsreed
6, tel. 06-22050862
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
94
www.electroworldtalsma.nl
•
Koster
Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder
Stasjonsstrjitte
10a
Boppewei 17, tel. 0511-443180
• Jeeninga-Auto’s
• NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
stienstratimmerwerken@home.nl
• Timmer- en 7,
onderhoudsbedrijf
tel.447695
449900, info@adcad.nl
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
tel.
tel.
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
• Boersma, aardappelen, groente en fruitNijverheidswei
Roazeloane 60,
tel.445045
468 000
Foarwei
235, Kollumerzwaag,
tel. 444000,• Topfiets
•
Talsma,
Electro
World
E.
Kazemier
•
Dozein,
Groothandel
in
Noarder
Stasjonsstrjitte
21
• De Kûle,
Copyshop
• Elzinga,
Evenementenhal
• AlmaLjurkstrjitte
Pannenleggersbedrijf
Leeuwarden
058-2662385
info@jeeninga-autos.nl
www.taxinof.nl
74, tel. 441424
Tsjerkestrjitte
1,443055
tel. 444013
Miedloane
8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden
en
tel.• 06-13318736
Boskwei
7-A, tel.HorecaFerlinge
Stasjonsstrjitte
7
De
Reade
12,verhuizingen
tel. 06-29626728
K. Venema Assurantiën / RegioBank
• Friesland
Sportprijzen
• Old Dutch,
en Zalencentrum
•
HansKlaver
Brolsma
•tel.
Koster
Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Tankstation
• Lawww.electroworldtalsma.nl
Okido/Fietsenzaak.eu
442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
Skoallestrjitte
30,en
tel.Carwash
447500
Yndustrywei
5, tel. 443220
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 • Total
transporten - pianovervoer - opslag
•Skriesstrjitte
Topfiets
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70,
tel.
473877
Nijverheidswei
7,
tel.
445045
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
5a, 443413
•
Elzinga,
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
info@kvenemaassurantien.nl
Ferlinge Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193
• Glavecom Verf- en Glasgroothandel
www.old-dutch.com
Noarder
21Slijterij
•Conradistrjitte
De Tolwei
Kûle, 24,
Copyshop
•Salomon
Elzinga,
Evenementenhal
• K. Venema
Assurantiën / RegioBank
info@fietsenzaak.eu
2, tel.
441818
Levystrjitte
1, tel. 444488
www.kvenemaassurantien.nl
www.hansbrolsma.nl
tel.
444805
• PoieszStasjonsstrjitte
Supermarkt en
tel.
06-13318736
Boskwei
7-A,
tel.
443055
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
7
Tsjerkestrjitte
58-60,
tel. 447500
•
De
Zilveren
Maan,
Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto
Bosma
• De Vesteynde,
Therapieen
www.glavecom.nl
Foarstrjitte 49, tel. 443939
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
•Boppewei
Total
Tankstation
en Carwash
La
Okido/Fietsenzaak.eu
tel. Brugchelencamp
442245
info@kvenemaassurantien.nl
2, tel.
442957
• •Faber
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
trainingscentrum
• Geld
& Woning De Westereen
• Primera
Jousma
1, tel. 448181
Noarder
Stasjonsstrjitte
40
Skriesstrjitte
5a,
443413
•tel.
Elzinga,
Schilderwerken
Sportloane 10, tel. 447337
www.kvenemaassurantien.nl
• Marskramer
/ 72c,
Toystel.
2 Play
De
Gentiaan
23,
tel.
www.bosmaautos.com
Ferbiningspaad
4,446021
tel. 445511
Ljurkstrjitte
447334
•444960,
De Bruin
Isolatie / ISO Noord
•Ljurkstrjitte
K.
Venema
Assurantiën
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte
2, tel.
www.devesteynde.nl
72,
tel. 447128 / RegioBank • De Vesteynde,
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma,
Texo64,
• Rabobank
Roazeloane
tel. 441818
449537
www.geldenwoning.nl
Tsjerkestrjitte
58-60, tel. 1,
447500
De
Zilveren
Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Visser,en
Woninginrichting
FerlingeBouwmarkt
Stasjonsstrjitte
• Cadeauvoordeel
• Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Therapietrainingscentrum
• Multimate
• •Feenstra,
GroenRijk
Foarstrjitte
46, tel. 441201
info@kvenemaassurantien.nl
Boppewei
2,
tel. 443180
442957 83, tel. 447170
Faber
Bouwbedrijf
Ferlinge10,
Stasjonsstrjitte
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
tel.22,
051163 33
Tsjerkestrjitte
3, 9271 AK
De Westereen
Sportloane
tel. 44733746, tel. 442121
Tolwei
tel. 42
444747
Boppewei
17,
tel.
• •Boersma,
aardappelen,
groente
en
www.kvenemaassurantien.nl
Marskramer
/ Toys
2 Play bedrijf
• De Vries Everts Numan Accountants
De info@alexwijnsma.nl
Gentiaan 23, tel. 446021
• Van der Heide
Technisch
• Riemersma,
Slagerij
www.devesteynde.nl
• NOF
B.V., Taxi- &
Touringcarcentrale
• •Fierljepcentrum
De
Westereen
fruit
Adviesgroep
•Foarwei
DeTsjerkestrjitte
Vesteynde,
Ljurkstrjitte
72, tel.
anja.andries@hetnet.nl
• Coop supermarkt
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
2, tel. 441276
• Visser,
Woninginrichting
235, Kollumerzwaag
Lange
Reed 18-20,
tel.447128
447371
Ljurkstrjitte
74, tel. 441424
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14,
tel. 443840
Therapieen trainingscentrum
•www.fierljeppen.nl
Multimate
• Bakkerij:Bouwmarkt
Heslinga’s Smulpaleis
•444000,
Rijwielservice
De Westereen
Ljurkstrjitte
63, tel. 448860
Feenstra,
GroenRijk
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
tel.
www.taxinof.nl
• •FotografieJaapdeBoer
www.DVEN.nl
Skriesstrjitte
1, tel. 442233
Gruttostraat
• Dantuma,
Slagerij
Sportloane
10, 3a,
tel.e.toering@knid.nl
447337
Tolwei
22,Sportprijzen
tel. 444747
Boppewei
17, tel.
tel. 447300
443180
tel. 442121
• Old
Dutch,
Horecaen Zalencentrum
• Friesland
Foarstrjitte
69,
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
• DeB.V.,
Hossebos,
Café-Restaurant
• Rinse’s
Resto Vis &52,
Snacks
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
www.devesteynde.nl
•Yndustrywei
NOF
TaxiTouringcarcentrale
•www.fotoJaapdeBoer.nl
Fierljepcentrum
De Westereen
• De•Vries
Everts Numan
Noarder
Stasjonsstrjitte
tel. 442638
5,
tel. &
443220
De
Strieblom
3,
tel.
445823/06-13282490
Ljurkstrjitte
45,
tel.
444659
•
Dijk
Optiek
Foarstrjitte
21,
tel.
444622
•
Visser,
Woninginrichting
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Lange
Reed
18-20,
tel.
447371
Accountants Adviesgroep
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier in
• Hans Brolsma verhuizingen info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte
43a, tel. 441705
• Sake
Store
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
tel.www.hossebos.nl
444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14
• Poiesz
Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
- opslag
Wijma Haarden
442900
www.dijkoptiek.nl
•deskundig
Jilderda,
Bloemenboetiek
tel.Foarstrjitte
442121
•en
Old
Dutch, Horeca•Ferlinge
Friesland
Sportprijzen
tel.• 443840
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
49, 37,
tel. tel.
443939
in glas-en
enZalencentrum
Stasjonsstrjitte72
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
• Kapsalon
S’he Numan
•445193
De Dorpsacker,
Apotheek
Ljurkstrjitte
53, tel. 443068
De
Vries
Everts
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638 • •Present
Yndustrywei
5, tel. 443220
• Installatiebedrijf H. Wagenaar
Promotion
schilderwerken
tel.
info@wijmahaarden.nl
Badhúswei
1a, tel. 445050
Skoallestrjitte
1,
tel.
447216
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
Accountants
Adviesgroep
www.old-dutch.com
•www.hansbrolsma.nl
Glavecom,
grossier
in
De Strieblom 3
Tsjerkestrjitte
16,
tel.
06-29037447
Tolwei
24, tel. 444805
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
• DMA Bouwkundig Bureau
• v/d
Schoonheidssalon
Le Cygne
Ljurkstrjitte
57, tel. en
441872
A.
Meulenstrjitte 12-14
•www.glavecom.nl
Poiesz
Supermarkt
Slijterij
schildersvakbenodigdheden
tel. 445823/06-13282490
• PrimeraJousma
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
Foarwei
72,
Kollumerzwaag
tel
449900
•
Timmeren
onderhoudsbedrijf
Noarder
Stasjonsstrjitte
65,
tel.
449888
tel.
443840
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
49,
tel.
443939
en
deskundig
in
glasen
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
www.dma.frl
E.
Kazemier
Installatiebedrijf H. Wagenaar
•Ferbiningspaad
Present Promotion
schilderwerken
• Handelsonderneming
• •Rabobank
4, tel. 445511
• De
Bruin Isolatie
Brongersmastrjitte 5, de
tel.Wâlden
06-25591740
• Stienstra
Timmerwerken
• Dozein,
Groothandel
in slagerijMiedloane 8,16,
tel.tel.
06-30789111
De
Strieblom
3
Tsjerkestrjitte
06-29037447
Tolwei
24, tel.
Hout
en Bouwmaterialen
Ferlinge
Stasjonsstrjitte1,
tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5,
tel.444805
449537
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Kago-atm
tel. 445823/06-13282490
PrimeraJousma
www.glavecom.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81
• Riemersma,
Slagerij
• •Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
• Coop
supermarkt7, tel. 445045
Nijverheidswei
stienstratimmerwerken@home.nl
Dwarsreed 1, tel. 06-21854886
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte
51, tel. 446207
•Ljurkstrjitte
Geld & Woning
Westereen
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte
2, tel. World
441276
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
63, tel.De
448860
www.kago-atm.nl
• Talsma Electro
Handelsonderneming
de Wâlden
Rabobank
Ferbiningspaad
4, tel. 445511
www.bouwmaterialendewalden.nl
• •Rinse’s
Resto Vis
Snacks
• •Van
der Heide, Technisch bedrijf
• DA
Drogisterij Fizel
Tsjerkestrjitte
1,&tel.
444013
Hout en Bouwmaterialen
FerlingeStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte1,
www.geldenwoning.nl
• Xu Sheng,
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
Noarder
28, tel.
tel. 441815
443551
Ljurkstrjitte
61, tel. 445177
www.electroworldtalsma.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte 79-81
Riemersma,
Slagerij
Het Haarboetiekje,
Kapsalon
Chinees Indisch Restaurant
• Sake
Store
• •Bakkerij:
Heslinga’s
Smulpaleis
• •Dantuma,
Slagerij
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte
441276
FerlingeStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte41,
83,tel.
tel.441672
447170
Noarder Stasjonsstrjitte 13
Foarstrjitte
37, tel. 442900
Skriesstrjitte
1, 2,
tel.tel.
442233
Noarder
www.bouwmaterialendewalden.nl
Rinse’s
RestoCafé-Restaurant
Vis & Snacks
VanOptiek
der Heide, Technisch bedrijf
tel. 441824
• Kapsalon
S’he
• •De
Hossebos,
• •Dijk,
•Skoallestrjitte
Xu Sheng, 1, tel. 447216
Ljurkstrjitte
444659
Noarder Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Foarstrjitte
21,45,
tel.tel.
444622
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
Chinees Indisch Restaurant
•www.hossebos.nl
Sake Store
•www.dijkoptiek.nl
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
Kitwerken
• Schoonheidssalon
Le Cygne
NoarderStasjonsstrjitte
Stasjonsstrjitte65,
13tel. 449888
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Skriesstrjitte
1, Apotheek
tel. 442233
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Noarder
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De
Dorpsacker,
tel. 441824
•Ljurkstrjitte
Kapsalon 53,
S’he
•Badhúswei
De Hossebos,
Café-Restaurant
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
tel. 443068
1a, tel.
445050
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Kitwerken
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• Jilderda,Bloemenboetiek
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

DAGBESTEDING, WERKTRAINING
EN AMBULANTE BEGELEIDING.
Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

ZORGBOERDERIJ DE LAKENVELDER

T. 06 - 2949 4874

FOARWEI 127

DELAKENVELDER@LIVE.NL

9298 JG KOLLUMERZWAAG

WWW.ZORGBOERDERIJDELAKENVELDER.NL
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Toby en Aukje Brouwer: Durf te vragen
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto’s

DE WESTEREEN – Noem het maar
gerust naïef, onbevangen en niet
realistisch, maar vol overtuiging
en in opdracht van God vertrokken
Toby en Aukje Brouwer met hun drie
kinderen in 1991 naar het ZuidAfrikaanse Kaapstad. Ze verruilden
hun oude, vertrouwde leven in De
Westereen voor een ongewisse
toekomst.

Een toekomst, die door het volle vertrouwen in de Heer en hard werken
steeds meer gestalte kreeg. Het gezin
zette zich vooral in voor de kansarme,
zwakke en vaak weeskinderen die
ogenschijnlijk geen toekomst leken
te hebben. In een van de sloppenwijken van de stad begonnen ze 25 jaar
geleden een, zoals achteraf bleek, bijzonder succesvol project voor straatkinderen: Beautiful Gate. Vorige
week werd in de protestantse kerk in
De Westereen, een door Aukje Brouwer geschreven boek over hun leven
gepresenteerd met de veelzeggende
titel: Durf te vragen. Het boek verscheen vorig jaar in het Engels.
Toby en Aukje komen de laatste jaren regelmatig naar de regio waar ze
geboren en getogen zijn. ‘We voelen
ons hier nog steeds thuis. Ons hart
ligt hier nog. Een omgeving die we
zien als onze thuisbasis. Een basis die
we trouw blijven, hier ligt ons verleden, maar wellicht deels ook onze
toekomst. We spreken van ons, als
het over ons werk in Zuid-Afrika
gaat. Met ons bedoelen we dan ook
deze regio, de mensen die ons al
bijna dertig jaar ondersteunen. Ons,
zijn ook de inmiddels meer dan 120
medewerkers in meerdere landen in
Afrika. Wij vormen daar een klein
onderdeel van. Meer niet,’ klinkt het
zowel bescheiden als nederig uit twee
monden.
‘Waar is de tijd gebleven en wat is er
veel gebeurd sinds we De Westereen
achter ons lieten om in Kaapstad een
huis voor straatkinderen te openen.
Wie had ooit kunnen bedenken dat
dit uiteindelijk het prille begin zou
vormen van een organisatie, die in

verschillende Afrikaanse landen honderden kinderen en gezinnen geloof,
hoop en liefde, maar ook toekomst en
kansen zou brengen. De afgelopen jaren zijn we als echtpaar betrokken bij
het trainen van mensen die met kinderen werken of willen gaan werken.
Dit is een prachtige ontwikkeling die
helemaal past in het kader van Beautiful Gate. Het is bemoedigend om
alles wat we in de praktijk hebben
geleerd en ervaren door te mogen geven aan de volgende generatie,’ aldus
Aukje.

In het boek komt
vooral tot uiting,
dat je op veel vragen
een antwoord krijgt,
juist door te vragen. Niet
door te oordelen, maar door te
vragen. Geloof mij, daarin hebben
wij ook ontzettend veel moeten leren.
Vooroordelen raak je pas kwijt door
je te verdiepen in een ander. Niet
invullen, niet door gesprekken over
te nemen of in een andere, je beter
passende richting te duwen,’ vervolgt
Aukje.

‘Ik ben ruim tien jaar geleden begonnen met het schrijven van het boek
over ons leven. Ik stel daarin vragen,
niet alleen aan mijzelf, maar ook aan
de lezers en zelfs aan God. Het is een
boek waarin ik mij zeer kwetsbaar
opstel. Ik geef een groot deel van
mijn gedachten prijs. Ik probeer ook
de algeheel heersende opinie dat ons
leven een compleet succesverhaal is,
een andere draai te geven. Wij hebben ook steeds veel vragen gekend,
gebeden tot God, getwijfeld aan God,
maar ook aan mensen om ons heen.

Toby vult aan: ‘Soms zijn er eenvoudige verklaringen voor wat je
tegenkomt in de sloppenwijken van
Zuid-Afrika, maar nog vaker omstandigheden die gewoon zo zijn.
Die je helaas moet accepteren, terwijl
je het zo graag anders ziet, niet specifiek voor mijzelf, maar voor de bevolking en de toekomst van de kinderen.
Denk je nu echt dat twee Westereenders een mentaliteit in een gemeenschap kunnen veranderen? Nee, toch!
We moeten vaak genoeg accepteren
dat mensen geen keuze hebben, dat

ze moeten kiezen
uit twee kwaden.
Dat ze dan kiezen
voor hun kinderen, lijkt
mij logisch. Dat het beter
was dat ze geen keuzen hoefden te maken, beseffen wij ook, maar
die mogelijkheid is er vaak genoeg
gewoon niet. In de sloppenwijken is
er maar één regel die telt: overleven
en hopen op en werken aan een betere toekomst. Ik ben van mening dat
de toekomst van Zuid-Afrika gaat
veranderen. Vijftig procent van de
jongeren onder de 35 jaar heeft geen
werk, geen toekomst dus. In mijn visie zal er een opstand komen. Ik kan
dat volledig begrijpen, of de juiste
manieren hiervoor gebruikt worden,
betwijfel ik.’
Dit jaar bestaat Beautiful Gate 25
jaar en we hopen dit te vieren door
onder andere onze ervaringen in
boekvorm uit te gegeven. De titel
van het boek dat we geschreven hebben heeft de titel gekregen: Durf te
vragen. In dit boek vertellen we wat
ons ooit motiveerde om Nederland te
verlaten en te gaan wonen en werken
in een post-apartheid Zuid-Afrika
en wat we zoal hebben meegemaakt.
Het boek beschrijft ons verhaal met
ups en downs en hoe Gods liefde
en compassie zichtbaar wordt door
mensen, die samen het lichaam van
Christus vormen en die samen Jezus’
voorbeeld navolgen. Ons verhaal is
dan ook jullie verhaal, want samen
hebben we de afgelopen 25 jaar hoop,
geloof en liefde mogen delen met
kwetsbare kinderen, gebroken gezinnen en verdeelde leefgemeenschappen.’
Durf te vragen en durf praten, iets
wat Toby en Aukje hebben geleerd in
de loop der jaren. Niet dat het altijd
gemakkelijk ging. ‘Praten betekend
ook zelfreflectie, kijken wat je zelf
doet en waar je staat, in welke verhouding met wie dan ook. Met jezelf,
met een ander en met God. Durf ook
je eigen twijfel uit te spreken, wees er
bewust van dat je dan kwetsbaar bent,
maar leer ook de kwetsbare openstelling van anderen te waarderen,’ aldus
Aukje, die zich de laatste jaren vooral

richt vooral op het lot van meisjes en
vrouwen. Een kwetsbare groep.
Met de presentatie van het boek in
de protestantse kerk in De Westereen is voor Toby en Aukje de cirkel
rond, maar nog niet af. Bijna 30 jaar
geleden namen ze in De Westereen
afscheid van de regio met een dienst
waar ruim 600 mensen aanwezig waren. Nu hebben “De Dantumadeelers
van de Eeuw”, waar ze in het jaar
2000 tot werden opgeroepen in dezelfde (christelijke)gemeente hun levensboek gepresenteerd. Zuid-Afrikaan of Nederlander? ‘Diep in ons
hart blijven we Friezen. Als ik buiten
Nederland Fries hoor spreken, klamp
ik de mensen aan. Ik kies de aanval
als mensen Fries een dialect noemen.
Wij als Friezen hebben zoveel, ik
denk dat je dat nog meer ervaart als
je ver van het “heitelân” woont, werkt
en leeft,’ besluit Toby het verhaal van
nuchtere mensen, die hun leven met
hart en ziel stellen in dienst van God
en mensen die het moeilijk hebben.
Het boek Durf te vragen is voor
14.99 euro te koop in De Westereen via B. Brouwer, tel: 0511-476638
en bij S. Brandsma in Dokkum
0622318400
Voor meer informatie even een mailtje naar: office@beautifulgate.nl
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:
@dvenonline

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

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

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

DVEN
accountants
adviesgroep

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

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

Voor slechts

€ 18,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Koe Loe Kai (8 stuks)
+ 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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03
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WWW.DOARPSFEEST.NL

DOARPSFEESTdeWESTEREEN

Programma

DOARPSFEEST DE WESTEREEN
Zaterdag 14 september

Superpubquizzzz

opwekkingen en van Nederlandstalige
hits tot Engelstalige Praiseliederen.

Tijdens de superpubquizzz testen we de

Alles komt voorbij!

kennis van onze leden! Inschrijving gaat per

Aanvangstijd: 19.00 uur

groep van maximaal 6 personen. De inleg is

Locatie: Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte 1

50 euro, dit is inclusief 1 drankje en entree
tot de feestavond. Opgeven via buurtquiz@

Maandag 16 september

Donderdag 19 september

Optocht door het dorp
Opgeven kan via optocht@doarpsfeest.nl
Opstellen 9.00 uur
Start 9.30 uur

Tsjerkefjild richting E.Baarsmastrjitte.

Rechts

Munewei

Links

Ferlinge Stasjonsstrjitte

Links

Noarder Stasjonnsstrjitte

Rechts

Yndustrywei

Rechts

Putterstrjitte

Links

Blokmiesstrjitte

Rechts

Gielfinkstrjitte

Links/Rechts

Fogelsang

Links

Ljurkstrjitte

Rechtdoor

Keimpe Sikkemawei

Rechts

Parkloane

Rechts

Eyssemawei
Tsjerkestrjitte

namen en adressen van de deelnemers.

De hele week gaan we weer
schat zoeken!

Betaling ’s avonds aan de kassa.

We starten op maandag 16 september

Rechts
Links

Skoallestrjitte

Dinsdag 17 september

Links

Harmen Brouwerloane

Rechts

A v/d Meulenstrjitte

Feestavond met medewerking van

Peter en Hennie spelen, als duo Passie,

Rechts

Toerstrjitte

Exposure en Jelmer de Vries

een uitgebreid repertoire met Nederlandse

Einde optocht

Kruising E.Baarsmastrjitte.

doarpsfeest.nl o.v.v. de teamleider en de

Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: Manege

Jelmer de Vries

Duo Passie

teksten. Ze vermaken oudere mensen met

Jelmer weet van elke gelegenheid weer

herkenbare liedjes en mooie arrangementen.

Avondroute optocht

een gezellig feest te maken. Hij is met

Duo Passie speelt mooie accordeon

Opstellen vanaf 18:30 uur

zijn frisse uitstraling en fris geluid een

bewerkingen van onder andere Tango, Franse

mooie aanwinst voor de Nederlandstalige

musette en andere vrolijke liedjes.

muziek. De liefde voor muziek gaat met

Aanvangstijd: 14.30 uur

name uit naar het Nederlandstalige lied,

Start 19.00 uur

Tsjerkefjild richting E.Baarsmastrjitte.

Rechts

Munewei

Locatie: Brugchelenkamp

Rechts

Ferlinge Stasjonsstrjitte

Links

Noarder Stasjonnsstrjitte

André Hazes jr. en Nielson de avond tot

Jurering van straten en tuinen

Rechts

Ljurkstrjitte

een geweldig feest maken. Jelmer zingt

Op dinsdagavond is de jurering van de straten

Rechts

Doarpsstrjitte

ook diverse medleys van toen en nu. Van

en tuinen. Geef je straat en/ of tuin op!

Links

Tsjerkestrjitte

Oud-Hollands tot Nederpop en van een

Dit kan via straatentuin@doarpsfeest.nl.

Rechts

Eyssemawei

Toppersmedley tot Marco Borsato,

Vermeld hierbij het thema en of het

Rechts

A v/d Meulenstrjitte

het komt allemaal voorbij.

zelfgemaakt of gehuurd is. Daarnaast graag

Links

Toerstrjitte

Einde optocht

Kruising E.Baarsmastrjitte.

waarbij nummers van o.a. Jan Smit,

Exposure

aangeven of er een levende voorstelling is.
Aanvangstijd jurering: 18.30 uur

Bij eventuele wegwerkzaamheden en/of andere calamiteiten kan het zijn dat de organisatie de route iets moet aanpassen.

Woensdag 18 september

Vrijdag 20 september

Exposure mag zich inmiddels al jaren de
Feestband uit Friesland noemen. Inmiddels
een geoliede party machine die ook ver buiten

De woensdag staat in het
teken van de kinderspelen

Friesland van een feestje èèn groot Feest weet

is deze ervaren topformatie uitgegroeid tot

Zeskamp en prijsuitreiking

waaronder het Westereender Popkoor en de
Sangersjongers. Onderweg op de looproute

Wie mag zich het snelste en

naar de diverse podia treft u verrassende en

De activiteiten starten om 12.30 uur

behendigste team noemen? Geef je op via

vernieuwende toneel- en straatacts, dans en

te maken. In de nieuwe interactieve nonstop

Groep 1-2-3: Cool Kids party

zeskamp@doarpsfeest.nl

sport, maar ook als vanouds een braderie

show komen meer dan 200 hits in razend

Locatie: Badhûs

DJ voor de muzikale omlijsting

en een speciaal ingerichte kidshoek met

tempo voorbij. Exposure speelt overal en

Groep 4-5-6: Muzikale speurtocht

Aanvangstijd: 15.30 uur

diverse workshops, zelfs voor de oudere

alles met ongekende energie.

Locatie: rondom het Tsjerkefjildsje

Locatie: Tsjerkefjildsje

jeugd komt er iets spectaculairs!! En ….dit

Aanvangstijd: 22.00 uur

Groep 7 en 8: Workshops met thema muziek!

(zaal open om 21.30 uur)

Locatie: sporthal, lokalen school, HCP?

Zondag 15 september

Top 2000 dienst onder
leiding van Awakened

is nog maar een tipje van de sluier, er is aan
Zaterdag

alle leeftijdscategorieën gedacht. Deze dag

De middag wordt om 14.45 afgesloten met een

Braderie en stratenfestival

muzikale verrassing op het Tsjerkefjildsje

Op 21 september 2019 zal voor de 2e keer

ook bij? Opening van het stratenfestival

het dorpsfeest worden afgesloten met

is om 12.00 uur rondom het Tsjerkefjild

een stratenfestival. Na het succes van

(Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte).

Magic Bike

wil en mag je niet missen, jij bent er toch

Top2000 dienst met medewerking

Wie legt het parcours op deze speciale fiets

2017 gaan we deze keer voor NOG meer,

Aanvangstijd: 12.00 uur – 18.00 uur

van Christelijke jongerenband

het beste en snelste af? Inschrijven kan op het

NOG groter en NOG spectaculairder. Met

Locatie: rondom it Tsjerkefjildsje

‘Awakened’. Tijdens de dienst spelen

veld, vanaf 18.30 uur. Muzikale omlijsting van

maar liefst 5 podia gaan we genieten van

ze, onder andere, muziek van Coldplay,

deze avond wordt gedaan door zanger

o.a. Vreemdt, Rockville, Bad-end, All over

Mumford & Sons, maar ook van

Gaatze Bosma.

Again, Saxy Lady’s, Hollumer Gromke’s

Simon & Garfunkel en Marco Borsato.

Aanvangstijd: 18.30

en nog veel meer. Natuurlijk mogen in dit

Kortom: van popnummers tot aan

Locatie: Tsjerkefjildsje

rijtje de diverse koren ook niet ontbreken,

• 12 opgaven tot nog toe. Opgave via
optocht@doarpsfeest.nl
• Aanvang: 9.00 uur opstellen, 9.30 uur rijden.
’s Avonds 18.30 uur, 19.00 uur.
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inuz presents

2 oktober / surhuisterveen

fashion
show
fall/winter 2019

JIJ KOMT TOCH OOK?

KAARTEN VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL - DE KOLK 30

BRASSERIE KOLKZICHT SURHUISTERVEEN
zaal open 18.45 uur - aanvang 19.30 uur
meer info www.inuz.nl

VESTIGINGEN
Surhuisterveen De Kolk 30
9231 CX Surhuisterveen
Franeker
Dijkstraat 10 8801 LV Franeker
Joure
Midstraat 135 8501 AK Joure

T. 0512 - 358 842
T. 0517 - 390 205
T. 0513 - 435 555

www.inuz.nl

OPENINGSTIJDEN
maandag
13.00 - 17.30 uur
di. t/m do.
09.30 - 17.30 uur
vrijdag
09.30 - 21.00 uur
zaterdag
09.30 - 17.00 uur

RUIM

ASSO
RTIME
Altij
NT!
d vo
or m
essch
erpe
prijz
e

vanaf

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

n!!

CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl

Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:30
Zaterdag van 09:00 tot 17:00

14 T/M 21 SEPTEMBER 2019

19
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19
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KOM OOK
KOM OOK
NAAR
HET

NAAR HET
STRATENFESTIVAL
STRATENFESTIVAL
IN
DE WESTEREEN
IN DE WESTEREEN

Circus, theater, dans en mu-

ziek: je hoeft je geen moment
Circus, theater, dans en mute vervelen tijdens de tweede
ziek: je hoeft je geen moment
editie van het Stratenfestival
te vervelen tijdens de tweede
in De Westereen. Zet zaterdag
editie van het Stratenfestival
21 september daarom alvast
in De Westereen. Zet zaterdag
in je agenda. We beginnen om
21 september daarom alvast
12.00 uur en de entree is gratis.
in je agenda. We beginnen om
Graag tot dan!
12.00 uur en de entree is gratis.
Graag tot dan!

Het was een groot succes in
2017: het Stratenfestival op
Het was een groot succes in
de slotdag van de feestweek
2017: het Stratenfestival op
in De Westereen. Reden voor
de slotdag van de feestweek
de werkgroep om ook dit jaar
in De Westereen. Reden voor
verrassende straatkunstenaars
de werkgroep om ook dit jaar
en enthousiaste artiesten op
verrassende straatkunstenaars
zaterdagmiddag 21 september
en enthousiaste artiesten op
uit te nodigen voor een tweede
zaterdagmiddag 21 september
editie van het festival rond de
uit te nodigen voor een tweede
Toertsjerke. Wessel de Roos
editie van het festival rond de
en Aletta van der Meer van de
Toertsjerke. Wessel de Roos
werkgroep kunnen niet wachten.
en Aletta van der Meer van de
werkgroep kunnen niet wachten.

WESSEL DE ROOS EN ALETTA VAN DER MEER ZIJN KLAAR VOOR HET STRATENFESTIVAL:
WESSEL DE ROOS EN ALETTA VAN DER MEER ZIJN KLAAR VOOR HET STRATENFESTIVAL:
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en band

Ferbiningstsjerke
De Westereen

19
0
2
r
e
b
12 okto

g
Zaterdaaanvang 20.00 uur

voorverkoop is reeds begonnen!
Online zijn de kaarten te bestellen op
www.pkndewestereen.nl

In de voorverkoop € 10,- !!
12 oktober zijn de kaarten € 15,-

vol = vol

OPENINGSTIJDEN
Maandag

08.00 - 21.00

Dinsdag

08.00 - 21.00

Woensdag

08.00 - 21.00

Donderdag 08.00 - 21.00
Vrijdag

08.00 - 21.00

Zaterdag

08.00 - 21.00

Zondag

12.00 - 18.00

*Thuisbezorgen en afhalen Pick Up point
uitsluitend via Jumbo.com
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Prijsuitreiking verloting Westereender
Keaplju wielerronde
DE WESTEREEN – Donderdagavond 29 augustus vond in café ‘De
Hossebos’ aan de Foarstrjitte in De
Westereen de prijsuitreiking plaats
van de lotenverkoop, die voor en tijdens de Westereender Keaplju wielerronde en het Rindert Algra jeugdtoernooi, was gehouden. De trekking vond
direct na afloop van de Westereender
Keaplju wielerronde op zaterdag 17
augustus plaats. Tijdens de gezellige
prijsuitreiking in café ‘De Hossebos’
waren alle winnaars aanwezig.
De prijzen bestonden uit de altijd
bruikbare Westereender Keaplju
waardebonnen, die bij alle leden van
de Westereender Keaplju in De Westereen ingeleverd kunnen worden.
De winnaars van de Westereender
Keaplju waardebonnen zijn:
1e prijs € 250,- W. de Haan, Dokkum;
2e prijs € 125,- B. Stienstra, Burgum;
3e prijs € 100,- R. Douwes, Feanwâlden; 4e prijs € 75,- A. Gommers, De
Westereen; 5e prijs € 50,- D. Prins,
De Westereen; 6e prijs € 50,-. Th. De
Vries, Buitenpost. Opmerkelijk was
dat Gommers de prijs teruggaf aan
wielervereniging Otto Ebbens, dit uit

de liefde voor de wielersport.
Uiteraard waren er felicitaties namens
de organisatie, die ook nog eens de
dank uitsprak aan de vele vrijwilligers,
sponsoren en donateurs en natuurlijk
de kopers van loten, die het mogelijk

ABBA-tribute in doarpshûs
de Pipegael

maakten om het 19e Rindert Algra
jeugdtoernooi en de 68ste Wielerronde van Zwaagwesteinde te organiseren. Dankzij deze inzet en uiteraard
de Westereender Keaplju is De Westereen nog een van de weinige dorpen
die een criterium in huis heeft, maar

ook een dorp waar dankzij het Rindert Algra toernooi gewerkt wordt
aan de toekomst van het wielrennen.
De winnaars van de verloting
(Foto: Albert Wijbenga).

aal maar niet in het geding kwamen.
Jacques Monasch kwam in de jaren
’90 als zelfstandig politiek adviseur in
de landen van de voormalige SowjetUnie terecht en raakte gefascineerd
door de arbeiderskunst. Hij begon
te verzamelen en opende galerieën
in Moskou en Amsterdam. Landelijk kreeg hij bekendheid als Tweede
Kamerlid (2000-2017), waardoor zijn
kunstactiviteiten op een laag pitje
stonden. Sindsdien heeft hij de handel
in kunst weer opgepakt en galerieën
geopend in Amsterdam en Brussel:
Monasch Fine Art. In de Schierstins
laat Monasch louter sociaal-realistisch en impressionistisch werk uit
de periode 1945-1991 uit Rusland en
Oekraïne zien, zoals van Konstantin
Litvin en Marina Lelchuk-Minskaya. Op de eerste bezichtigingsdag
is de Sneker kunstverzamelaar zelf
aanwezig in de Schierstins. De entree is dan vanwege Open Monumentendag gratis (13.30-17.00 u.)

Onwaarschijnlijk goed en muzikaal
perfect in balans heeft ABBA tussen
1972 en 1982 zijn handtekening achtergelaten in de popmuziek. De meerstemmige samenzang is een van de
opvallende kenmerken van de ABBA
Tribute waardoor ze in staat zijn die
karakteristieke ABBA sound weer ten

gehore te brengen. Daarbij worden ze
o.a. ondersteund door perfect licht en
geluid waardoor de sfeer van destijds
zeker heel dicht in de buurt komt
van het origineel. Dat er authentieke 70’s en 80’s (originele ABBA)
kleding gedragen tijdens de performance maakt het plaatje compleet.
Hoezeer de muziek van ABBA ook
nu nog steeds mensen in vervoering
brengt, wordt bijna wekelijks bewezen tijdens de concerten van ABBA
Tribute. Niet alleen de generatie die
in de jaren 70 en 80 het tijdperk van
ABBA heeft meegemaakt gaat een
avondje “uit z’n dak”. Steeds meer
jongeren volgen dat voorbeeld. Dit is
het ultieme bewijs dat de ABBA van
alle tijden is. Uit respect voor de band
ABBA heeft ABBA Tribute zo goed
als mogelijk is het origineel proberen
te evenaren op een muzikaal verantwoord niveau. Door de Nederlandse
en buitenlandse pers uitgeroepen tot
één van de beste ABBA Tribute bands
ter wereld. Met twee top vocale Dancing Queens aan het front en gedegen
muzikaal vakmanschap daarachter
waarbij het LIVE musiceren hoog in
het vaandel staat is succes verzekerd
voor een avond nostalgie en gezellige
muziek voor jong en oud!
Kaarten in de voorverkoop(€17.50)
in het doarpshûs of via www.abbatribute.nl kaarten aan de deur €22.50.
Aanvang: 20:30, deuren open om
20:00 uur. (eigen foto).

Rottevalster cabaretgroep HympHamp speelt zaterdag 14 september
in de theaterzaal van MFC Het Spectrum in Burdaard. De voorstelling
heet Op Portret en start om 20.00
uur. Een ticket kost 12,50 euro en is
te verkrijgen aan de kassa en online
via mgtickets.nl. Op Portret gaat over
het dagelijks leven. Jelmar en Fokke
laten bijzondere typetjes de revue
passeren. Door op een andere manier
naar deze personages te kijken en ze
uit te vergroten, komen ze tot leven.
Samen met twee vakkundige muzikanten brengen Jelmar en Fokke een
prachtige show met mooie liedjes.
“Ús foarstelling is as in terraske. Noflike sitte en sjen nei minsken dy’t wy
net kinne, mar wol werkenne yn gedrag en úterlik,” aldus HympHamp.
HympHamp theater bestaat uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga.
Twee acteurs die elkaar gevonden
hebben in het maken van korte, komische sketches die uitermate geschikt
blijken voor straattheater en cabaret.
In de afgelopen jaren zijn er steeds
producties bijgekomen en worden de
acteurs ondersteund door topmuzikanten, professionele decorbouwers
en technici.

Russisch-Oekraïens sociaal realisme in de
Schierstins

ABBA Tribute met nieuwe show en zangeres, hommage aan ABBA en de
sfeer uit de 70’s en 80’s op 11 oktober in de Pipegael in Broeksterwâld.
In de geschiedenis van de popmuziek heeft ABBA een vooraanstaande
rol gespeeld. Wie herinnert zich niet klassieke hits als “Dancing Queen”,
“Waterloo”, “Mamma mia”, “Voulez vous” en “The winner takes it all”.
ABBA is een van de succesvolste bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums (en ruim 370 miljoen platen in totaal).

In 2013 heeft ABBA Tribute zich
ontfermd over de rijke muzikale nalatenschap van deze legendarische
groep. Met z’n zessen staan ze garant
voor een sfeervol eventueel avondvullend programma, met repertoire
waarbij iedereen vaak achteraf zegt:
“ik kende de nummers allemaal”. Het
is muziek met een grote herkenbaarheid waardoor spontaan hele zangkoren ontstaan tijdens deze concerten.
Typerend is ook wat ABBA muziek
aan emoties losmaakt bij het publiek
van vreugde tot verdriet het zit er allemaal in!

“In foarstelling
as in terraske”

Vanaf 14 september toont Jacques
Monasch een deel van zijn collectie
sociaal-realistische en impressionistische kunst uit Oekraïne en Rusland uit de periode 1945-1991. Hij
doet dat in cultureel en historisch
bezoekerscentrum de Schierstins
in Feanwâlden. De tentoonstelling
duurt tot en met 3 november.
Het sociaal of socialistisch realisme
was de heersende en van boven opgelegde kunststroming tijdens het

communistisch regime in Oekraïne en
Rusland vanaf beginjaren ’30 van de
vorige eeuw. Stoere arbeiders, blozende kolchozmeisje bezig met de oogst,
fabrieken, moderne vervoersmiddelen
en sport- en oorlogshelden waren bekende onderwerpen. Het communistische arbeidersideaal moest getoond
worden. Diverse kunstenaars zochten
ook de grenzen van deze stijl op. Een
impressionistische stijl was ook toegestaan, zolang de verheffing van de
arbeider en het communistische ide-

De Schierstins toont behalve werk uit
de collectie-Monasch ook de permanente tentoonstelling ‘Het Laatste
Friese torenkasteel’ – met rondleiding
- en de Theun de Vries-keamer. Deze
in Feanwâlden geboren schrijver was
lange tijd lid van de Communistische
Partij Nederland (CPN) en door zijn
reizen naar het Oostblok kende hij de
sociaal-realistische kunst en literatuur
goed. Zie verder www.schierstins.nl
en www.artmonasch.com.

LEES DE
WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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Programma Luna
De nieuwe meubel-lijn met unieke eigenschappen:
n

n
n
n

Tanken
&
Wassen

n
n
n
n
n

n

Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

TV-Meubel 168 cm breed

Dressoir 2 deurs

Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld

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

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

€549,-

€749,-

€519,-

Combikast

€939,-

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

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

Ronde eetkamertafel
CARMA lamalux

€ 699,-

130cm rond
Meerdere actuele kleuren
leverbaar Ook leverbaar in
140 of 150 cm rond.

Bij huur altijd
10% korting op
ons assortiment
feestartikelen

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

Hoekbank MURCIA

€1113,-

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

Salontafelset HUGO lamalux
In meerdere actuele kleuren

3 stuks nu

€ 299,-

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

GRATIS

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

Waardebepaling

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

kinderwoud.nl

0511 469 269

jaapkingma.nl
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De Friese Wouden
in Kollumerzwaag, nemen ze afscheid
van Bunker, die hen vertelt hoe ze het
beste naar het witte boerderijtje van
opa en oma kunnen lopen.

Binkie & Bonkie gaan logeren bij hun
grootouders in Friesland. Oma en opa
wonen in een woudboerderijtje in de
Friese Wouden. Met een trein van
Arriva reizen ze vanuit Leeuwarden
naar Buitenpost. De conducteur geeft
de jongens het advies bij aankomst
de Arriva-bus te nemen die voor het
station gereed staat. Hij zegt: ‘Ik ken
de chauffeur van deze lijndienst goed,
het is Bunker de Zeehond.’ Binkie &
Bonkie lopen naar de bus, ze mogen
voorin zitten. Onderweg vertelt Bunker de jongens interessante dingen
over de omgeving van de Friese Wouden. Zo wijst hij op de weilanden,
die omgeven zijn door zogenaamde
boomwallen. Het zijn wallen van aarde, begroeid met eiken, lijsterbessen,
elzen meidoorns en allerlei varens en
mossen. In deze boomwallen, ook wel
houtwallen genoemd, wonen allerlei
soorten vogels, zoals: de tuinfluiter,
braamsluiper, gekraagde roodstaart,
wielewaal en de ransuil. Aangekomen

Opa en oma verwelkomen hun kleinkinderen hartelijk, ze zijn dol op de
jongens. Oma trakteert hen, zoals altijd, op appelgebak met slagroom en
een glas icetea.
Na de avondmaaltijd zitten Binkie &
Bonkie, in hun pyjama, bij de houtkachel. Opa vertelt hen verhalen over
wat zich vroeger heeft afgespeeld in
de Friese Wouden. Over een duivel,
die ’s nachts brandend over het Swaddeloantje liep en over de tjoenderij
(toverij) van kruidenvrouwtjes en
wonderdokters.
De kleinkinderen zijn een en al aandacht en krijgen er roze wangetjes van.
Moe, maar tevreden gaan Binkie &
Bonkie tegen een uur of tien naar bed.
Die nacht dromen de jongens over
hele spannende dingen.
*
De rood/witte Arriva-trein gaat, na het
vertrek uit Leeuwarden, als “vliegende
trein” een rondvlucht maken boven de
hoofdstad van Friesland. Binkie & Bonkie zien de binnenstad liggen, met haar

Tweede DTD Doarpenrintocht
21 september 2019
Kollumerzwaag - Op zaterdag 21 september organiseert dorpshuis “De
Trije Doarpen” de tweede Doarpenrintocht. Er zijn drie afstanden: 5, 17,5
en 30 kilometer. De inschrijving is geopend. De voorbereidingen voor
deze rintocht zijn in volle gang. De Hynstestrûpers, de bijnaam voor de
inwoners van Kollumerzwaag, zijn druk bezig om deze tocht tot een groot
succes te maken.

De start en de finish zijn gepland rondom het dorpshuis van Kollumerzwaag,
“De Trije Doarpen”. Deze Rintocht is
bestemd voor jong en oud en niet gebonden aan een vereniging. Deze activiteit wordt natuurlijk ook georganiseerd om iedereen te laten ervaren, hoe
mooi onze regio is. De kortste route (5
kilometer) is een rondje Kollumerzwaag
voor de jonge wandelaars, gezinnen met
kinderen en starters. De route van 17,5
kilometer is een grotere ronde, waarbij de
dorpen rondom Kollumerzwaag worden
bezocht. De wandelaars van de langste
route (30 kilometer) volgen een compleet
nieuwe route. Hierbij worden dorpen
uit de drie gemeenten (Dantumadeel,
Achtkarspelen en Noard-East Fryslân)
bezocht. Voor de natuurliefhebbers zijn
de mooiste wandelpaden rondom deze
dorpen uitgezet op de drie routes. De
liefhebbers van cultuur en muziek worden verrast met optredens van artiesten
uit Kollumerzwaag en omstreken. Jonge
theatermakers, een popkoor, country en
een vleugje rock and roll krijgen onderweg de ruimte en gelegenheid om hun
kunsten te tonen. In de diverse dorpen
het één en ander georganiseerd. Ook is

smalle grachten en steile bruggetjes. Ze
zweven boven de veertig meter hoge
Oldenhove, een niet afgebouwde, scheef
gezakte, toren. Voor het prachtige witte
gebouw van het Stadhouderlijk hof, zien
ze een standbeeld staan. Het is “Us Heit”,
Willem Lodewijk van Nassau-Dietz, de
eerste stadhouder van Friesland. Tot slot
cirkelen ze een paar keer om de ruim 114
meter hoge “Achmeatoren” heen.
Even later zitten Binkie & Bonkie op de
grasmaaier van opa.
Ze scheuren met een rotvaart over het
gazon. Het gaat zo hard, dat er blauwe
rook uit de uitlaat komt. Plotseling hebben ze geen controle meer over de machine. Het rood/oranje gevaarte rijdt op
het huis af en klimt steil tegen de muur
op. De jongens moeten zich goed vasthouden. In een hoog tempo wordt het rieten dak gemaaid. Een rode duivel die op
de schoorsteen zit, valt naar beneden en
verdwijnt in een giftige wolk. Opa kijkt
verschrikt uit het raam van zijn werkkamer en kan van verbazing geen enkel
woord meer uitbrengen.
Een wonderdokter uit de heide brengt
met een toverspreuk een aantal zwerfstenen tot leven. Die dansen in een kring
om Binkie & Bonkie heen en stoten
woeste klanken uit.
Tot hun verrassing zien zij, dat Bunker

de Zeehond, de chauffeur van de Arrivabus, een wedstrijd hardrijden houdt met
Pieta Pinguïn. Ze rijden op Friese hengsten rond de poel, de wedstrijd gaat over
tien rondjes. De goudvissen en goudwinden uit de poel zijn op de pompenbladeren gekropen, om het verloop van de
wedstrijd goed te kunnen zien en klappen enthousiast met hun vinnen. Krok de
Kikker is scheidsrechter en is zoals altijd
streng in zijn beslissingen.
Aan de zijkant van het huis stroomt een
beekje, “De Swadde”. Totaal onverwacht
komt een gele duikboot naar de oppervlakte.
Op de commandotoren tuurt kapitein
Sjoerd Snoek streng voor zich uit. Zijn
stuurman, Gerrit Goudbaars, manoeuvreert de onderzeeër behoedzaam door de
smalle beek. De matrozen, stekelbaarzen,
staan op het dek stram in de houding
aangetreden.
Op datzelfde moment komen er twee
straaljagers van de vliegbasis Leeuwarden laag overvliegen. Het blijken Sjors
en Sjimmie van de “Luchtrebellen Club”
te zijn.
Het wonderlijke droom wordt afgesloten
met een grote kermis in de achtertuin
van opa en oma. Een grote Arriva-bus
komt achterom rijden en stopt op het ter-

ras. Leeuwke, een collega-chauffeur van
Bunker, maakt de zijkant van de bus
open en klapt een heuse oliebollenkraam
uit. Aan de achterkant schuift hij een
snoepkraam naar buiten, vol zuurstokken, lolly’s, kano’s, gevulde koeken, spekken, dropveters, builtjes warme pinda’s
en zakjes zoete nougat. Leuke muziek
schalt over het gazon. Op het prieel speelt
een orkest, bestaande uit een bont gezelschap van muzikanten: kikvorsen, padden, kamsalamanders en een dansgroep
van vlinders en libellen. Iedereen heeft
het geweldig naar de zin.
*
Binkie & Bonkie worden de volgende
morgen pas laat wakker.
De zon staat al hoog aan de hemel.
De jongens hebben lekker uit kunnen
slapen, nou ja geslapen. Het was wel
een drukke nacht, maar ze hebben er
van genoten!
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen Deel I”
(2011)

Geslaagd Open RegioBank 
De Westereen Sanjes toernooi

er op diverse plaatsen een hapje en een
drankje te krijgen.
De deelnemers krijgen een programmaboekje met route kaartjes. De routes op
zich worden d.m.v. pijlen aangeven.
Starttijden:
8.30 – 9.00 u. start 30 km - € 8,-10.00-10.30 u. start 17,5 km - € 8,-13.00-13.30 u. start 5 km - € 2,50
Rond 15.00 u. verwachten wij de wandelaars terug en staat “My Old Suitcase”
klaar om voor jullie op te treden. My
Old Suitcase is een tweekoppige band,
die haar optredens akoestisch verzorgt.
Dit duo speelt covers uit verschillende
genres, zoals pop, rock, blues en soul. Dit
alles met de hulp van hun gezamenlijke
vriend: humor. Ook al wandel je niet
mee, je bent welkom. Toegang is gratis.
Op de website van De Trije Doarpen
(www.detrijedoarpen.com) vindt u meer
informatie en kunt u kaarten bestellen.
Daarnaast is er ook een pagina geopend
op Facebook. (www.facebook.com/
DTD.Doarpen.Rintocht) Hier zijn
filmpjes, foto’s en informatie te vinden.

FEANWALDEN - Van 17 t/m
25 augustus 2019 vond de 5e editie van het jaarlijkse Open RegioBank De Westereen Sanjes toernooi plaats op Sanjes Sportpark,
het tennispark van Tennisferiening
Feanwâlden. Er hadden zich 150
spelers opgegeven afkomstig van
liefst 33 verschillende tennisverenigingen uit de wijde regio. De
jongste was 15 jaar, de oudste 71
jaar. Maar liefst 170 wedstrijden
stonden op het programma in enkel, dubbel en gemengd dubbel categorieën.
Onder overwegend zeer goede
weersomstandigheden liep het volle speelschema nauwelijks vertragingen op. Zoals ieder jaar met zoveel deelnemers het geval is, viel er
helaas een klein aantal blessures te

betreuren, maar gelukkig streden de
meeste deelnemers in goede gezondheid om ieder punt. Daarbij werden
ze aangemoedigd door de vele toeschouwers die op alle speeldagen
voor een goede sfeer rondom de baan
zorgden. Onder het genot van een
hapje en een drankje bleef het tot in

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

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

de kleine uurtjes gezellig. Dank aan
iedereen die dit toernooi mogelijk
heeft gemaakt, spelers, familie, supporters, vrijwilligers en sponsoren. Al
en met al kan er weer teruggekeken
worden op een sportief, gezellig en
geslaagd toernooi.

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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Hubo een vertrouwde naam,
met bekende gezichten.

ISSER

oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

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

www.vissergordijnen.nl

Sportfysiotherapie De Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

Knieschool

.

Redcord

Therapie- & trainingscentrum

De Vesteynde

Shockwave

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

Echografie
- (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.

U kunt bij ons terecht voor
sportblessures, diverse
trainings-/sportprogramma’s
en sport advies.

Dry needling

Voor meer informatie en
openingstijden kunt u ons
bellen op 0511-447337.

Functional
movement
screen
Podologie
De Westereen

Harkema

Buitenpost

Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Splitting 3
9281 KJ Harkema

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

BEL 0511 447 337 OF GA NAAR

WWW.DEVESTEYNDE.NL
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45 jaar geleden ging actie Borneroord van start
Tekst: Johannes van Kammen

Eind dit jaar is het 45 jaar geleden dat in Zwaagwesteinde de actie voor
Borneroord gestalte kreeg. Een heel klein en pril begin tussen kerst en
oud en nieuw 1974. 1975 werd het jaar van de schitterende actie voor
Borneroord. Een actie die uiteindelijk maar liefst 480.000,- gulden opbracht voor een vakantieboerderij voor de verpleegden van de inrichting
Borneroord te Beetsterzwaag.

Een actie van zeven gewone Westereenders, ontstaan in het café van Jan
“Thee” Veenstra aan de Voorstraat in
Zwaagwesteinde. Een actie die Borneroord landelijke bekendheid bracht,
ons dorp op een enorm positieve wijze
op de kaart zette, maar vooral ook een
actie die eigenlijk vanuit het niets tot
iets heel moois groeide.
Zeven Westereenders legden op een,
achteraf zeer gedenkwaardige dag, allemaal spontaan een “joetje” op tafel. Het
mooie begin van een actie die zijn weerga niet kende en nooit meer overtroffen
werd in de toch rijke historie van acties
vanuit Zwaagwesteinde. De zeven Westereenders waren: caféhouder Jan Veenstra (75), rietdekker Tjipke Elzinga (25),
voormangasfitter Brant Westra (31),
rietdekker Johannes Elzinga (38), verkoper Jilt Venema (30), schilder Keimpe
Wijbenga (46) en veehouder Fokke Wijbenga (41). Mannen die een ereplekje
verdienen in de galerij van verdienstelijke
Westereenders. Van deze mensen is alleen Jilt Venema nog in leven.
Deze actie voor Borneroord was in veel
opzichten anders dan alle andere acties.
In tegenstelling tot veel acties die grondig voorbereid worden, was daar bij
deze actie totaal geen sprake van. Het
idee werd geboren in een paar minuten, een paar dagen na Kerst 1974. De
zeven mannen zaten even genoeglijk
bij elkaar in café Veenstra om het leven
onder de loep te nemen. Aan de orde
kwam ook dat niet iedereen het even
gemakkelijk had. Ter sprake kwamen
gehandicapte kinderen en Borneroord
ter sprake kwam en de financiële problemen daarvan. Dit werd mede ingegeven door het feit dat een kind uit
Zwaagwesteinde daar verpleegd werd.
Zoals wel vaker, sprak het Westereender hart vanuit emotie. Op een gegeven
moment pakte een van de zeven mannen zijn beurs en met de uitroep “dêr
leit de earste jout”, gooide hij een tientje op de stamtafel. Een voorbeeld dat
prompt door de anderen werd gevolgd.
Daarmee was in zekere zin de actie
Borneroord geboren, maar niet met het
doel om een vakantieboerderij te realiseren. Begin januari 1995 kwamen de
eerste publicaties naar buiten. Johannes
Elzinga verklaarde dat men nog niet

echt grootse plannen had, maar men
wel graag geld wou ophalen na een telefonische melding en bovendien stond
er een emmertje voor het goede doel in
het drukbezochte café Veenstra, nu de
Hossebos. Het balletje was gaan rollen, er was geen tegenhouden meer aan.
De actie sloeg aan en op 23 januari was
er zomaar een persconferentie in café
Veenstra, waar ook directeur H. Nijenhuis van Borneroord aanwezig was als
spreker. Keimpe Wijbenga bleek heel
enthousiast, te enthousiast toen hij zich
liet ontvallen dat er eerst maar eens een
ton binnen moest zijn. De inmiddels
overleden Wijbenga verklaarde later:
‘Dat was eigenlijk een beetje een slag in
de lucht. Mijn eigen grootspraak hield
mij later enorm bezig.’

Indien men een kinderboerderij wilde
bereiken moest men toch wel aan een
streefbedrag van honderdduizend gulden denken. Daarvoor was echter nodig dat heel Friesland en ook andere
streken zich achter deze actie zouden
stellen. Het actiecomité in Zwaagwesteinde zou daarom graag zien, dat in de
verschillende plaatsen zich mensen inzetten voor deze zaak, die toch echt ons
aller steun waard is. Men had toestemming gevraagd om in Dantumadeel
een lijstcollecte te houden, van de kant
van Borneroord had men op zich genomen om de namen van grote bedrijven te geven, dit om te voorkomen dat
deze zaken door verschillende kanten
werden benaderd. Bovendien dacht de
heer Nijenhuis, die in die periode veel
lezingen over Borneroord had gehouden voor Vrouwenbonden e.d. ook aan
de medewerking van vrouwenbonden,
verenigingen enz. In Dantumadeel had
het actiecomité de medewerking van

b.v. verenigingen van Plaatselijk Belang
gekregen.
De actie voor Borneroord werd een
enorme olievlek, (maar dan van het
zuiverste water), die zich over onze
hele provincie verspreidde. Begin maart
1975 kon de pony, waarvoor de actie eigenlijk was opgezet, overhandigd worden aan de pupillen van Borneroord.
Op dat moment kwamen er al reacties
vanuit geheel Nederland. Een NOSfilmploeg maakte opnamen voor het
programma ‘Van gewest tot gewest’,
terwijl er ook collectes in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a.
en Tietsjerksteradiel georganiseerd
zouden worden. Ook de gemeente
Oost-Dongeradeel zou zich daar wellicht bij aansluiten. Op dat moment
hadden Fokke Wijbenga, Jilt Venema,
Jan Veenstra, Keimpe R. Wijbenga, Johannes Elzinga, Age Douma en Tjipke
Elzinga al het prachtige bedrag van
21.000 gulden opgehaald, mede door

collectes in dorpen, horeca enz. Niemand kon echter bevroeden, dat dit
eigenlijk pas het begin was van een van
de grootste acties in de Friese geschiedenis.
‘Het was een trein zonder remmen
waar we in waren gekomen. We moesten tot het einde doorgaan. We konden
niet stoppen. Niet dat iemand van ons
dat ook maar wou, maar het groeide ons
soms boven het hoofd,’ verklaarde een
van de actievoerders later. Op 28 mei
1975 werden door de heer Nijenhuis,
directeur van de stichting Borneroord
en het actiecomité de concrete plannen
over de toekomstige recreatie-boerderij
uit de doeken gedaan. Inmiddels was
er f 100.000,- ingezameld, een bedrag
dat vier maanden daarvoor in een overmoedige bui als streefbedrag was gesteld. Met dit bedrag kon de beoogde
boerderij van de Herv. Kerkvoogdij Nij
Beets aangekocht worden. De boerde-

rij, ideaal gelegen op drie kilometer van
de inrichting, kwam beschikbaar op 1
augustus 1975. Voor de verbouwing
van het interieur dat aan de gehandicapten moet worden is nog een bedrag
nodig van f 200.000,-. Door het Nederlands Kinderpostzegelfonds werd
een schenking toegezegd van f 50.000,-

nes Elzinga was soms verheugd over
momenten met veel regen en wind. Die
tijd kon dan aan Borneroord besteed
worden,’ aldus directeur Nijenhuis, die
bovendien heel blij was met de naamsbekendheid, die Borneroord in de provincie had gekregen.

Ondertussen gingen de acties door.
In ‘De Nije Kûle’ in Zwaagwesteinde
werd een toneelavond gehouden, in
Harkema bracht een collecte voor de
voetbalwedstrijd Harkema-FC Twente
f 880,50 op. Eind september werd bekend gemaakt, dat vakantieboerderij
“Borneroord” de naam “Westerein” zou
krijgen. Op dat moment stond de teller inmiddels op ruim f 155.000,-. Er
kwam een speciale stichting ten nutte
van dit grootse project onder de naam
‘Stichting Vakantieboerderij Oud
Beets’, waarin namens het actiecomité
te Zwaagwesteinde de heren Johannes Elzinga, Jilt Venema en Keimpe R.
Wijbenga zitting namen. Verder twee
medewerkers van Borneroord, een bestuurslid van Borneroord, twee ouders
van pupillen en een buitenstander. Dj
Alex Bouma van de H.K.-discotheek
uit Rinsumageest verzorgde overal
in de regio avonden, waarvoor de opbrengst naar Borneroord ging.

Tjipke van der Meer, geboren op 27 december 1968 in het gezin van Berend
(Bean) van der Meer en Baukje van der
Meer-de Vries van de Salomon Levystraat in Zwaagwesteinde, behoorde bij
de eerste groep van zes bewoners van
Borneroord. ‘Ik denk dat dit in 1971
was. Het was voor ons een moeilijke
beslissing, die we moesten nemen. Dat
het beter voor zijn veiligheid was, heeft
uiteindelijk de doorslag gegeven’, aldus
Bean van der Meer. ‘Voordat de totale
groep in Borneroord kwam, waren ze
eerst zes weken naar Baarn geweest.
De eerste zes bewoners, maar ook de
begeleiding. Tjipke kwam op de eerste
kamer, niet lang daarna kwam er een
zoon van Age en Seike uit Zwaagwesteinde‘, aldus Van der Meer, die als
ouder ook nauw betrokken was bij de
acties voor Borneroord. Zonder het te
beseffen stond Van der Meer eigenlijk
mede aan de basis van de acties. Berend van der Meer had tegenover zijn
vriendengroep de opmerking geplaatst
dat Borneroord over een kleine ruimte
beschikte voor een kinderboerderij en
dat ze daar graag een pony wilden laten lopen. De acties die hierop volgden
hebben de ouders van Tjipke ontroerd. ‘

Op 10 januari 1976 werd de actie met
een geslaagd artiestengala in de Nije
Kûle definitief gesloten. Er moest
ruim 150 belangstellenden de toegang
geweigerd worden, de zaal was tot de
laatste plek bezet. De toen 12-jarige
Eke van der Ploeg trad op met de Red
Rockets, maar ook de 17-jarige Vera
Wijnsma uit Veenwouden, Conny Vink
en parodist Gerrit Bos uit Groningen.
The Red Rockets bestonden uit: Gerrit Nijboer, Pieter Oegema, Teake van
der Ploeg en Gerrit van der Heide. De
activiteiten van het zeven man sterke
team Zwaagwesteinders had maar liefst
f 448.000,- opgebracht. Dit bedrag
stond vermeld op een speciale Swaech
Westerein Bank N.V. vermeld. Bij dit
bedrag was de f 65.000,- van de Kinderpostzegelactie en de f 30.000,- van
de gezamenlijke Ned. Herv. kerken en
de f 35.000,- van een anonieme gever
inbegrepen. Later op de avond werd
door de voorzitter van de Raad van Beheer van de RABO-banken uit Utrecht
nog een bedrag van f 200.000,- worden
overhandigd. ‘De vindingrijkheid en
de opofferingsgezindheid kende geen
grenzen. Sommigen offerden er de
vakantie voor op. Rietdekker Johan-

Tjipke van der Meer

De eerste opzet was om een pony te
realiseren. De pony Sonja, die later
ook nog een jong veulen wierp, had
de naam Petra en werd geschonken
door de beide broers Foppe en Auke
Zuidema. ‘De pony moest uit het
Groningse dorpje Hornhuizen gehaald worden, dit vormde geen enkel
probleem.’ Toen er ook herten, vanuit
Veenklooster werden aangeboden voor
het kamp werd het moeilijker. ‘Er waren door boswachter Dam een aantal
in een hok, tenminste wat daarvoor
doorging, Dam gedreven. Vanuit dat
hok moesten ze in een overdekte laadwagen. Met herten is dat lastiger dan
met een pony. Toch hebben we toen
ook nog veel lol gehad. De pony van
de beide broers was de tweede pony,
de eerste een geschenk van Klaasen
uit Emmeloord raakte na enkele dagen
verstrikt in een struik en overleefde dit
niet’, aldus Van der Meer.
Foto’s ingezonden
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Weer de hoogste
waardering!

Keukenhuiz De Westereen
Biedt keukendesign voor iedereen!

Klanten geven
ons deze cijfers:

Algemeen

8,7 9,3 8,8
Internet
en Mobiel
Bankieren

Service

KeukenHuiz, thuis in keukens

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

€499.-

*

Openingstijden:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag t/m Donderdag:
09:30 - 18:00

Bron: Consumentenbond juni 2019
K. Venema Assurantiën

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

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

Vrijdag:
09:30 - 21:00
Zaterdag:
9:30 - 17:00
Ook buiten onze openingstijden
maken we graag een afspraak
voor bijvoorbeeld thuisadvies.

* Bij aankoop van minimaal 5 AEG apparaten

Keukenhuiz De Westereen
Verlengde Stationsstraat 77
9271 CC De Westereen

www.keukenhuiz.nl
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Gastouderbureau de Wâlden, 
waarborg voor kwaliteit
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto

DE WESTEREEN – Kinderen vormen het belangrijkste bezit van ouders,
maar eigenlijk van onze hele maatschappij. Zij zijn de volwassenen van
de toekomst. De maatschappij is al jaren in ontwikkeling, vaak werken
beide ouders, ook de ouders van kleine kinderen.

Een gastouderbureau kan dan de oplossing brengen. Gastouderbureau de
Wâlden in De Westereen is een bureau,
waar kinderen veilig en vertrouwd zijn.
Bij de Wâlden staat het kind centraal,
daarom steken Elisabeth van der Meulen-Soepboer en Karin van Rooijen
veel tijd en energie in kind, ouders en
gastouders.
Gastouderbureau de Wâlden is inmiddels alweer vijf jaar gevestigd in het
hart van de regio. In die vijf mooie jaren
heeft het bedrijf een uitstekende reputatie opgebouwd. De Wâlden staat voor
wat er verwacht mag worden. Een hoge
kwaliteit, dit biedt zekerheid voor ouders, zodat ze weten dat hun kind niet
alleen op een veilige plek terecht komt,
maar ook een plek waar het zich thuis
voelt en zich verder kan ontwikkelen.
Vijf jaar was voor Elisabeth van der
Meulen-Soepboer een mooi moment
om zelfstandig verder te gaan en de
franchiseorganisatie Vandaag te bedanken voor haar diensten. Door deze stap
was het een noodzaak dat Karin van
Rooijen haar contract zou verdubbelen.
‘Wat wij doen is moeilijk, maar een

geweldige uitdaging. Het kost ons
veel tijd en energie, omdat onze insteek zekerheid is. We willen kinderen
een passend gastoudergezin bieden en
daarvoor is veel research nodig. De intakegesprekken zijn dan ook van groot
belang. We gaan zeker niet over één
nacht ijs, we moeten er volledig van
overtuigd zijn, dat het goed is. Een investering die zich nadien uitbetaald op
alle fronten. Doordat we kinderen kunnen plaatsen bij gastouders die liefde
voor kinderen bezitten, maar ook op
dezelfde lijn zitten als de ouders, krijgen we vaak uitstekende resultaten.
Wij zijn van mening dat er een aantal
belangrijke criteria zijn, zoals onder
andere normen, waarden en geloofsovertuiging,’ verklaart Van der MeulenSoepboer.
‘Als gastouderbureau de Wâlden nemen we veel werk weg van de gastouders, omdat we verder alles regelen
zoals het papierwerk, dat toch gauw
40% van de tijd in beslag neemt. Gastouders kunnen dit besteden door meer
aandacht aan de kinderen te geven en
ook ouders vinden dit een uitstekende
zaak. Kinderen, daar moet je op let-

ten tenslotte, zij moeten hun aandacht
kunnen krijgen op momenten dat dit
noodzakelijk is. Doordat we in het hart
van de regio gevestigd zijn, beschikken
we over korte lijnen. We zijn nog steeds
op zoek naar gastouders. We zijn blij
met aanmeldingen, maar gaan altijd
zorgvuldig te werk, voordat we nieuwe
gastouders aannemen. We bieden hen
onder andere een cursus kinder-EHBO, pedagogiek, taalontwikkeling, let-

ten op kindermishandeling. Hoe meer
kennis bij onze gastouders, hoe hoger
het resultaat en vertrouwen wordt,’ vervolgt Karin van Rooijen.
‘Gastouders, maar ook ouders en kinderen moeten passen in onze insteek,
waarin openheid belangrijk is. Met
elkaar in gesprek gaan, dat levert kwaliteit op. We zijn mede daarom aangesloten bij een branchevereniging, het

eerste en tot nu toe enige zelfstandige
gastouderbureau. Hiermee willen we
nogmaals benadrukken dat wij niet alleen voor kwaliteit staan, maar dit ook
willen waarborgen,’ besluit Van der
Meulen-Soepboer.
Gastouderbureau de Wâlden, Yndustrywei 1a, 9271 EL De Westereen. 0646776278 info@gobdewalden.nl www.
gobdewalden.nl

J. Hoekstra hoogwerker & transport op nieuwe locatie

Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van kammen

DE WESTEREEN – Jan Hoekstra heeft inmiddels al meer dan 15 jaar ervaring
op het gebied van hoogwerker, multitransport, heftruck en bouwinspectie. Een zwaar auto-ongeval zorgde echter voor een stagnatie in zijn
ambities om als kleine zelfstandige optimale kwaliteit te kunnen leveren.

Er volgde een revalidatie van bijna drie
jaar. Vorig jaar pakte hij de draad weer
op en ondertussen is de opwaartse lijn
weer doorgetrokken. Zodanig zelfs dat
hij vanaf 1 september op een nieuwe,
grotere en beter zichtbare locatie is gevestigd aan de Fogelsang in De Westereen. ‘Mijn oude klanten komen bijna allemaal weer terug. Daar ben ik blij om.
Voor mij is dit ook een bevestiging dat

het werk wat ik leverde, goed was,’ aldus
Jan Hoekstra.
“Veilig werken op hoog niveau”, is de
slogan van J. Hoekstra, hoogwerker en
transport uit De Westereen. Een bedrijf
dat jaren geleden in Driesum van start
ging en via Dokkum uiteindelijk in De
Westereen terecht kwam. Na een moeilijke periode in zijn leven, waardoor er

een stagnatie ontstond van drie jaar,
heeft Hoekstra het vizier weer duidelijk
op de toekomst gericht. Het bedrijf zit
weer in de lift, maar Hoekstra gebruikt
veel liever de term hoogwerker.
In zijn fraaie, ruime en overzichtelijke
loods, waarin hij sinds eind augustus is
gevestigd toont hij zijn materialen. Materialen die de belangrijkste aspecten
vormen, niet alleen voor zijn bedrijf, maar
ook voor een optimale veiligheid. Niets
is aan het toeval overgelaten, Hoekstra
weet immers als geen ander dat veiligheid een eerste vereiste is en dat een ongeluk zomaar op je pad kan komen.
De hoogwerker is een pareltje. Een

hoogwerker waarmee Hoekstra eigenlijk overal kan komen waar hij wil, zowel buiten als binnen. De hoogwerker
heeft een hoogtebereik van 19 meter en
kan door een opening van 80 centimeter breed. ‘Ik kan met mijn hoogwerker
ook in gebouwen komen, zoals bijvoorbeeld een kerk. Mijn hoogwerker is
zowel instelbaar op benzine als elektriciteit. Ben ik dus binnen bezig, dan
schakel ik over op stroom. Je hebt dan
niet de stank van diesel en bovendien is
het vrijwel geluidloos. Maar ook kan ik
achter woningen komen, dus kun je mij
inhuren voor vrijwel alle klussen die op
hoogte geklaard moeten worden,’ aldus
Hoekstra, die voor het vervoer beschikt
over een multitransporter, die ook aan
alle hedendaagse eisen voldoet. Een
zware aanhanger die alleen zijn eigen
heftruck kan vervoeren, maar ook het
transport van zware en grote objecten
voor andere bedrijven kan verzorgen.
De diensten die Hoekstra aanbiedt zijn
divers, maar hij blijft wat dat betreft
“baas op eigen materiaal”. Dit wil zeg-

gen dat hij zelf zijn materialen naar de
plaats van bestemming brengt. Hoekstra
verhuurt niet alleen zijn diensten aan bedrijven, maar ook particulieren kunnen
een beroep op hem doen. Men kan daarbij denken aan de nok van een woning,
het snoeien van boomtoppen enz. Het
grote voordeel is dat J. Hoekstra, hoogwerker & transport een klein regionaal
bedrijf is. De lijnen zijn kort en omdat
het bedrijf in het hart van de regio is
gevestigd, zijn er bovendien geen lange
aanrijtijden. ‘Eigenlijk denk ik dat mensen gewoon eens langs moeten komen,
als men iets nodig heeft. Een hoogwerker, een heftruck of voor het multitransport. Je kunt de hoogwerker bijvoorbeeld
ook uitstekend gebruiken voor bouwinspectie van eventueel nieuwbouw, maar
ook voor controles van hoge bouwwerken,’ besluit Hoekstra.
J. Hoekstra, hoogwerker & transport,
Fogelsang 69, 9271 GG De Westereen.
06-21130306.
info@hoekstra-hoogwerker.nl
www.hoekstra-hoogwerker.nl
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“Een paar mondspraytjes Reducera en het hongergevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon”

“Mijn beste vriendin is er al
5 kwijt. En ik? Al 11,6 kilo!”
Wil jij ook eenvoudig een paar kilo kwijt raken? Gebruik Reducera, een nieuwe, unieke afslankspray, die alleen al door in de mond te
sprayen je lekkere trek en de behoefte om te eten en te snoepen wegneemt. Je lekkere trek is bijna direct weg, je zit sneller vol en
hebt minder behoefte om te eten en te snoepen. Geen lastige diëten of puntentelling.

EN IK? AL 11,6 KILO KWIJT!
‘Voor elke maaltijd, dus voor
het ontbijt, lunch en
avondeten, spray ik een
aantal keer de Reducera
afslankspray in mijn mond’

MAAK HET AFVALLEN GEMAKKELIJK
Reducera stilt het de honger door het
normaal houden van de bloedsuikerspiegel. Na het sprayen in de mond
krijg je direct het gevoel of dat je al
gegeten hebt, hierdoor neemt de
behoefte om te eten automatisch af.
Even sprayen en je zin in zoetigheid
of hartige snacks is verdwenen.

HET LEKKERE TUSSENDOORTJE
Heb je vaak zin in lekker tussendoortjes? Neem een paar mondspraytjes
en de behoefte aan iets zoets of hartigs is weg.

BEHOEFTE AAN ETEN GEWOON WEG
Tijdens het eten heb je door de mondspray sneller een verzadigd gevoel
waardoor je de verleiding om te eten
simpel weg sprayt.

IN DE MOND SPRAYEN
EN GEWICHT VERLIEZEN
Want door Reducera een paar keer
heel eenvoudig in de mond te sprayen, verlies je gewicht.

STEUNTJE IN DE RUG BIJ AFVALLEN
Ook als je ergens op een terras zit of
in een restaurant, Reducera is altijd en
overal snel te gebruiken wanneer je
net dat steuntje in de rug nodig hebt.

UNIEKE MIX VAN PLANTEXTRACTEN
Reducera is een bijzondere samenstelling uit planten die gezamenlijk ervoor
zorgen dat deze mondspray het
'Reducera is een veilig natuurproduct waarvan is aangetoond dat het hongergevoel
vermindert, de behoefte aan
eten beperkt, zorgt voor een
vol gevoel en het lichaam
helpt bij het verlagen van
opname en vetopslag'

HOE GEBRUIK JE REDUCERA?
Het gebruik is heel eenvoudig. Voor
elke maaltijd, dus voor je ontbijt,
lunch en avondeten, spray je een aantal keer de Reducera afslank-spray in
je mond. Even in de mond laten en
daarna doorslikken. Het afslanken
begint direct.

“Dit is echt het lekkerste glutenvrije brood wat we ooit hebben gegeten!”

Je proeft gewoon brood,maar het
is écht

GLUTENVRIJ!!!

Voor iedereen die glutenvrij en/of lactosevrij eet en glutenvrije brood droog,
oud, korrelig en zeker niet smaakvol vindt, is er goed nieuws. Basics Bakery
uit Middelburg heeft 4 nieuwe glutenvrije broodsoorten ontwikkeld,
die smaken naar gewoon vers en vooral heerlijk brood.

KRACHT VAN DE NATUUR
OPTIMAAL GEBRUIKEN
Planten die nog nooit in deze samenstelling en vorm zijn samengebracht.
De methodes om hoge concentraties
aan stoffen uit planten te halen zijn
enorm verbeterd waardoor een betere combinatie van verschillende planten nu mogelijk is.
GELIEFD OM POSITIEVE SLANKEFFECTEN
De plantenextracten komen van Malabar, Lagerstroemia Speciosa, Gymnema Sylvestre, Ilex Guayusa, Fucus
Vesiculosus, Vitis Vinifera, Matricaria
Recituta, Taraxacum Officinalis en

€ 49.90

Helianthus Tuberosus. Allemaal planten die hun werking hebben bewezen
en over de hele wereld door de eeuwen heen zijn gebruikt vanwege hun
positieve effecten.
VERANTWOORD AFVALLEN
EN OP NIEUWE GEWICHT BLIJVEN
Reducera is een veilig natuurproduct
dat het hongergevoel vermindert, de
behoefte aan eten beperkt, zorgt voor
een vol gevoel en het lichaam helpt bij
het verlagen van opname en vetopslag.
Ondersteunt bij het aanpassen van je
levensstijl. Iets waarvan we inmiddels
weten dat dit het enige is dat werkt om
verantwoord te kunnen afvallen en op
je nieuwe gewicht te blijven.

www.reducera.nl

ÉÉN VAN DE BESTE
TER WERELD!

voor

Probeer en profiteer

3 glutenvrije
broden naar keuze
Voor slechts

voor

Original CBD olie

Nu tijdelijk van €39,95

Iedere dag heerlijk vers glutenvrij brood
Nee, je kunt nu iedere dag lekkere, dikke, malse en
overheerlijke glutenvrije boterhammen eten.

Smaaktest garantie
Vind jij ons glutenvrije brood niet lekker, breng
het dan terug naar de winkel en je krijgt het volledige aankoopbedrag retour. Maar wij weten
zeker dat als je het glutenvrije brood van Basics
Bakery eenmaal hebt geproefd, je geen ander
brood meer wilt!

afslanken stimuleert. Het zorgt niet
alleen voor een vol gevoel, het activeert namelijk ook de vetverbranding
en helpt het lichaam bij het verlagen
van vetopname en vetopslag. Bovendien houdt het je energie op peil, een
futloos gevoel is er niet bij. Het helpt
je dus op alle vlakken mee om veilig
en verantwoord af te vallen.

voor € 27.50
Duo verpakking
van € 59.90

De Original CBD is niet alleen gestandaardiseerd op het CBD gehalte, maar ook
op het Terpenen gehalte. Iedere druppel van de Original CBD bevat minimaal 2
mg aan zuivere CBD, gecombineerd met het maximale percentage aan terpenen.
Original CBD olie is een Natural High Quality Controlled CBD product en is 1 van
de beste CBD olie ter wereld.

Nooit meer van die smaakloze droge,
glutenvrije boterhammen uit de diepvries of voorverpakte plakjes, die van ellende al uit elkaar vallen
voordat je deze überhaupt hebt kunnen beleggen.

Thuis even afbakken en smullen maar
Met de glutenvrije broden van Basics Bakery heb je
altijd heerlijk vers brood in huis. Uit de verpakking
halen, 10 minuutjes afbakken in de oven en je hebt
een heerlijk ovenvers glutenvrij brood. Onze glutenvrije broden zijn zuurstofarm verpakt, waardoor een goede houdbaarheid gewaarborgd is.

1 verpakking
van € 29.95

'Reducera is gemakkelijk mee te nemen en dus altijd en overal snel te
gebruiken wanneer je net dat steuntje in de rug nodig hebt'

€ 9,95

€36,95

QUALITY
IGH ROLLED
NT

NATUR
AL
CO H

HET AFSLANKEN BEGINT MET EEN
PAAR SPRAYTJES IN DE MOND
Doordat je minder eet en je energieverbruik op peil blijft, raak je makkelijker die overtollige kilo's kwijt.

NHQC

Om Original CBD te maken,
gebruiken we C02, de zachtste
extractiemethode voor het
produceren van zuivere rauwe
hennep. Alle belangrijke stoffen
uit de hennep, zoals terpenen
en de CBD(A) blijven zo behouden.
Iedere druppel bevat de volledige
natuurkracht uit de plant en
dat merk je.

(Maximaal 6 broden per klant)

Niet lekker, geld terug

Ambachtelijk wit
Meerzaden licht bruin
Ambachtelijk bruin
Meerzaden donker

€4,19
€4,39
€4,29
€4,69

Eén druppeltje
bevat maar liefst
2 mg aan pure
en zuivere CBD
(Cannabidiol)

G&W GezondheidsWinkel Werkman
Kleine Breedstraat 3, Dokkum, Tel. (0519) 292497
www.werkmandokkum.nl
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Modelbouwshow en demonstratie tijdens feestweek De Westereen

Indrukwekkende modellen van Feike van der Meer
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Jefanka Publiciteit

DE WESTEREEN – Indrukwekkend, zo mag men de schitterende, imponerende en perfect werkende modellen op schaal van Feike van der Meer
zeker noemen. De Westereender is een van de blikvangers op de modelbouwshow en demonstratie die tijdens de feestweek op zaterdag 21 september in een zaal van de Protestantse gemeente wordt georganiseerd.
De modellen van Van der Meer zijn het resultaat van jaren (winter)werk
en exact op schaal nagebouwd. ‘Och,’ relativeert een bescheiden Feike
van der Meer. ‘Ik kan niet stilzitten. Ik moet wat omhanden hebben.
Bezig zijn. De tv staat overdag nooit aan.’

Feike van der Meer viel jaren terug
volledig voor de modelbouw, maar
absoluut niet voor de modelbouw
volgens de reguliere in de winkel
verkrijgbare dozen of pakketten. Ongeveer 20 jaar geleden sloop het virus langzaam maar zeker binnen en
vanaf dat moment heeft hij, zoals hij
het zelf noemt, “een prachtige passie
en tijdverslindende hobby voor de
lange en vaak trieste herfst en winterdagen”.
‘Ik kom niet uit de bouw, dit in tegenstelling tot al mijn broers, maar ik
heb er wel veel affiniteit mee. Toen ik
voor het eerst dit soort modellen zag,
was ik vrijwel direct verkocht. Zoals
reeds gememoreerd wou ik niet de
traditionele dingen, zoals gebouwen
enz. maken, maar ik zocht iets waarin
een uitdaging lag, waar ook de elektronica een belangrijke rol speelde.
Ik koos niet de gemakkelijke weg, ik
zocht de uitdaging. Ik hou van het
“niefelwerk”, het uitzoeken hoe het
totaal werkt. Want het moet honderd
procent functioneren, anders hoeft
het voor mij niet.’
Feike van der Meer sloot zich aan bij
een grote Friese vereniging. In eerste
instantie vooral om kennis op te bouwen. Proberen om beginnersfouten

zoveel mogelijk te voorkomen. Door
te vragen, maar vooral door de durf
om ervoor te gaan, kon hij na een
aantal jaren zich een volwaardig lid
noemen. Een lid die ook deelnam
aan shows en demonstraties. ‘In eerste instantie was het even zoeken. Ik
wist niet wat ik wilde maken. Had
er geen idee van, totdat ze hier met
de Eastenlijke Rûnwei bezig waren.
Ik zag de grote kraan van Zijlstra en
kreeg plotseling een ingeving. Op dat
moment heb je een uitdaging, maar
verder helemaal nog niets. Ik zocht
contact met de kraanmachinist.
Hij werkte enorm mee en liet zelfs
de kraan een avond in liggende stand
staan, zodat ik kon meten en fotograferen. Tientallen foto’s en vele
papieren met maten waren het resultaat. Daarmee kon ik aan de slag, ik
maakte veel gebruik van hout, maar
ook metalen. Daarna zocht ik op
internet naar de werking, want het
moet nu eenmaal perfect zijn.’ Over
zijn eerste grote productie was Van
der Meer redelijk tevreden, maar één
aspect zit hem nog steeds dwars: ‘Ik
heb op advies de kraan op een schaal
van 1:10 gemaakt. Dat zou makkelijker zijn. Maar een schaal van 1:14 is
normaal in de modelbouw.’ Toch een
klein beginnersfoutje.

Geen detail ontbreekt in de modellen van Van der Meer. Een volgende
uitdaging kwam op zijn pad toen er
een grote kraan van L. Kielstra de
straat inreed en over de daken van de
woningen reikte. Het was alsof er een
schicht door het brein van Feike van
der Meer ging. Hij zag de enorme
uitdaging en poetste op voorhand alle
eventuele hindernissen en problemen
weg. In gedachten een iele pennenstreek, maar in zijn prachtige, praktisch ingerichte werkruimte, uren,
nee soms dagen en weken werk.
De realisatie van de kraan van Kielstra was absoluut geen karwei waar
uren tellen, maar het betekende doorzetten, soms opnieuw beginnen, maar
nog vaker perfectioneren, omdat alles
moest zijn en werken, zoals het in zijn
straat tot uiting kwam. Het is vrijwel
ongelofelijk, maar om de kraan volledig functioneel te laten zijn was
er maar liefst 800 meter draad nodig. De giek komt dan ook volledig
tot zijn recht en werkt perfect. Ook
is het geheel in de originele kleuren
gebracht. Van de fabrikant Liebherr
kreeg Van der Meer geen medewerking, dit in tegenstelling tot de firma
Kielstra. Hier kreeg Van der Meer de
originele verf, die nergens te koop is.
‘Het is detail klaarmaken, daarin zit
voor mij de uitdaging. Ik kan daar
enorm van genieten. Natuurlijk is het
ook regelmatig balen, als je na uren
arbeid, nog niks bent opgeschoten.
Maar ik troost mij dan met de gedachte, dat elke minuut die ik eraan
besteed, mij dichter bij het gewenste
eindresultaat brengt. Ik besteed er
veel tijd aan, maar het is absoluut
niet zo, dat de modelbouw mij in de
macht heeft gekregen. Het is genieten, dat moet het ook blijven,’ aldus
Van der Meer. ‘Als vereniging werken we ieder jaar mee aan een aantal
shows en demonstraties. Toen ik de
vraag kreeg of dit ook in De Westereen tijdens de feestweek in een zaal
van de Protestantse kerk georganiseerd kon worden, werd dat ook een
uitdaging die we aannamen. Het lijkt
mij enorm leuk om zo’n dag mede te
organiseren. Je hobby tonen en delen met belangstellenden, dat is toch
prachtig?’ besluit Van der Meer, het
verhaal van een hobby, die hem achter de bekende geraniums vandaan
houdt.

2 6 | de Westereender

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

WEIDE SOMPE WÂLDWYKEIN OP 20,21 EN 22 SEPTEMBER

Wist u dat…

Beleefweekend De Centrale As

… We Vrijdag
voor20,de
ontwikkeling
van het
de Centrale
zaterdag
21 en zondag 22 september
staatgebied
de omgevingrondom
rondom De Centrale
As bol van de As
buitenactiviteiten tijdens het

Weide Sompe Wâldwykein. Tijdens dit weekend willen we iedereen laten genieten van wat er tot nu toe is gerealiseerd met de gebiedsontwikkeling
De Centrale As. Van natuurexcursies tot een hardloopwedstrijd, van een fotografieworkshop tot varen in het Bûtenfjild. Liever zelf de omgeving ontdekken,
dat kan natuurlijk ook. Er zijn prachtige fiets- en wandelroutes in de omgeving. Fiets langs de activiteiten en geniet van de natuur tijdens één van
de excursies. Voor sommige excursies of workshops is aanmelding vereist. Check de website voor meer informatie: www.decentraleas.nl

nauw samenwerken met andere partijen?

… Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

… Wetterskip Fryslân over deZATERDAG
oevers, kaden en alle oppervlaktewater
gaat
VRIJDAG
ZONDAG
19.15 uur officiële startsein activiteiten
Locatie: Markt Burgum

uur workshop natuurfotografie
zodat u geen natte voeten8.00
krijgt?
Locatie:
Noardburgum

8.00 uur workshop natuurfotografie
Locatie: Noardburgum

10.00 uur Excursie Weidevogelgebied
9.30 uur Bootcamp door Optimum PT
… Wetterskip Fryslân grote inzet
toont om samen met De Sintrale
As,
Locatie: Stinswei Garyp
Locatie: De Zilveren Maan, De Westereen

19.30 – 23.00 uur Midnightwalk Burgum
Locatie: Vanaf de Markt Burgum
Facebook.com/midnightwalkburgum2019

10.00 uurAs
– 16.00
praamvaren, kanovaren
het gebied rondom de Sintrale
teuurversterken?
Kinderactiviteiten
Locatie: De Omleiding, Feanwâlden

10.00 uur – 17.00 uur Diverse activiteiten bij Om de Dobben
Locatie: Langelaan 10, Burgum

10.00 – 19.00 uur diverse activiteiten Sumar
Locatie: Centrum Sumar

10.00 en 13.00 uur Natuurexcursie Sippen Finnen
Locatie: Vanaf Koekoekspaad Feanwâlden

10.00 uur – 17.00 uur diverse activiteiten bij Om de Dobben
Locatie: Langelaan 10, Burgum

10.00 uur – 16.00 uur praamvaren, kanovaren
Kinderactiviteiten
Locatie: De Omleiding, Feanwâlden

Locatie: Vanaf Koekoekspaad Feanwâlden

10.30 uur Natuurexcursie De Putten / De Leijen
Locatie: Vanaf parkeerterrein Mienskerwei, Sumar

… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuuren landbouworganisaties?o.a. natuurexcursie

… Wij hierover later meer vertellen?
10.00 en 13.00 uur Natuurexcursie Sippen Finnen
10.00 – 16.00 uur Openstelling boerderij
Locatie: Tsjerkeloane 49 Walterswâld
10.30 uur – 16.00 uur Activiteiten Hurdegaryp
Locaties: Dorpstuin, Maskelyn en tuin Bennemastate
12.00 uur – 16.00 uur Activiteiten De Falom
Locatie: Haventje, De Falom
12.00 uur – 18.00 uur Stratenfestival
Locatie: Rondom kerk De Westereen
12.00 – 16.00 uur Openstelling boerderij
Locatie: Stinswei 5 Garyp

11.00 uur Weide Sompe Wâldrin
Opgave via: www.weidesompewaldrin.nl
Locatie: De Zilveren Maan, De Westereen
13.00 uur Pilates/Yoga/BoxingYoga training
Locatie: De Zilveren Maan, De Westereen
13.00 uur Sprintsurvival Burgum
Locatie: vanaf Reset Burgum
10.30 en 14.00 Natuurexcursie De Falom
Locatie: vanaf parkeerhaven Haadwei

13.00 uur Fietstocht Damwâld
Locatie: Kruisweg, Damwâld
13.00 – 16.00 van natte teelt tot eindproduct
Locatie: Bûtefjild 5, Feanwâlden
13.00 uur – 16.00 uur Scénes uit de voorstelling Oera Linda
Locatie: Bij zonnepont Schalkediep
13.00 – 17.00 uur waterbeheer Excursie De Putten/ De
Leijen
Locatie: vanaf parkeerterrein Mienskerwei, Sumar
14.00 uur Wandel en- fietstochten Noardburgum
Locatie: MFC De Balstien, Noardburgum
16.00 uur: natuur- en landschapsexcursie NFW
Locatie: Rijksstraatweg 16, Noardburgum

www.decentraleas.nl

Foto: Fotografie Nanne Nicolai
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Oude toegang naar rechtshuis Kollum ontdekt

Tijdens de reconstructiewerkzaamheden aan de Diepswallen in Kollum is onder de brug bij de Voorstraat een oude toegang naar het
voormalig rechtshuis ontdekt.

Achter een steenlaag vond de aannemer een trap die in het verleden
leidde naar de kelders van het huis.
Hier is nu dierenspeciaalzaak Numan gevestigd.
Rond 1580 maakte Kollum onderdeel uit van de vaarroute Leeuwarden-Groningen. Het rechtshuis is
in deze periode gebouwd en kon

LEES DE
WESTEREENDER

OOK
ONLINE

WWW.WESTEREENDER.NL

vanaf het water worden bereikt.
De stenen trapconstructie dateert
waarschijnlijk uit 1790. Jakob
Bosma van Farsk Architecten
bedenkt een passende oplossing
voor het behoud van deze vondst.
“Kollum kent een rijke historie.
Het is prachtig dat dit tijdens de
werkzaamheden naar voren komt.
Hier moeten we goed mee om-

gaan.” vertelt Bosma.

Ooster- en westerdiepswal Kollum

De gemeente Noardeast-Fryslân
laat het historische centrum van

Kollum door Koninklijke Oosterhof Holman in oude luister herstellen. De werkzaamheden zijn bijna
afgerond.

De uitvoering van het project is
te volgen via de Facebookpagina
‘Kademuren Kollum’.

Donateursactie Chr. Brassband 
Westersweach in Kollumerzwaag.
Net voor de zomervakantie is er bij
alle bewoners in Kollumerzwaag en
Veenklooster een A-viertje in de bus
gedaan met het verzoek om donateur te worden van Chr. Brassband
Westersweach. In diezelfde week
zijn de leden van de vereniging op
diverse avonden bij de deuren langs
geweest. Dat heeft het mooi bedrag
van jaarlijkse donateurs opgeleverd

van € 541,50 en eenmalige giften van
€ 352.--.
We willen u allen hartelijk danken
voor uw bijdragen. Helaas waren
meerdere mensen niet thuis in verband met de musical van de basisschool of de Kollumeroproer. Misschien ligt uw donateursblaadje nog
bij u op de tafel. Mocht u toch dona-

teur willen worden of een eenmalige
gift willen geven dan is dat mogelijk.
Graag halen wij het briefje alsnog bij
u op. Of als u het briefje kwijt bent
dan kunnen we het voor u regelen dat
er een nieuwe komt. Een telefoontje
naar Jantje Feenstra, (0511-449573),
Oentzemastraat 13 of Jan Willem Offinga, (9511-445911), Achterwei 3a is
voldoende. Wilt u het zelf overma-

ken of een periodieke overschrijving
doen dan kan dat ook. Ons IBAN is
NL62 RABO 0343 3653 59. Graag
uw adres en postcode vermelden in de
omschrijving.
Hartelijk dank namens leden en bestuur van Chr. Brassband Westersweach.

Paul Christiaan Bos: Ariane het Maanuiltje
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto

MÛNEIN – Trots, nee dat mag hij van zichzelf niet zijn, een kunstenaar
streeft immers altijd naar meer en beter, maar “een heel goed gevoel
heb ik hier zeker bij”, aldus Paul Christiaan Bos, als het gaat over zijn
derde uilenboek. De kerkuil is voor de kunstenaar inmiddels veel meer
dan een onderwerp om zijn creatieve uitingen op het linnen tot in de
perfectie neer te zetten.

Bos gebruikt overigens veel liever de
Friese naam goudûle. De goudûle is
een passie, die hij perfect op linnen
en ook in woorden weet vast te leggen, waardoor een uniek boek is ontstaan. Woorden, die ook verhalen van
een liefde vanuit het hart van de kunstenaar. Een eenzijdige liefde? Paul
Christiaan Bos lacht, het is voor hem
een ruime beloning en liefde als een
goudûle alleen maar naar hem kijkt.
Deze liefde komt tot uiting in zijn
derde uilenboek: Ariane het Maanuiltje.
...Normaal gesproken praat ik niet
tegen uilen, maar nu kan ik het niet
helpen. Ze ziet me trouwens niet eens.
Ze is haar trauma nog volop aan het
verwerken. Als ik mijn gezicht dichter
bij het hare breng, kan ik zomaar haar
kindergedachten zien, die zijn als wolken. Wolkenflarden van gedachten die

door een wind snel voorbij een maan
gedreven worden. Het is een vreemde
sensatie, die ik me zelfs van de tijd met
Sterre niet kan herinneren. Werkelijk
alles is anders dan anders bij dit nest.
Het is de hoogste tijd om haar terug
te brengen... (Fragment uit Ariane het
Maanuiltje).
Paul Christiaan Bos is een innemend
mens, maar zeer zeker ook een bescheiden kunstenaar. Een man, die
hecht aan het oordeel van zijn naasten, maar die op zijn creatieve inslag
schilderen absoluut niet bereid is om
concessies te doen. Gelukkig maar,
want dankzij deze houding is hij erin
geslaagd om met zijn derde uilenboek een unieke trilogie te realiseren.
Uniek, omdat Bos een bijzonder realistische kunstenaar is, die werkt met
oude technieken en verf. Een man die
let op details, streek voor streek bekijkt

en belicht, want vooral kleuren zijn
bepalend in zijn werk. Dat hij ondertussen zich ook meer ontwikkelt tot
creatieve tekstschrijver, is min of meer
het gevolg van een bijzonder zwaar
ongeval. Door dit zwarte moment in
zijn leven, moest hij anders leven en
doen, maar niet denken. Schilderen is

zijn leven. Punt uit. Een creatieveling
die plotseling zocht naar de waarde
van het leven, het creatieve in zichzelf
om dat uiting te geven. De uilen werden geen vlucht, maar een gedreven
passie, waaruit bleek dat hij ook kan
schilderen met woorden.

In zijn nieuwste boek Arianne het
Maanuiltje is qua schilderkunst niets
veranderd. Gewoon perfect, om intens
van te genieten. In zijn woorden probeert Bos steeds meer te kijken, praten
en denken vanuit de goudûle. Een iets
veranderde kijk en toon, zeker niet
minder mooi, maar wel intiemer en
daardoor aangrijpender. Arianne het
Maanuiltje is een boek om zomaar
even uit de boekenkast te pakken, een
halve minuut of wellicht vijf minuten
naar een van de prachtige kunstwerken te kijken en even weg dwalen. Alleen voor uilenliefhebbers? Dat zeker
niet, voor 24,90 euro heeft u een boek
in handen, waar liefhebbers van kunst
en natuur van zullen genieten.
Op zaterdag 21 september van 13:30
- 16:00 uur is Paul Christiaan Bos
aanwezig bij Galerie Noordvleugel in
Veenklooster en zal daar boeken gaan
signeren. Ariane het Maanuiltje is tevens nadien ook te koop bij Galerie
Noordvleugel.
Ariane het Maanuiltje. Prijs: €24,90.
ISBN nr. 978905615553 7. Hardback
- 144 pagina›s - Formaat 22 x 22cm.
Uitgeverij Noordboek.

Naaicursus voor beginners
en gevorderden
Modevakopleiding
Elk gewenst moment instappen
Lestijden: 9.00-11.30 of 19.30-21.30
Petra van der Zwaag
Foarwei 95 | 0511-446130 | 0611970792
petravdzwaag@hotmail.com

www.modeatelierpetra.nl

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

www.houtbouwgvanderwal.nl

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl

www.kvdp.nl

Modeatelier Petra

www.kvdp.nl
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JULI
AUGUSTUS
WOENSDAG 11 SEPTEMBER
NOARDBURGUM - Veldexcursie vleermuizen van 19.30 tot 22.00.
Mts. Terluin, Terluinslaantje 2. Deelname gratis. Aanmelden: info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch
tussen 09:00 en 12:00 uur. 0511 –
745200.
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
DAMWÂLD - Dag van de Natuur.
Vrijwilligers gekleed als toen. 13.30 17.00 uur. Museum De Sûkerei. Trekwei 8a. E-mail info@desukerei.nl of
0511-420936.
DINSDAG 17 SEPTEMBER
TWIJZEL - Dhr. Schuiling: Doorgangskamp Westerbork 1942-1945.
Dorpshuis De Bining, Simke Kloostermanstrjitte 5. Aanvang 19.45. Informatie: G Buikema-Dalstra, 0511541952.
www.vrouwenvannu.nl/
twijzel
DAMWÂLD - Veldexcursie vleermuizen van 19.30 tot 22.00. Botniahiem BV, Doniawei 95. Deelname
gratis. Aanmelden: info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur. 0511 – 745200.
FEANWÂLDEN – B. en W. schuift
aan in De Schierstins van 8.30-9.30.
ZATERDAG 21 SEPTEMBER
KOLLUM – Autocross NAC. 11.00
uur. NK Vrije Standaard. Wouddijk 7.

AGENDA
ZONDAG 22 SEPTEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00. Da. Joke Verboom-Schotanus
m.m.v. Alpha Praise
WOENSDAG 25 SEPTEMBER
FEANWÂLDEN - Vrouwen van
Nu Feanwâlden. Bijeenkomst 19.30.
De Mienskip. Presentatie cursusprogramma. Medewerking: Hindrik van
der Meer. www.vrouwenvannu.nl/feanwalden Secretaris Matty Kuipers,
0511-474238.
ZATERDAG 28 SEPTEMBER
FEANWÂLDEN – Concert Sunny
Side Jazz Band, jazzmuziek. Aanvang
20.00. De Schierstins, Haadstrjitte 1,
info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
DE WESTEREEN – Hobby-herfst
markt van 13.00-17.00 uur in Doopsgezinde kerk. Foarstrjitte 44.
VRIJDAG 4 OKTOBER
FEANWÂLDEN – Theun de
Vrieslezing: thema Anna Casparii met muziek Russische
bajan-speler Oleg Fateev. Aanvang
20.00. De Schierstins, Haadstrjitte 1,
info@schierstins.nl; www.schierstins.
nl
ZATERDAG 5 OKTOBER
WÂLTERSWÂLD - Samenzangavond Woord en Daad in de Hervormde Kerk, Achterwei 31. Toegang

gratis. Aanvang: 19.30.
DAMWÂLD - Orgelconcert door
Gert van Hoef op Pels en Van Leeuwen-orgel in De Ontmoeting, Foarwei 48. Aanvang 19.30. Entree € 7,50
met koffie of thee.
IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een
gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN - De Buurtkamer. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30
en 12.00 binnenlopen bij het Badhûs
aan de Sportloane 2B.
IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30.
Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een
gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor. 10.00-17.00.
Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG
DE WESTEREEN – Koffie café De
Kazerne van 9.30 tot 12.00. Mûnewei
17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00
brei- en haakcafé in de Foyer van de
Krúswei.

DE WESTEREEN - Handwerkcafé in de Doopsgezinde kerk De Westereen, op de laatste donderdagmiddag van de maand van14.00-16.00.
Voorstraat 44. Info: 06-22052806
MUSEA/EXPOSITIES
BURGUM - Vaste exposities: Bulthuis en Minsken. Observeum museum en sterrenwacht, Menno van
Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m
zondag 13.00 - 17.00 en vrijdag van
19.00 tot 22.00. Entree 0 tot 6 jaar
gratis. 6 - 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. Zie www.observeum.nl
BUITENPOST - Klassieke beelden
en prenten in gemeentehuis Achtkarspelen tot en met 27 september.
Beeldhouwer Joop Sipma uit Drachten en tekenaar/graficus Roel Timmermans uit Buitenpost. Tijdens openingstijden. Meer informatie op www.
keunstkrite.nl en www.achtkarspelen.
nl
DAMWÂLD - Museum “De Sûkerei”. T/m 26 oktober. Dinsdag t/m
zondag van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Trekwei 8a. info@desukerei.nl of tel. 0511-420936.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra open op afspraak of op avontuur.
Eigen werk. 0511-421251 Haadwei
25.
DOKKUM - Expositie olieverf-

schilderijen Waddenzee galerie Jan
Kooistra, Diepswal 3. Vrijdag- en
zaterdag 14.00 tot 17.00. (06-53 90
2008). www.jan-Kooistra.nl
FEANWÂLDEN – 14 sept. t/m 3
nov. Expositie ‘Sociaal-realisme en
impressionisme uit Rusland en Oekraïne 1945-1991’ uit collectie Jacques Monasch. Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkasteel’. Open: dinsdag
t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v.
zaalverhuur). De Schierstins, Haadwei.
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie
Louise de Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen en Max de Winter
suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open op afspraak.
0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00. Entree
€ 3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein
2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in
het programma zijn.

Frysk sprekwurd

Gods nieuwe wereld
In oktober 2019 begint in de Kazerne
in De Westereen weer een nieuwe
Bijbelstudie over Mattheüs o.l.v. ds.
Koppe uit Dokkum. Het Bijbelboek
Mattheüs gaat over het leven van Jezus Christus hier op aarde. Jezus vertelt hierin veel over het Koninkrijk dat
gaat komen, Gods nieuwe wereld.
In de Bergrede (Mattheüs 5, 6, en 7)
begint Jezus met het uitleggen van de
nieuwe wereld die komen gaat. Voor
wie is deze nieuwe wereld? Jezus zegt
dat het echte geluk is voor mensen
die weten dat ze God nodig hebben,

want voor hen is Gods nieuwe wereld. Dit is het belangrijkste, dat we
doen wat God wil. En wat God wil
staat heel veel over geschreven in de
Bijbel. In deze geloofscursus gaan we
hoofdstuk voor hoofdstuk het Bijbelboek Mattheüs door. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 13. Daar gaan we
de eerste avond mee van start. Verder
gaan we prachtige liederen zingen,
we gaan met elkaar in gesprek over
vraagstukken die aan de orde komen.
Het zijn hele inspirerende avonden
die je geloof versterken en verdiepen.

Heb je belangstelling en of wil je
meer weten? Bel, mail of app gerust
Henk Jagersma, 0511-447455/ 0654326689. E-mail: henkenbaukje@
hetnet.nl De cursusavonden zijn op
woensdagavond en starten om 19.30
uur met koffie en of thee en om 19.45
uur gaan we beginnen. Het duurt tot
21.45 uur. De data zijn: 16 oktober, 23
oktober en 30 oktober, 13 november,
20 november en 30 november. Het
is in de Kazerne, Mûnewei 17 in De
Westereen.

Afscheidstournee eerste 
Friese troubadours ‘Yetris’
In 1979 zocht Roel Slofstra, een van de
eerste Friese troubadours, muzikanten
in de folk scene van Friesland om zijn
LP van Eije Wykstra op te nemen. De
opnames vonden datzelfde jaar plaats
met: Geppy Haarsma: accordeon, concertina en zang (o.a. Irolt); Hans Kerkhoven: gitaar en zang (o.a. Pugh’s Place,
Irolt) en Alco Hoogcarspel: viool, mandoline en zang (Heelstone).
Na de presentatie van de LP in 1980
en een enkel optreden met de nummers
gewijd aan Eije Wykstra, ging de groep
verder onder de naam ‘Yetris’. Er werd
een eigen repertoire samengesteld gekenmerkt door een folk geluid met een
klassiek randje. Roel en Geppy hebben
beiden een klassieke opleiding aan het
conservatorium gevolgd. Nadat Yetris
twee jaar in deze bezetting gespeeld had,
vertrok Hans vanwege een verhuizing,
Eddy Mulder nam zijn rol als gitarist
over. Yetris trad tot eind 1984 op. De
groep kwam in februari 1986 nog een
keer bij elkaar om een vijftiental nummers op te nemen met Herke Wijnalda,
de man van Geppy, achter de knoppen.

Daarna viel de groep uit elkaar en gingen de leden hun eigen weg. In 2005
werd de LP van Eije Wykstra opnieuw
als CD uitgebracht ter gelegenheid van
het gelijknamige openluchtspel in Harkema. Twintig jaar later probeerde Alco
de leden van Yetris opnieuw bij elkaar
te krijgen om samen muziek te maken.
Eerst lukte dat niet, maar in de herfst
van 2018 omarmden Roel, Hans en Geppy het idee om weer samen te komen.
Het idee was om nog één optreden te
geven tijdens een Muzikamer Concert
in Noardburgum. De organisatoren van
de Muzikamerconcerten, Gerard Nijborg en Frank Hoogcarspel, waren zo
enthousiast over het herleven van Yetris
dat ze aanboden om naar andere podia
te zoeken om zo meer mensen in de
gelegenheid te stellen Yetris te kunnen
zien optreden. Het optreden in Noardburgum (de try-out) op 9 juni was in
no time uitverkocht. Inmiddels zijn er
optredens geboekt in o.a. MeM Buitenpost (zondagmiddag 3 november)
en De Schierstins in Feanwâlden (zaterdagavond 30 november)

De hin mei gouden aaien 
moat ek fuorre wurde.
De hen met de gouden eieren moet ook gevoederd worden.

Doopsgezinde kerk De Westereen
Hobby-herfst markt op zaterdag 28 september van 12.00-17.00 uur. Er is
van alles te koop aan thuis gemaakte producten zoals stoofpeertjes op sap,
courgette in zoetzuur, cake, kruidkoek. Er is een boekenhoek, er zijn mooie
deurkransen en nog zoveel meer. Ook is er een gezellige koffiehoek met thee/
koffie met iets lekkers tegen een kleine vergoeding. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen, een praatje te maken, iets te kopen. We zien
uit naar uw komst. Doopsgezinde kerk, Foarstrjitte 44, De Westereen.
Handwerkcafé

Onze maandelijks handwerkcafé begint weer op donderdag 26 september om
14.00 uur. U neemt uw eigen handwerken mee maar u mag ook gerust alleen
voor een praatje komen. Voor thee en koffie wordt gezorgd en n a overleg is een
gezamenlijke maaltijd mogelijk. Wip eens aan om een kijkje te nemen u bent
van harte welkom in de Doopsgezinde kerk, Foarstrjitte 44, De Westereen.

Vrouwen van Nu Feanwâlden
Vrouwen van Nu Feanwâlden heeft in
april op feestelijke wijze haar 40-jarig
afdelingsjubileum gevierd en is nog
altijd net zo springlevend als in het
begin van haar bestaan. Onze afdeling
telt ongeveer 100 leden, de meeste
daarvan komen uit Feanwâlden, maar
ook dames uit de omringende dorpen
zijn welkom bij ons. Zo hebben we
leden uit bijvoorbeeld De Westereen,
Noardburgum en Burgum. We zijn
een actieve afdeling. Van september
t/m april organiseren we maandelijks
een avondbijeenkomst met culturele
en maatschappelijke onderwerpen in
de vorm van lezingen of activiteiten.
Zo hebben we dit seizoen bijvoorbeeld een avond over autisme met
Geesje Duursma, maar ook reisverhalen staan geregeld op het programma.
En natuurlijk worden op zo’n avond

de laatste nieuwtjes uitgewisseld! Ook
worden er cursussen georganiseerd, voor
ons plezier of om ons verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de cursus bloemschikken of Luisteren naar muziek. We
organiseren een aantal workshops, zoals
dit seizoen bijvoorbeeld Italiaans koken,
maar ook creatieve bijeenkomsten als
sieraden maken. Op sportief gebied zijn
fietsers en wandelaars wekelijks actief,
bij goed weer. En wie interesse heeft
in tuinen bezoeken of naar het theater gaan: dit kan ook in groepsverband
vanuit onze afdeling. We zijn daarnaast
geregeld met elkaar op stap naar tentoonstellingen of bedrijven, maar ook
wel met elkaar uit eten. En het leuke
is: de ideeën voor activiteiten worden
door onze eigen leden aangedragen.
Belangstelling? Misschien nieuw in Feanwâlden of omstreken? Als lid van een

afdeling maak je op een gemakkelijke
manier kennis met veel dorpsgenoten
en door het samen ondernemen van
activiteiten krijg je een band met elkaar.
Lid worden kan op elk moment. Eerst
vrijblijvend een keer komen kijken? Dat
kan ook en het verplicht tot niets. Onze
eerste bijeenkomst na de zomer is op
woensdagavond 25 september om 19.30
uur in De Mienskip te Feanwâlden. Na
een kopje koffie beginnen we dan met
de presentatie van ons cursusprogramma, waarna de avond met medewerking
van Hindrik van der Meer een muzikaal
vervolg krijgt.
Meer weten? Kijk op onze website
www.vrouwenvannu.nl/feanwalden
U mag ook bellen met onze secretaris
Matty Kuipers, 0511-474238. Misschien tot ziens!
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Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl
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Zingend naar de zondag met Mannenkoor Albatros
Op zaterdagavond 26 oktober organiseren wij wederom Zingend naar
de zondag in de Gereformeerde Kerk de Ontmoeting aan de Foarwei 48
te Damwâld. Deze keer met het bekende Groninger Chr. Mannenkoor
Albatros. U kunt genieten van hoogstaande zangkunst in zowel de Nederlandse als de Russische taal. Albatros, voortgekomen uit de gelijknamige
sigarenfabriek in Nieuwe Pekela, werd opgericht in 1932.

In de fabriek werkte veel personeel
met een Christelijke achtergrond en
onder het werk zongen veel mannen,
vaak sigarenmakers, psalmen en andere christelijke liederen. Dit leidde
tot de oprichting van het koor. De
initiatiefnemers hebben niet kunnen
bedenken waartoe het fabriekskoor
van toen zou uitgroeien: een mannenkoor met zangers uit de wijde regio
en dat inmiddels tot de nationale top
mag worden gerekend door kwaliteit,
klasse, stijl en repertoire.
Het hoge niveau is mede de verdienste
van dirigent Anton Stulp en hierbij
werd wekelijks de hulp is ingeroepen
van een zangpedagoog. Aspirant leden moeten over voldoende zangkwaliteiten beschikken en pas na een
proefperiode van zes maanden kan
men officieel lid worden van het koor.
Het koor treedt gemiddeld 20 keer op
tijdens concerten in binnen- en buitenland. Hierbij maken ze gebruik van
aanvullende muzikale begeleiding op

het orgel, piano, percussie of accordeon. Uiteraard worden ook diverse
nummers a capella gezongen.
Na 45 jaar dirigent geweest te zijn van
Albatros overleed Anton Stulp in april
2019. Dit was een enorme schok voor
de familie, het mannenkoor en de gehele muziekwereld. Het dirigeerstokje
is overgenomen door de reserve dirigent Cas Straatman die deze avond
het koor zal dirigeren. Hij studeerde
in Groningen aan het Prins Claus
conservatorium de vakken piano klassiek en jazz en geeft thans les aan de
Musicalopleiding van de Hanzehogeschool en de Dansacademie NoordNederland. Hij is ook artistiek leider
van Musica Son, de naam voor diverse
koren en freelanceactiviteiten. De begeleiding op het orgel is deze avond in
handen van Bouko Tiggelaar.
Het belooft weer een prachtige avond
te worden waarin het koor reguliere
en bekende liederen zal zingen maar

ook diverse Russische liturgische liederen, zoals Bozje Nash, Amien en
Mnogaja ljeta. You raise me Up, Hallelujah (Cohen), King All Glorious en
de Holy City staan ook op het programma. Het belooft weer een geweldige avond te worden met dit ruim
60 leden tellende koor. Uiteraard is er

ook weer veel samenzang van bekende
liederen. Kortom een avond die u niet
mag missen.
De presentatie is in handen van Ds.
Gera den Dikken uit Drachten. Getroffen door de tekst: Gij zult mijn
getuigen zijn uit Handelingen 1: 8

ging ze de Master-opleiding voor Gemeentepredikant volgen en is nu als
predikant verbonden aan de Protestante Gemeente “de Oase” in Drachten. De avond begint om 19.30 uur
met halverwege een koffie/thee pauze
met aan het eind een collecte voor de
bestrijding van de onkosten.

Leer meer over het landschap,
hommels en vleermuizen 
tijdens veldexcursies

Samenzangavond
Woord en Daad
Woord en Daad organiseert weer een
mooie samenzangavond op 5 oktober
2019 in de Hervormde Kerk, Achterwei 31 te Wâlterswâld. Deze avond is
om samen te zingen. We zingen psalmen en liederen met medewerking
van een muziekgroepje o.l.v. Marianka
Visser. Het orgel zal bespeeld worden
door dhr. A. Bogerd. De toegang is
gratis, er is een verkooptafel aanwezig en er wordt een collecte gehouden
voor een project van Woord en Daad.
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
rampgebieden, verzorgen toegang tot
schoon drinkwater. De avond begint
om 19.30 uur.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september meerdere veldexcursies in het bijzondere
coulisselandschap. De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de
middag of avond plaats. Per excursie
staat één diergroep centraal. De middagexcursies hebben als thema ‘hommels’ en de avondexcursies ‘vleermuizen’. Iedereen is van harte welkom en
deelname is gratis.

excursies een korte presentatie over de
hommels en vleermuizen in het gebied met elzensingels, houtwallen en
pingo’s en het belang van deze landschapselementen voor de biodiversiteit. Ook vertelt hij hoe de leden van
de Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
met het onderhoud van het landschap
een bijdrage leveren aan het in stand
houden en verbeteren van de rijke
biodiversiteit in het coulisselandschap.

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland geeft tijdens de veld-

Veldexcursies hommels en vleermuizen: Woensdag 11 september

LEES DE
WESTEREENDER
OOK ONLINE

Biodanza in It Koartling
Op 4 september zijn de wekelijkse lessen van biodanza met Titia weer van start gegaan. Nieuwe dansers zijn nog
steeds welkom! Iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur wordt gedanst in It Koartling, Schoolstraat 31 in Buitenpost.
In Biodanza worden geen danspassen aangeleerd, iedereen kan de oefeningen doen vanuit de eigen mogelijkheden,
danservaring is daarom niet nodig. De muziek waarop wordt bewogen is heel divers. Het is mogelijk met een kennismakingskaart om vier keer mee te dansen, voordat men besluit deel te nemen aan het najaar seizoen. Voor meer
informatie zie facebook: Biodanza met Titia of www.biodanza.nl, dit is de landelijke website van de Vereniging Biodanza docenten, waar zij lid van is. Voor vragen en aanmelding: mail titiabiodanza@gmail.com of bel 06 - 12663313
/ 0511 - 227089.

VROUWEN van NU afd. TWIJZEL programma 2019/2020
17 september: Dhr. Schuiling: Doorgangskamp Westerbork 1942 -1945
15 oktober: Mevr. Sterk (Vrouwen van Nu door de jaren heen)
17 november: Mevr. Reidsma vertelt over chronische pijn
16 december: Bloemschikken o.l.v. Froukje Wijbenga
17 december: Kerst met stamppot buffet en ‘s avonds “Combo Fleur”
21 januari: Dhr. Jongsma verteld over de Amish in Amerika
18 februari: Jaarvergadering: Na de pauze wordt de avond verzorgt door ons
zangkoor
17 maart: Dhr. Veldboom over de Skûtsje vloot vroeger en nu
21 april: Mevr. Luth met een reisverslag door Australië en Nieuw-Zeeland
16 juni: Gezellige middag

van 19.30 tot 22.00 uur over vleermuizen bij Mts. Terluin, Terluinslaantje 2, Noardburgum. Dinsdag
17 september van 19.30 tot 22.00
uur over vleermuizen bij Botniahiem BV, Doniaweg 95, Damwâld.
Iedereen is van harte welkom. Trek
wel stevige schoenen aan! Deelname
is gratis en aanmelden kan via email
info@noardlikefryskewalden.
nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00
uur op tel. 0511 – 745200.

Ook zijn er diverse interesse groepjes Zou u een afdelingsavond willen bijwonen, dan bent u van harte
welkom. Alle bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis “De
Bining”, Simke Kloostermanstritte
5, Twijzel, aanvang 19.45 uur. Voor
meer informatie kunt u contact op
nemen met G Buikema-Dalstra,
0511-541952 of kijk ook eens op
onze site: www.vrouwenvannu.nl/
twijzel

WWW.WESTEREENDER.NL
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

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

TE KOOP

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

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

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

VERKOCHT
VERKOCHT
o.v.

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

Kootstertille
De
Drachten
Westereen
Alde
Dyk 389410
Foarstrjitte
Westersingel

Vraagprijs:
k.k.
VERKOCHT
Vraagprijs: € €459.000,159.500,- k.k.

Kollum
van Broersmastraat 8

Kootstertille
Van Stolbergstrjitte 42

Kollum
Uniahof 14

Vraagprijs: €197.500,- k.k.

Vraagprijs: €187.500,- k.k.

Vraagprijs: €199.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Kootstertille
Opende
Casimirstrjitte 90
Sjallemastraat
43
Vraagprijs: €319.000,-k.k.
VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

De Westereen

Ferlinge Stasjonsstrjitte 72
Vraagprijs: €285.000,- k.k.

Wâlterswâld
De Sânharst 2

Kootstertille
Tillebuorren 33

Augustinusga
Skoalikkers 44

Vraagprijs: €429.000,- k.k.

VERKOCHT

Vraagprijs: €249.000,-k.k.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

Kollumerzwaag
Ymkershof 7

Kootstertille
Alde Dyk 38

Westergeest
De Woarven 33

Vraagprijs: €282.500,- k.k.

Vraagprijs: €459.000,- k.k.

VERKOCHT

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

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)

NVM vestiging Friesland: Surhuisterveen, Jan Binneslaan 2a
NVM vestiging Groningen: Grootegast, Hoofdstraat 116

