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50 jaar Electro World Talsma

30 jaar De Kast in de AFAS Live, Amsterdam
Tekst: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

DE WESTEREEN – Zaterdag 14 december viert De Kast haar dertig jarig jubileum in de AFAS Live te Amsterdam. Een
prachtige locatie voor de band die in 1989 werd opgericht. Destijds was De Kast de eerste Nederlandstalige band
die in de voormalige Heineken Music Hall een concert gaf voor een uitverkochte zaal. Whish to Escape, zoals de
bandnaam was, voordat de naam De Kast uit de kast kwam werd midden tachtiger jaren. Het eerste jaar bestond
de band uit: Syb van der Ploeg, Dicky Visser, Peter en Sake van der Ploeg. Sietse Boersma kwam na een jaar in de
plaats van Sake van der Ploeg.

Ledenavond met
Maarten van der
Weijden
Woensdag
16 oktober 2019
Aanmelden: voor 13 oktober via
www.rabobank.nl/dnof

Whish to Escape was een Engelstalige band, die zich ook nog even richtte
op covers. ‘Eigenlijk hebben we ons op
het juiste moment gericht op de Nederlandstalige muziek. Het plaatje viel
compleet in elkaar. We hebben ontzettend drukke tijden gehad, maar het
was prachtig. Ik kijk met veel genoegen terug, maar ook vooruit. Muziek

is nu eenmaal mijn leven. Tegenwoordig is het allemaal relaxter. De tijd van
toen komt nooit weer, hoeft voor mij
ook niet meer, maar ik heb intens genoten’, verklaart Peter van der Ploeg,
die met Kees Bode graag terugblikt en
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OP RUITENWISSERS

ACTIES ZIJN GELDIG VOOR ALLE AUTOMERKEN

KOM NU LANGS VOOR EEN UITSTEKENDE HERFSTDEAL!
DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD

#1

Wij garanderen de
laagste kosten per
kilometer.

#2

Wij repareren niets
zonder uw
toestemming.

#3

Gegarandeerd
de beste service.

DOKKUM

DE BRÊGE 6 Tel: 0519 - 820 020

De acties zijn geldig t/m 31 oktober en gelden alleen bij ABD Dokkum.

Welkom bij ABD

DOKKUM
w w w. a b d re n a u l t . n l
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Griet Wiersma: ‘Oars as oars’

Tijdverspilling

Tekst: Klasina van der Werf

Griet Wiersma (60) uit Wâlterswâld
brengt na tien jaar een nieuwe cd
uit. Daarop staan ook countrynummers die zij zaterdag 12 oktober
samen met Hendrik Waringa ten
gehore zal brengen tijdens de
Countryavond in de Krúswei in Damwâld. ,,De nije cd wurdt hiel oars as
minsken fan my wend binne en hyt
derom ek: oars as oars.’’

Griet Wiersma zit in een nieuwe levensfase. Ze is beppe van vijf prachtige
kleinkinderen. ,,Doe’t ik sels noch gjin
beppe wie hearde ik oaren der wolris
oer praten en dan lieten se foto’s sjen.
Lêst siet ik by de kapper en doe betrape ik my derop dat ik dat no sels ek
doch. Ik toch: dêr moat ik in ferske oer
skriuwe’’, vertelt Griet die zich nog als
de dag van gisteren herinnert dat haar
kinderen met de eerste echofoto langskwamen om te vertellen dat ze beppe
zou worden. Als ze het ‘pake en beppe
ferske’ zingt, merkt ze aan het publiek
vaak dat mensen zich hier in herkennen. Dat geldt ook voor de nummers
‘Myn hûntsje’ en ‘Genietsje fan dizze
dei’. Van dit laatste liedje is de clip in
Dokkum opgenomen met Sake Boskma van De Posthoorn in de hoofdrol.
Duetten

Naast deze eigen nummers staan er op
de nieuwe cd van Griet Wiersma een
groot scala aan duetten met vrienden/
collega’s, zoals Anneke Douma, Piter
Wilkens, Jaap Louwes, Rintje Kas, Arnold de Jong en Hendrik Waringa. ,,It
wie in feestje om mei dizze minsken te
wurkjen. Wy kinne allegear goed mei
elkoar en binne echte freonen.’’ Het
derde deel van de liedjes op de nieuwe
cd bestaat uit Engelstalige countrynummers. Deze nummers passen bij
Griet, de muziek spreekt haar aan en
ze vindt het heerlijk om ze te zingen.
Tijdens haar countryavonden is er veel
vraag naar een cd van deze liedjes. Zo
is de Friese zangeres op het idee gekomen om de nummers toe te voegen aan
haar nieuwe album. ,,Sadwaande stean
der ek Ingelske ferskes op myn nije cd.

Want dizze nûmers oersette yn it Frysk
fyn ik net moai. Dat soe itselde wêze as
‘Frysk Hynder’ yn it Hollânsk.’’
Fljimsk!

Het laatste nummer van de nieuwe cd
is inmiddels opgenomen in de studio
van Nico Outhuijse (drummer van
De Kast) en de verwachting is dat
het album begin november uitkomt.
Ondertussen is Griet Wiersma samen
met Piter Wilkens druk bezig met
de organisatie van het achtste Fryske
Sjongersgala in De Lawei in Drachten. Dit vindt plaats op 23 november
en is zo goed als uitverkocht. Het
wordt weer een chique en smûk galaconcert, waarbij het Friese lied centraal
staat. ,,It is in hiel karwei om dizze jûn
te organisearjen, mar it is de muoite

wurdich. Fryslân brûst fan it talint.
Folgend jier ha we in hiel ferrassende
gast, mar dêr kin ik no noch neat oer
sizze’’, zegt Griet. Alsof dit alles nog
niet genoeg is staat de tweede theatershow van Fljimsk! ook op de agenda
van Griet Wiersma. Het wordt weer
een hilarische show, samen met Piter
Wilkens en Minze Dijksma. ,,Minsken kinne meisjonge, lústerje en laitsje.
Foaral de kombinaasje fan sjonge en it
spyljen fan typkes fyn ik machtich om
te dwaan. Dat ferbrekt de jûn en minsken ha der in soad wille om.’’
Brugchelencamp

Griet Wiersma geniet na ruim dertig
jaar nog altijd van het artiestenvak.
,,Alle optredens binne hearlik om te
dwaan en doch ik mei in soad nocht

en wille. Mar optredens yn fersoargings- en ferpleechhuzen - lykas 25
septimber yn Bruchelencamp yn De
Westereen - dát binne de kearskes op
‘e taart. It is prachtich om âlde Fryske
ferskes mei de minsken te sjongen en
dat se dan oan it ein sizze: wat ha wy
in moaie middei hân. Dat is foar my
in kadootsje.’’
Griet Wiersma zit ruim dertig jaar
in het vak en brengt na tien jaar weer
een nieuwe cd uit. Zaterdag 12 oktober
treedt ze op in de Krúswei in Damwâld
tijdens de Countryavond. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de Primera in Damwâld of via www.dekruisweg.nl Foto:
Marcus van Gelder

Vorige week was er een metselaar uit
Harkema bij ons aan het werk. Met
z’n 23 jaar werkte hij al bijna net zo
lang als ik met mijn 33 jaar. “Ik was
16 toen ik begon”, vertelde hij. “Ik had
geen zin in school, dus toen het kon,
ben ik gaan werken.” En hij is ongetwijfeld niet de enige die met 16 jaar
al op de steigers staat. Zo zijn er duizenden.
Exact vijf weken geleden begon onze
verbouwing. Zoals ik vorige week al
schreef, zijn we flink aan het klussen.
En dat merk ik. Alles doet me inmiddels zeer. Ik heb bijna een week spierpijn gehad van alleen al die allereerste
sloopdag. Mijn computerhandjes zijn
niets gewend. Ik zit de hele dag op
m’n stoel, dus ook de spieren in mijn
benen weten niet wat hen overkomt.
Daar dacht ik aan toen ik naar de metselaar keek. Die sleepte met stenen,
maakte specie in een specieton alsof

Iedereen moet minimaal veertig jaar
werken, is mijn motto. Ik ben op mijn
23e begonnen, dus ik moet door tot
m’n 63e. De metselaar is met 16 jaar
gestart en heeft dus een flinke voorsprong. Wat mij betreft mag hij al wel
op z’n 56e met pensioen. Maar de
politiek is geen voorstander van mijn
denkwijze en schroeft de pensioenleeftijd almaar verder omhoog. Ook
voor zware beroepen.
En dus moet de metselaar waarschijnlijk vijftig jaar vol aan de bak. Wellicht
vindt ‘ie dat zelf helemaal geen probleem, maar ik vind het veel. Laat zo’n
jongen vanaf z’n zestigste lekker genieten van niets doen, dacht ik. Maar

Onderzoeker Hans Barf van NHL
Stenden Hogeschool vertelde me
over het verschijnsel ‘gerontofobie’, de
angst om ouder te worden. Waar anderen bang zijn voor spinnen of grote
hoogtes, zijn mensen met een gerontofobie bang om ouder te worden.
Het beeld dat ze daarvan hebben, is
er eentje van aftakeling met als gevolg
de dood.
Onzin, vindt de onderzoeker. Zeker
wanneer je nagaat dat je na je pensioen op je 67e met gemak nog twintig
jaar leeft. Daarom moeten we deze
periode niet zien als de ‘laatste levensfase’, maar als een ‘nieuwe levensfase’.
“Een periode van lekker niets doen”,
opperde ik. Hij schudde z’n hoofd.
“Juist niet. Je moet ook na je pensioen
betrokken blijven bij de wereld om je
heen.”
Daarmee doelt hij niet op een wekelijkse oppasdag op de kleinkinderen of
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ook daar dacht ik te licht over, leerde
ik afgelopen week.
hij slagroom klopte en tilde het loodzware gevaarte met gemak omhoog.
Dat doet hij dag in dag uit, dus voor
hem is dat een makkie. Maar wanneer
je dat tot je 67e moet doen, wordt het
een ander verhaal.

Jefanka

Uitgever:

COLUMN

Pensioen

Hoe kan je het in vredesnaam bedenken, laat staan uitvoeren. Niet helemaal
toevallig, kwam het onderwerp dood en
begraven of cremeren worden, de laatste
tijd regelmatig ter sprake. Ik zal maar
meteen met de deur in huis vallen, hoewel ik er geen getuige van was, heeft het
mij erg beroerd. Nee, niet ontroerd, maar
als ik dan hoor en dit van meerdere kanten, dat een vrachtautochauffeur de ongehoorde brutaliteit had, om een ziekenauto, met zwaailichten, te verplaatsen.
Dan weet ik het niet meer. Mensen die
in de vroege ochtend het verkeer regelen,
worden compleet genegeerd. De chauffeur
stapt uit zijn vrachtauto en verrijdt de
ambulance een aantal meters. Zijn tijd
is immers geld. Ik vind het getuigen van
een ongepaste brutaliteit en kan mij daar
enorm aan ergeren. Waarden en normen,
ik durf te wedden dat als hij zijn baas
had uitgelegd, dat hij moest wachten,
uhh moest omrijden, dat er meer dan voldoende reden was om de melk een kwartier later bij de fabriek af te leveren. Nu
we het toch over een onderwerp hebben.
Waar we helaas allemaal mee geconfronteerd worden, is dat wij als automobilisten ons soms ook diep moeten schamen.
Dat een aantal van ons het respect niet
kan opbrengen, om even stil te staan bij
een naderende begrafenisstoet en de motor even uit te zetten. Gelukkig zijn ze er
nog die het doen, maar toch steeds vaker
zie ik de auto’s heel langzaam door rijden.
Mocht u echt denken, dat dit de onbezonnenheid van jonge automobilisten betreft,
dan weet ik zeker dat ook oudere autorijders dit doen. Tijd is tenslotte geld en geld
is veel belangrijker dan respect. Respect
voor de mens die de aarde heeft verlaten.
Laten we nu allemaal eens naar ons zelf
kijken, een klein beetje respect en geduld
is toch het minste wat we moeten kunnen
opbrengen.

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

Informatie advertenties:

een vrijwilligersbaantje. “Laat ouderen
meedenken over actuele vraagstukken”, vindt de onderzoeker. “Ze hebben vaak een heel andere denkwijze
en kijken met een frisse blik naar problemen en uitdagingen.” Daar zit wel
wat in. Na vijftig jaar werken, is het
ook raar om als metselaar zomaar aan
de kant gezet te worden.

HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
j.heidstra@heidstramedia.nl
T. 06-11434272 | 06-51301059
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 13 NOVEMBER
INLEVEREN VOOR 6 NOVEMBER
BIJ DE REDACTIE.

Alhoewel: ik denk dat deze jongen
uit Harkema nog genoeg werk heeft
wanneer ‘ie met pensioen is. Hij moest
ook nu weer snel weg om nog even
een garage te metselen. “Voor maten”,
lachte hij. Eén ding is zeker: in Harkema ga je nooit met pensioen.

De Westereender verschijnt in:

Nynke van der Zee

Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

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
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Kerstpakketten
pakket

Bela Bela
Permanente make-up

Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de Sionsberg
bij mij terecht voor de gezondste permanente make-upDe nieuwe
ooit. Organisch Synthetische pigmenten van Swiss Color
n de door mij gebruikte SkinQ
garanderen
ef eemet
Getezamen
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evijzeroxides
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dat
of andere metalen in
edén ggeen
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t
uw huid achterblijven,
énk
eremeer kleur achterblijft zodat er
kerstpak
minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat.

Pakket Anouk
De bestseller uit ons assortiment!

35.-

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen,
zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken
over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenkbrauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door
het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen
wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets
meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook
maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal.
Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik
voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel
Bestel nu je kerstpakket via
of mail vrijblijvend.
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e ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een
glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzeroxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel,
uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw
huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn
plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch
pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt
ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke,
powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner
op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden
behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten
komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

pakketten van Coop 2019

coopkerstpakketten.nl
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Zwannie van der Wal
Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

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

MC de Sionsberg,
Birdaarderstraatweg 70
9101DC Dokkum, 1e etage
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Bela Bela Permanente make-up
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Bestelbaar t/m 13 december

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

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

Houthandel
J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2
9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25
F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl
I www.barkmeijerbv.nl
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VERVOLG VAN VOORPAGINA >
vooruitkijkt. Hun passie, de muziek
staat daarin centraal.
Kees Bode: ‘Niemand, die dit nooit heeft
ervaren, beseft hoe groot de druk is, als
je weet dat er een miljoen mensen via de
televisie naar je kijken, dat je live staat
te spelen voor 10.000 enthousiaste fans
en dat er vier/vijf camera’s op je gericht
staan om de live versie van In Nije Dei
op te nemen. De druk is enorm, je moet
exact op tijd beginnen. Het besef dat alles
moet kloppen. Je voelt de adrenaline in je
lijf. Als dan de eerste noot weerklinkt, ben
je bijna in trance en werkelijk opgetogen
en superblij dat je de klanken van de
andere bandleden hoort. Een intens moment, hoogspanning, maar ook ontlading
als het goed is gegaan. Dat moment is
voor mij een absoluut hoogtepunt, naast
het optreden in het Abe Lenstrastadion
in Heerenveen. We gingen uitdagingen
aan We waren en zijn als band een hechte groep. We voelen elkaar aan.’
Het toeval heeft ook voor De Kast een
belangrijke rol gespeeld. Peter hierover: ‘Ik was conciërge in Dokkum,
toen ik Kees Bode bij toeval op de
piano hoorde spelen. Zijn spel sprak
mij direct aan, greep mij bij de strot en
ik heb direct met de andere bandleden
overlegd. Het merkwaardige was dat
ik Kees hoorde spelen vanuit een ongebruikelijke locatie, omdat het muzieklokaal bezet was. Kees mocht op
audiëntie komen en hij is nooit meer
weggegaan, gelukkig maar want hij
past feilloos in de band en nog steeds
ben ik enorm onder de indruk van
zijn spel. We voelen elkaar blindelings
aan.’ In de prille beginjaren, waarin de
groep ogenschijnlijk maar wat ‘aanmodderde’ ontstond echter wel de
hechtheid en het collectief, waarin de
muzikale latente talenten ontwikkeld
werden tot een geheel. Toen de bandnaam De Kast ontstond en het geluid
Nederlandstalig werd, kon Dicky zich
hierin niet vinden en verliet de band.
Nico Outhuijse werd zijn opvolger.
De onderlinge chemie tussen de leden van de band noemen beide een
belangrijke factor. Het op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen, waardoor
de uiteindelijke specifieke De Kast
sound ontstond. Dertig jaar De Kast,
een periode waarin de band hoge
bergen, maar ook diepe dalen, wist te
overwinnen. De Kast was zelfs enige
jaren de meest populaire band van
Nederland, met fans in alle leeftijdscategorieën, waaronder natuurlijk veel
jongere meisjes, die vooral onder de
indruk waren van frontman en zanger
Syb van der Ploeg. Het was een tijd dat
de bandleden niet meer anoniem over
straat konden en dat er vele handtekeningen gegeven werden. ‘Je weet dat dit
erbij hoort, vervelend heb ik het nooit
gevonden. Het paste niet altijd. Ik
weet nog dat ik in De Westereen een
keer weggeslopen ben na afloop van
een optreden in de feesttent. Ik was
grieperig en vooral na een optreden
in een warme, broeierige en toen ook
nog met sigarettenrook gevulde tent

was het voor je gezondheid geen goede
zaak om buiten nog handtekeningen
te geven. Maar het hoorde er gewoon
bij’, aldus gitarist Peter van der Ploeg,
destijds ook herkenbaar aan zijn eeuwige sigaret die in een mondhoek hing.
Inmiddels is de hang naar tabak allang
verdwenen. Mooi is daarbij zeker de
herinnering aan de mand, gevuld met
broodjes e.d. die Peter op de ochtend
van zijn verjaardag ontving van fans.
De mand stond onder de carport.
Het grootste succes boekte De Kast
met het Friestalige nummer In Nije
Dei. Opdat moment was het voor de
band, om een andere hit te gebruiken:
“Raak”. In Nije Dei dat de potentie
had om een nummer een te worden.
Wekenlang stond De Kast op de twee-

de positie in de hitlijsten. Het was juist
in de periode dat prinses Diana een
fatale crash onderging en Elton John
een wereldhit scoorde met Candle in
the Wind, geïnspireerd op Diana. Kees
Bode: ‘voor zover ik begrepen heb is
Candle in the Wind nog steeds de
meest verkochte single ooit op de wereld’. In ieder geval stond In Nije Dei
een half jaar in de toplijsten, brak een
lans voor de Friese muziek en zorgde
voor een heel drukke agenda’. Het was
in de jaren dat de band zelfs een eigen
fanclubmagazine had en dat meisjes
flauwvielen als De Kast op het podium
stond.
Kees Bode: ‘Ik kan mij nog heel veel uit
die tijd herinneren. Er was een dag dat
we maar liefst zes televisieoptredens had-

den, daarna een interview en ’s avonds
een optreden. Ik ben dat nooit vergeten,
omdat het op de dag van mijn verjaardag
was. Het was echt gigantisch hectisch en
druk. Je mocht optreden voor je fans, naar
de televisie en daarnaast nog bezig aan
een nieuwe plaat, waar minstens één hit
op moest staan. We hadden destijds drie
maanden de beschikking over grote appartementen in een Bilderberg hotel voor
de opname van een nieuwe cd. Echt het
was een heel apart druk leven, ik heb ervan genoten. Je kwam overal, maar vergeet niet dat het vooral ook hard werken
was’.
De hits volgden elkaar in rap tempo
op. Maar liefst 14 keer was er een top
veertig notering, niet alleen dankzij de Nederlandstalige, maar ook in
de Friese taal. De Kast bleek om een
Engelse term te gebruiken ‘hot’. Eén
aspect bleef echter steeds overeind, de
nuchterheid van een Fries. Ondanks
alle egards en credits die de band kreeg,
deuren kon openen die verder vrijwel
voor iedereen gesloten bleven, bleven
de jongens doodgewone normale Friezen van het platteland. Dit terwijl het
zo anders had kunnen zijn. Kees Bode:
‘och je moet het zo zien. Ieder mens
levert een prestatie. Als ik zie hoe een
bakker zijn brood bakt, zo ambachte-

lijk, zo vol passie voor zijn werk, dan
is dat ook een grote kunst. Wij zaten
in een wereld die veel groter is. Je kunt
er trots op zijn, terugkijken met dankbaarheid, maar is onze prestatie nu
echt zoveel groter? Ik ben van mening
van niet. Ik hou van mensen die een
passie hebben en alles daaruit halen.
Jezelf blijven dat is waar ik voor sta en
de rest van de band ook’.
Peter van der Ploeg: ‘het is nu anders.
Het is schitterend om op te treden.
Vooral nu de druk eraf is, we spelen
met heel veel plezier. Ik denk dat we
er nu intenser van genieten, we geven
nog steeds honderd procent, daar gaat
het niet om, maar we kunnen nu de
nummers meer uitspitten. Nog meer
onze eigen draai eraan geven. Natuurlijk gaan we volgend jaar door het land,
natuurlijk komen de oude hits, maar
ook onze nieuwe single en wellicht
zelfs nummers van onze nieuwe cd, die
op stapel staat. Dat we hier na dertig
jaar staan, dat we dit mochten en nog
steeds mogen meemaken. Ik vind dat
uniek, maar besef ook terdege dat de
huidige jeugd wellicht nooit van ons
heeft gehoord. Zo gaat dat en zo hoort
het te gaan, het leven moet verder, muziek moet zich ontwikkelen’.
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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

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

Perentaartje

€ 6.45

4 broden

Speculaas staafjes

€ 4.65

€ 7,20

4 luxe broodjes

€ 4.25

(wit, bruin of volkoren)

6 gesorteerde Bolletjes € 2.10
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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Misdaadverslaggever en auteur Auke Zeldenrust

Oordelen en veroordelen kent vele facetten
Door: Johannes van Kammen | eigen foto’s

LEEUWARDEN – Als er één ding is wat misdaadverslaggever en auteur
Auke Zeldenrust, geboren en getogen in Kollum, in zijn loopbaan heeft
ervaren, is dat oordelen en veroordelen vele facetten kent en dat het
eindoordeel niet alleen heel moeilijk, maar soms ook niet eerlijk is. Auke
Zeldenrust, de (misdaad)verslaggever, kijkt graag naar de mens achter
de mens en naar de oorzaak over hoe iemand heeft gehandeld. Zeldenrust houdt bovendien van geschiedenis en daarmee bereikt hij exact het
dilemma in zijn gedachtegang waar hij mee worstelt en waar hij een
duidelijke mening over heeft. De Tweede Wereldoorlog met zijn enorme
wreedheden, zoals de vernietiging van zes miljoen Joden, daar heeft hij
geen enkele andere nuance in, dan puur onbegrip. ‘Je moet het aanvaarden, maar begrijpen kun je dit nooit.’

ik graag wil doen. Ik voel mij gelukkig in Fryslân. Waarom zou ik dan
vertrekken? Ik zie absoluut de noodzaak hiervan niet in. Laat mij mijn eigen gang maar gaan.’ Gedurende een
korte periode heeft Zeldenrust nog bij
de NOS gewerkt.

Voordat Auke Zeldenrust, na een drie
maanden durende werkplek bij het
Friesch Dagblad, bij het Nieuwsblad
van Noordoost Friesland (Kollumer
Krant) terecht kwam, studeerde hij
klassieke talen. Bij de Kollumer Krant
ontwikkelde de jonge Zeldenrust zich
in een snel tempo en deed hij zijn
achternaam alle eer aan. Wat vanaf
het eerste begin duidelijk was, bleek
zijn hang naar de zogenaamde achtergrondverhalen, de verhalen waarin
de mens centraal staat. Ooit schreef
hij: “Ik leid zelf maar één leven, maar
via de verhalen van anderen leid ik er
vele. Het is een filosofische gedachte
die aan de wieg heeft gestaan van
mijn journalistieke loopbaan. Interesse in de medemens en de wereld om
me heen leiden tot diepgaande communicatie, die niet alleen bijzondere
producten oplevert maar ook levenslessen over en weer.” Met deze woorden sloeg hij de spijker op de kop. Betrokkenheid, maar toch op een juiste,
passende wijze afstand houden. Niet
oordelen of veroordelen, maar achter
het zwart/wit filter zoeken naar oorzaak en gevolg.
Velen kennen het gezicht en de warme stem van Auke Zeldenrust, die
naast zijn televisiewerkzaamheden
voor Omrop Fryslân en als auteur
van meerdere boeken, ook les geeft
aan het gymnasium Beyers Naudé in
Leeuwarden, over de rol van de media
in onze samenleving. Daarnaast heeft
hij meegewerkt aan exposities in het
Fries Museum, het Drents Museum
en paleis Het Loo. Een veelzijdig man
die inmiddels meerdere keren de kans
heeft gekregen om verder te groeien,
om naar de randstad te vertrekken.
‘Fryslân past mij als een jas. Ik voel
mij hier thuis. Ik kan hier doen wat

Eigenlijk heeft de overstap van de
relatief kleine krant het Nieuwsblad
van Noordoost Fryslân, waar hij ooit
de Nederlandse Dagbladprijs voor de
Journalistiek ontving voor een prachtige reportage over de politie in de
regio, zijn leven veranderd en de basis
gelegd voor wie Zeldenrust nu is. Als
verslaggever van het Friesch Dagblad
kwam hij regelmatig bij rechtbankzittingen terecht. ‘Het begon me steeds
meer te boeien. Het recht en het
rechtssysteem fascineerde mij enorm.
Ik kreeg er honger naar om het maar
clichématig uit te drukken. Niet alleen
het proces, maar ook de rechtspraak
op zich. De rechter, de verdediging en
de officier van justitie. In de praktijk
bleek vaak dat heel veel zaken anders
lagen, dan op voorhand was verwacht
en ook gedacht, vele nuances kenden
en dat dit meestal ook bepalend was
voor de strafmaat. Ik leerde daar heel
veel, er ging een wereld open. Ik denk
dat ik hierdoor een, misschien niet
betere, maar andere journalist ben geworden. Hoewel, in mijn verhalen was
altijd sprake van gedegen onderzoek,
zonder vooroordeel. Dat was een harde eis aan mijzelf, waar ik steeds voor
heb gestaan.’
Auke Zeldenrust was in de loop der
jaren bij veel geruchtmakende zaken
als verslaggever aanwezig, zoals die
van Marianne Vaatstra en recent nog
de zaak Van Seggeren, terwijl ook de
“blokkeer-Friezen” hem op het lijf zijn
geschreven. ‘Ik kan mij echt verheugen op zo’n zaak. Het heeft alles wat
een rechtszaak maar heeft te bieden.
Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar
de vele aspecten die deze zaak kent.
Vraag mij niet om mijn eigen oordeel,
die heb ik niet. Als verslaggever moet
je neutraal zijn en neutraal blijven, hoe
de uitkomst ook is.’
‘Eigenlijk ben ik dus een mens van
de lange verhalen, het uitzoeken van
de achtergronden, feiten naar boven
halen. De overstap van het Friesch
Dagblad naar Omrop Fryslân was
een bewuste stap. Hierdoor raakte ik
een deel van de korte verslaggeving
kwijt. Televisie is heel anders, natuurlijk heb je daar ook de kortere items,
maar eigenlijk is alles van belang voor
Fryslân. De Centrale As is dat, maar
ook bijvoorbeeld Titus en Salomon.
Vaak de korte items, ik ben hier niet
allemaal mee bezig geweest, maar ik
wil hiermee het contrast aangeven

van de langdurige zaken die ik eerder
noemde, zoals Marianne Vaatstra. Ik
woonde destijds in Buitenpost, het
was voor iedereen een meisje uit ons
gebied.’
De laatste jaren heeft Auke Zeldenrust zich vooral ook toegelegd op het
schrijven van boeken. Inmiddels zijn
er meerdere boeken van hem verschenen, waarbij vooral het maatschappelijk betrokken zijn van de schrijver
een opvallend detail is. Maar ook onderwerpen, zoals “Dorp achter Tralies”
dat gaat over het leven in de Leeuwarder gevangenis, een boek met en
over mensen die de maatschappij leed
hebben berokkend. Zijn laatste boek
“De Joodse Bruiloft” kreeg lovende
recensies.
‘Een boek dat eigenlijk puur uit toeval ontstond, maar volledig op waarheid berust. Een boek dat eigenlijk

ook heel dicht bij mij ligt, niet alleen
als journalist, maar ook als mens. Ik
heb altijd veel interesse in de Tweede
Wereldoorlog gehad. Dit komt waarschijnlijk mede door mijn vader, die er
regelmatig over sprak. Het was in ons
gezin niet zo dat de oorlog een vergeten en een taboeonderwerp was. Ik
heb veel meegekregen uit die verhalen.
Geschiedenis is voor mij boeiend. Ik
kan veel dingen vaak begrijpen, maar
deze periode nooit. Ik kan niet begrijpen dat zoveel mensen zo wreed vermoord werden. Het gaat mijn voorstelling te boven.’
‘Het boek “De Joodse Bruiloft” begon
allemaal met een toevallige ontmoeting in juni 2016 bij de voormalige
synagoge aan de Sacramentsstraat in
Leeuwarden. Wij waren daar voor
Omrop Fryslân om er een reportage
te maken vanwege de onthulling van

een gerestaureerde sabbatspaal. We
waren wat eerder, omdat we weinig
wisten over een sabbatspaal. We gingen filmend de Joodse wijk binnen
en hielden een paar korte interviews.
Onderweg werden we aangesproken
door een echtpaar uit Amsterdam.
De vrouw, Yvette Boers, vertelde dat
haar ouders Barend Boers en Mimi
Dwinger in 1939 in diezelfde synagoge waren getrouwd en dat daar een
film van was. Ik was direct nieuwsgierig geworden en nam contact op met
het Fries Verzetsmuseum en het Fries
Film Archief. Zij kenden de film niet.
Toen besefte ik dat daar ook een boek
in zat.’
Het boek vertelt het verhaal van Barend en Mimi, die het aandurfden om
in 1942 de deur van hun woning in
de Beethovenstraat achter zich dicht
te trekken en te vluchten, dwars door
bezet Europa, op weg naar de vrijheid.
Op de film stonden unieke beelden
van de bruiloft van Barend en Mimi
op 18 april 1939 in de synagoge van
Leeuwarden. De 8 mm Kodakfilm
van zeven minuten lengte was van uitzonderlijke kwaliteit, omdat de tape
nooit was afgedraaid. De film was opgeborgen in een grote hutkoffer met
nog veel meer documenten, brieven en
verslagen. Die bleef tijdens het leven
van Barend en Mimi gesloten, ook
voor de drie kinderen André, Yvette
en Marion. Auke Zeldenrust kreeg
inzage in alle documenten en besefte
eens te meer, dat dit belangwekkend
materiaal was. In het historische
en letterkundig centrum Tresoar in
Leeuwarden werkte hij maandenlang
aan het boek.
‘De rode lijn diende zich al lezend
door de documenten aan. Ik was ervan overtuigd, dat de vlucht van Barend en Mimi in het boek centraal
moest komen te staan. Dit verhaal
moest geschreven worden. Dat stond
voor mij als een paal boven water. Een
familiegeschiedenis, die zich afspeelt
vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en die in mijn boek eindigt in 1946. Dat wilde ik ook. Ik heb
bewust geen foto’s van de familie van
na de oorlog bekeken. Het beeld van
Barend en Mimi in de jaren zestig zou
me alleen maar afleiden,’ besluit Auke
Zeldenrust zijn verhaal.
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Studio opname / Zang
Keyboard / Pianolessen
Drumlessen

TELEFOON: 0511 44 44 88

Het betrouwbare
adres
voorbellen
Uw vloer
als nieuw,
snel
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!

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

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

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

www.multistyle.nl

Autoservice Jan Hoekstra

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

www.korelzinga.nl

Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service € 85,00
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

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

kinderwoud.nl

GRATIS

Waardebepaling

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

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

0511 469 269

jaapkingma.nl
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Natuurlijke bron
Een pareltje in de regio. Het lijkt
er inmiddels heel veel op, dat het
gebied De Sweacher Mieden zich
ontwikkelt tot een prachtig gebied,
waar liefhebbers nog kunnen
genieten van vogels, maar ook van
vlinders en libellen. Staatsbosbeheer is de laatste jaren intensief
bezig geweest om in het gebied
meer mogelijkheden te bieden.
Centraal daarin staan de weidevogels.

Door bepaalde stukken te omheinen met gaas was het voor een aantal predatoren veel moeilijker om de
nesten van weidevogels in dit gebied
als voedsel te gebruiken. Ook was
er de hoop, dat er hierdoor meer
jongen geboren konden worden en
groot worden. Ook waren er door
Staatsbosbeheer een aantal camera’s
bij nesten geplaatst om zodoende de
broedvogels en eventuele predatie op
beeld vast te leggen. Hopelijk krijgen
we hier een melding van.
Het gebied, dat eigenlijk vlak achter
De Westereen bij de grote plas begint, is doorsneden met fietspaden en
rustige landweggetjes. Voor fotografen was het een klein eldorado, vooral
wat betreft grutto’s, die toch, gelukkig
nog, in redelijke aantallen aanwezig
waren. Vele foto’s zijn er van grutto’s
gemaakt, waarbij het fotogilde, zich
over het algemeen goed gedroeg.

Onweersbui boven de Zwagermieden bij Kollumerzwaag. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Doordat het gebied waterrijk is kon
ook de watersnip, kievit, scholekster
en tureluur soms nog voor de lens opduiken. Dat de visdiefjes zich op het
vlot snel vermenigvuldigden was een
mooi extraatje. Nu in oktober zal het
ongetwijfeld veel rustiger zijn, maar
de afgelopen weken werden toch
soorten als visarend, zeearend, lepelaar, velduil, wespendief en maar liefst
drie purperreigers waargenomen.
‘Ik kan hier elke dag wel zijn. Ik blijf
hier dan uren, nee het gaat niet om
het grote. Juist dat kleine vind ik zo
mooi. Ik kijk veel naar vlinders, vooral in het zandpad. Ik heb er al meer

dan 25 soorten gezien. Dit jaar is het
echter niet geweldig. Het is hier echt
genieten.’ Jan uit Damwâld is een
van de mensen die hier regelmatig
zijn. Het gebied als hun broekzak
kennen en mede daardoor weten wat
ze zien en waar ze mogen komen.
Soms waarschuwt hij mensen, hetgeen niet altijd in goede aarde valt.
De Sweacher Mieden, een gebied
waar mensen nog kunnen genieten
van flora en fauna.
Soorten die nu, zo midden oktober,
algemeen waargenomen kunnen
worden, dat zijn de ganzen. Ook in
de Sweacher Mieden kunnen we in

De achterkant, van deze in 1920 verstuurde kaart, getuigt van waarschijnlijk een jonge, opbloeiende liefde, die
nog geheim moest blijven. De kaart is
gericht aan Aaltje Lourens, p/a den
heer Pieter Baarsma Zwaagwesteinde.
De afzender betreft een ge-

heime code. 6.7.2. Blijft dus een open
vraag. Onder de postzegel, stond, zoals vroeger zo vaak gebeurde nog iets
geschreven, vooral als de liefde in het
spel was. Deze tekst luidt: ‘Zijt Gegroet’. 6.7.2., met daarbij de initialen

van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271
AN De Westereen. 06-42952908. Email: 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.

Binnenkijken met Thijs Wolzak

Liefde uit Twijzel?
Waarschijnlijk een kaart zoals er honderd jaar geleden meer werden
verzonden. De afzender van deze prachtige nostalgische kaart met de
ingrijpende tekst kwam in dit geval uit Twijzel. Onder de zin ‘Groeten
uit…… ‘staat in ieder geval geschreven Twijzel.

de komende maanden zeker die verschillende soorten op ons lijstje zetten, naast de grauwe gans en brandgans is ook de kolgans een jaarlijks
terugkerende gast. De grote Canadese gans is er ook heel vaak, vooral
de afgelopen maanden en een enkele
keer zelfs een rotgans. Een bewijs dat
de natuur rondom opmerkelijk veel
te bieden heeft en we er weinig voor
hoeven te doen. Gewoon er even op
uit, even goed opletten en soms kan
het zelfs vanuit de eigen huiskamer,
want we zien ze vaak niet eens meer,
maar de huismus is ook zeker de
moeite waard.
Reacties en ringmeldingen: Johannes

van de afzender P. L. De L is de meest
waarschijnlijke, maar het zou toch iets
anders kunnen zijn dan een L.
De grote vraag is natuurlijk, is hier
honderd jaar later nog achter te komen, wellicht dat er ergens in de familiearchieven van Lourens of wellicht ook Baarsma de naam van Aaltje
Lourens voorkomt.
Reacties graag naar Johannes van
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 0511-447474. E-mail:
jefanka@planet.nl

Van 1 oktober tot 31 december 2019 exposeert Thijs Wolzak in de
Waadwente ZuidOostZorg in Dokkum. Wolzak heeft van september
2011 tot januari 2018 248 keer Nederlanders in hun interieur gefotografeerd. De fotoserie Binnenkijken maakte hij voor NRC Handelsblad
en heeft onlangs in het Design museum in Den Bosch gehangen en nu
bij verpleeghuis de Waadwente ZuidOostZorg in Dokkum. Tijdens het
fotograferen kwam Wolzak bij veel mensen thuis.

Tijdens zijn bezoeken was hij vaak
sprakeloos: hij zag hoe ver mensen
gaan in het construeren van een
thuis, het inrichten van de eigen
woonplek, het bouwen van hun
nest. Wat voor de kijker regelmatig
verbazingwekkend of zelfs absurd
is, is voor deze bewoners vanzelfsprekend en de enige logische
keuze.
ZuidOostZorg wil in haar tentoonstellingen
maatschappelijke
onderwerpen ter sprake brengen.
“En waar is deze groter dan in onze
meest intieme leefomgeving; de
eigen woning,” aldus Alie Lucas
coördinator kunst Sûnenz en ZuidOostZorg. “Via deze tentoonstelling willen we bezoekers stimuleren
om niet alleen na te denken over
andermans interieur, maar ook over
de keuzes en motieven van uw eigen woonomgeving. Wat is voor u
een thuis?” 20 foto’s worden in groot
formaat van 1.20 m bij 1.60 m geëxposeerd. Als bezoeker krijg je het

gevoel in de deuropening van een huis
te staan, alsof je er zo binnen kunt lopen. Je wordt er als het ware ingetrokken. In de vorm van audioportretten
gemaakt door Romanee Rodriguez die bezoekers via een headset tot zich
kunnen nemen - komen de bewoners
zelf aan het woord en vertellen hun
eigen verhaal.
Thijs Wolzak (1965) werkt vanaf
1988 -in opdracht en in vrije projecten- aan een steeds verder uitdijende
verzameling beelden. Hoewel hij zich
bedient van alle middelen die het
hem mogelijk maken zijn beelden van
linksboven tot rechtsonder te controleren, werkt hij vanuit een documentaire opvatting. Zijn beelden zijn op te
vatten als visualiseringen van ontmoetingen: met een persoon, met een plek,
of met een object. Het zijn in de regel
complexe vertellingen, met een sterke
nadruk op de context van het eigenlijke onderwerp. Wolzak’s aanpak past
in de school van de geënsceneerde documentaire fotografie.
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Bedrijf van de Maand:

K. Venema
Assurantiën /
RegioBank

Kijk voor
meer info op

Westereenderkeaplju.nl

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

Foto: Fotografie Jaap de Boer
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• 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
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Boppewei 2, tel. 442957
• Talsma,
Electro World
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
info@treast.nl
www.bosmaautos.com
Kûkhernsterwei
31,
tel.
472775
•
Multimate
Bouwmarkt
•
Stienstra
Timmerwerken
•
EddydeJong,DeEchteBakker
•Veenstra
DMA
Tsjerkestrjitte
1, tel. 444013
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
& Visser
•
Tuin!
Zwaagwesteinde/Leeuwarden
• Baarsma Texo
www.jachthavenkuikhorne.nl
Tolwei 22, tel. 444747
Dwarsreed
6, tel. 06-22050862
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
94
• Koster
Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder
Stasjonsstrjitte
10a
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Texo
Foarstrjitte 46,
tel. 441201
• Jeeninga-Auto’s
• NOF
B.V., Taxi- & Touringcarcentrale www.electroworldtalsma.nl
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
•De
Talsma,
Electro World
E. Kazemier
Dozein,
Groothandel in
Noarder
Stasjonsstrjitte
21
•
Kûle,
Copyshop
•
Elzinga,
Evenementenhal
• •Alma
Pannenleggersbedrijf
Leeuwarden
058-2662385
info@jeeninga-autos.nl
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424
www.taxinof.nl
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
•
HansKlaver
Brolsma
• Old Dutch,
en Zalencentrum
•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
transporten - pianovervoer - opslag
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 • Total
•Skriesstrjitte
Topfiets
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
Nijverheidswei
7, tel. 445045
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
5a, 443413
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
info@kvenemaassurantien.nl
• Glavecom
Verf- en Glasgroothandel
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
72, tel. 445193 • Elzinga,
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
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
www.glavecom.nl
Foarstrjitte
49, tel.
443939
•Boppewei
Total
Tankstation
en Carwash
La
Okido/Fietsenzaak.eu
tel. Brugchelencamp
442245
info@kvenemaassurantien.nl
2, tel.
442957
• •Faber
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
trainingscentrum
1, tel. 448181
• Geld
& Woning De Westereen
• Primera
Jousma
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
•444960,
De Bruin
Isolatie / ISO Noord
Ljurkstrjitte
447334
•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,
www.geldenwoning.nl
Roazeloane
tel. 441818
449537
• Rabobank
Tsjerkestrjitte
58-60, tel. 1,
447500
De
Zilveren
Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Visser,en
Woninginrichting
• Cadeauvoordeel
• Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
FerlingeBouwmarkt
Stasjonsstrjitte
Therapietrainingscentrum
• Multimate
• •Feenstra,
GroenRijk
Foarstrjitte
46, tel. 441201
info@kvenemaassurantien.nl
Boppewei
2,
tel. 443180
442957 83, tel. 447170
Faber
Bouwbedrijf
Ferlinge10,
Stasjonsstrjitte
Tsjerkestrjitte
3, 9271 AK
De Westereen
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
tel.22,
051163 33
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
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
• Coop supermarkt
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
Ljurkstrjitte
63, tel. 448860
•444000,
Rijwielservice
De Westereen
Feenstra,
GroenRijk
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
tel.
www.taxinof.nl
• •FotografieJaapdeBoer
www.DVEN.nl
• Dantuma,
Slagerij
Skriesstrjitte
1, tel. 442233
Gruttostraat
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
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
• Rinse’s
Resto Vis &52,
Snacks
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
• Dijk
Optiek
Foarstrjitte
21,
tel. in
444622
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
•www.old-dutch.com
Visser,
Woninginrichting
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Lange
Reed
18-20,
tel. 447371
Accountants
Adviesgroep
• Glavecom,
grossier
• 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
www.dijkoptiek.nl
442900
•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
•445193
De Dorpsacker,
Apotheek
• Kapsalon
S’he Numan
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
•
Schoonheidssalon
Le
Cygne
Ljurkstrjitte
57,
tel.
441872
A. v/d Meulenstrjitte 12-14
•www.glavecom.nl
Poiesz Supermarkt en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
tel. 445823/06-13282490
• PrimeraJousma
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
72, Kollumerzwaag
Stasjonsstrjitte
65, tel. 449888
• Timmer-49,
en tel.
onderhoudsbedrijf
tel.Noarder
44384051,
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
443939
en Foarwei
deskundig
in tel.
glasen tel 449900 • Geld
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte
tel. 446207
& Woning De
Westereen
Brugchelencamp
1,
448181
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
www.dma.frl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
E. Kazemier
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
•Ferbiningspaad
Present
Promotion
schilderwerken
• Handelsonderneming
• •Rabobank
4, tel. 445511
• De
Bruin Isolatie
Brongersmastrjitte 5, de
tel.Wâlden
06-25591740
•
Dozein,
Groothandel
in
slagerijMiedloane
8,
tel.
06-30789111
•
Stienstra
Timmerwerken
De Strieblom
3
Tsjerkestrjitte 16, tel. 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
• Talsma Electro
www.kago-atm.nl
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

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
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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

Probeer nu onze
proefactie: 3 maaltijden
voor slechts € 10,-

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

Ontdek het gemak en de smaakbelevenis van
de ambachtelijk bereide maaltijden door de
vakbekwame koks van Maaltijdservice aan Huis.
Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze
gezonde en gevarieerde maaltijden door middel
van een smakelijke proefactie. Vul onderstaande
antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
drie maaltijden voor slechts € 10,-!

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

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo
snel mogelijk contact met u op over het leveren van de
drie maaltijden.
Maaltijdservice aan
Huis is onderdeel van de
Interzorg Groep: voor al uw
Thuiszorg, Woonzorg,
Maatschappelijke Zorg en
Maaltijdservice

Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert
088 – 5180200 | www.interzorggroep.nl

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

Wij benaderen u graag persoonlijk
en direct op het gebied van onder
andere ﬁscaal- en bedrijfsadvies.
Wij maken gebruik van online tools
zodat u uw administratie altijd
kunt inzien. Daarnaast bieden wij
maatwerkoplossingen

aan

voor

complexe vraagstukken.

• 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:

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang+
Tjap Tjoy + 1/4 Kip +
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 18,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Tjia Sauw + Foe Yong Hai
+ 2 stokjes Kip Saté + Daging Kerrie
of Roedjak + Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 22,95

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

Surhuisterveen

De Westereen

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

@dvenonline

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

Roden

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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Doarpsfeestkommisje
tige tank!
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20.000 M

2
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GROENPLEZIER

N!

Het grootste assortiment en de beste kwaliteit van Friesland
op=op

op=op

nu 2,19

nu 3
voor
3,99

-o 20%

p alle
tuinplante
n

Bomen, hee
s
coniferen, ters,
oli
palmen, sk jfbomen,
im
pieris, rhod mia,
o
fruitbomen dendron,
e
veel meer! n nog

Winterviolen

Gaultheria Procumbens

Groot- en kleinbloemig
Tray à 6 stuks, van 3,49

Bergthee
Per stuk 1,99

op=op

op=op

Rode stickeractie

%
0
5
50% korting
Op alle planten met
een rode sticker

-50%

-50%

Erica Darleyensis
Winterheide
Per stuk 2,49

nu 3
voor
4,99

Vivimus aanplantgrond
20 liter 5,25 Nu 4,20
40 liter 7,25 Nu 5,80
80 liter 10,15 Nu 8,10

Win een cadeaubon!

Maak van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober
kans op gratis cadeaubonnen! Bij elke aankoop
ontvangt u een kanskaart. U speelt mee door uw
gegevens in te vullen op de kanskaart en deze
achter te laten bij de kassa. De winnaars worden
na 13 oktober telefonisch op de hoogte gebracht.
1e prijs: Cadeaubon t.w.v. 150,2e prijs: Cadeaubon t.w.v. 100,3e prijs: Cadeaubon t.w.v. 50,4e t/m 10e prijs: Cadeaubon t.w.v. 20,-

-20% op alle
bloembollen!
De kerstshow is
vanaf nu geopend!

nu -20%

Koopzondag
Onze vestiging in Leeuwarden is
op zondag 13 oktober geopend.
www.tuincentrumtuin.nl

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

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17
9271 VH De Westereen
Tel.: (0511) 44 31 80

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 oktober t/m zondag 13 oktober 2019
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Hollandse Gebakkraam Gerard Mollema bij Tuin!
DE WESTEREEN – Vanaf 1 oktober tot en met oudejaarsdag 31 december
staat Gerard Mollema bekend om zijn overheerlijke producten, zoals oliebollen en krentenbollen op het parkeerterrein bij tuincentrum Tuin!. Inmiddels voor het zesde jaar. Gerard Mollema beschikt voor het eerst over
zijn nieuwe, grotere kraam, met daarin een aparte beslaghoek, waardoor
hij nog beter in staat is om zijn producten optimaal aan te bieden.

Mede door zijn maximale inzet en
uitstekende basis ingrediënten staat
Gerard Mollema bekend om zijn
overheerlijke producten, zoals oliebollen en krentenbollen. Daarnaast hanteert hij absoluut betaalbare prijzen.
Gerard Mollema uit Kollum, inmiddels een zeer ervaren en deskundige
oliebollenbakker, begon zes jaar geleden met zijn eigen bedrijf, een Hollandse Gebakkraam. Een enorme
uitdaging, omdat er natuurlijk veel
meer spelers in deze markt zijn. ‘Ik
was ervan overtuigd dat het kon, maar
besefte terdege dat er veel voor moest
gebeuren om een eigen plekje te veroveren.
Ik heb vanaf het begin ingezet op
kwaliteit en smaak. Ik wil een goed
product leveren, tegen een aantrekkelijke prijs. Mede dankzij mijn nieuwe
wagen kan ik een meer dan uitstekende kwaliteit waarborgen en mijn klanten nog beter van dienst zijn. Mensen
moeten terug willen komen en dat zie
ik steeds vaker gebeuren. Ik hoor dat

mensen er ook best een stukje voor
willen (om)rijden,’ aldus Mollema, die
inmiddels een uitstekende reputatie
heeft opgebouwd. De mensen weten
hem te vinden, voor de Kollumer een
bewijs van zijn kwaliteit en niet te vergeten service en hygiëne.
Op het parkeerterrein bij Tuin! heeft
de Hollandse Gebakkraam een mooi
en ook goed bereikbaar plekje, voor
zowel de automobilist als de fietser.
‘Ik gebruik alleen de beste grondstoffen, daarmee begint het hele proces,
de beste ingrediënten op de juiste
wijze gebruiken, dus het beslag lang
genoeg laten rijzen, maar ook op de
juiste temperatuur bakken in goede
olie. Door de nieuwe beslaghoek kan
ik nog beter de temperatuur bewaken.
Oliebollen bakken vraagt toch wel het
een en ander, het is vaak een zinnig
product. Door er veel aandacht aan
te besteden sta ik volledig achter mijn
producten.’
Oliebollen, appelbollen, krentenbollen, maar ook een rum-rozijnenbol,

Gerard Mollema in zijn kraam op het parkeerterrein bij Tuin!

een ananasbol, een oliebol met pudding, het maakt Mollema niets uit.
Gerard Mollema heeft het en biedt
gegarandeerd kwaliteit en versheid.
Nieuw, maar niet minder lekker in
het assortiment zijn de slagroomwafels, uiteraard desgewenst met chocolade, de suikerhoorntjes maar ook de

slagroombollen met uiteraard zelfgemaakte verse slagroom. Om de vingers
bij af te likken.

kortingen en like/deel en win acties.
Houdt u hiervoor de Facebookpagina
in de gaten.

Voor de komende feestdagen, later in
december, heeft hij speciale bestellijsten, zodat bestellen en afhalen nog
sneller gaat. Ook dit jaar zijn er weer

Hollandse Gebakkraam.
Gerard Mollema, 06-11156303.
xwww.facebook.com/gebakkraam

De Fûgelfreonen organiseert
grote vogelshow in ZAAL TIEN
Voor de zesde keer organiseert vogelvereniging de Fûgelfreonen in De
Westereen haar tentoonstelling in ZAAL TIEN. Hier is voldoende ruimte om
het grote aantal ingebrachte vogels op een goede manier te laten zien.
Met daglichtlampen komen de perfecte kleuren van de vogels uitstekend
tot hun recht.

Door de meer dan 250 tot 300 inzendingen van Europese cultuurvogels,
kleur- en postuurkanaries, tropen en
parkietachtige soorten vogels in alle
kleuren en soorten is het een lust om
hiernaar te kijken en te luisteren.

zijn ook welkom. Dit is een mooie
manier om de jongeren te leren genieten van de vele mooie vogelsoorten.
Er zijn altijd leden van de Fûgelfreonen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De toegang is gratis.

Vogelliefhebbers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op
donderdag 7 november van 20.00 uur
tot 21:30, vrijdag 8 november van
10:00 tot 21:30 en zaterdag 9 november van 10:00 tot 15:00 uur in ZAAL
TIEN in De Westereen. Kinderen

Op woensdag worden alle vogels door
keurmeesters op een aantal kenmerken gekeurd. Men let o.a. op de bouw,
vorm van de snavel en het kopje, de
verentekening van de vogel en het
patroon van de kleuren, ook wordt
gekeken naar de conditie van de vo-

gel, dit kunnen zij zien aan de veren en de spierkracht van de vogel.
De keurmeesters zijn speciaal door
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgeleide keurmeesters.
Uiteraard worden de mooiste en
beste exemplaren met een prijs beloond, hier zijn diverse categorieën
voor. Ook zijn er weer een paar volières waar diverse soorten vogels
inzitten, u kunt de vogels van heel
dichtbij bekijken en hierdoor ook
de verschillen zien waar de keurmeesters op letten. De Fûgelfreonen
zien u graag op deze vogelshow om
hun ingezonden vogels te bekijken
in ZAAL TIEN in De Westereen.
Een beeld van de tentoonstelling
van 2018 (eigen foto)

Klooster Claercamp toegetreden tot Cisterciënzer Charter
Op zaterdag 28 september is de plaquette bevestigd aan de muur van het
museum Klooster Claercamp te Rinsumageast. Hiermee is de stichting en
“Klaarkamp Abbey” officieel toegetreden tot het Europees Charter van 
Cisterciënzer Abdijen.

De feestelijke onthulling werd bijgewoond door de ca. 40 gasten van de
weekendconferentie van de voormalige cisterciënzer kloosters van o.a.
Aduard, Claercamp, Ihlow, Hude,
Yesse en Sibculo. Er werden middeleeuwse lezingen gevolgd, informatie uitgewisseld en locaties in het
noorden van Friesland bezocht, o.m.
de Alexanderkerk in Rinsumageast,
kerkmuseum Janum, terp en kerk Hegebeintum en de Bonifatiuskapel in
Dokkum.
En natuurlijk het Klooster Claercamp
museum. Hier wordt de rijke geschiedenis van het voormalige klooster
“Clarus Campus” van 1165-1580 bij
Rinsumageast getoond. Er is in de
afgelopen tien jaar veel gerealiseerd,
o.m. het museum, een prachtig boek,
prettige samenwerking met tal van

partners, o.a. Staatsbosbeheer, een
website, een driedelige documentaire,
samenwerking met Nederlandse en
Duitse kloostermusea, enz.
De aansluiting bij het Charter is een
nieuwe stap. Het museum maakt nu
deel uit van een Europees netwerk
met veel mogelijkheden voor internationale kennisuitwisseling. Wilt u
zelf een kijkje komen nemen in het
kloostermuseum? Dat is deze oktobermaand nog mogelijk op zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de winterperiode (november
t/m maart) open voor groepen op afspraak. Voor meer informatie kijk op
www.kloosterclaercamp.nl
Voorzitter Ton Stierhout bevestigd de plaquette
op de museummuur. (Eigen foto)
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TUIN!, waar ook de natuur nog ervaren kan worden
Door: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – Tuincentrum TUIN! Een eldorado voor liefhebbers van
bloemen, planten en tuinen. Een centrum dat een gezellige aanblik biedt,
met een bijzonder rijk assortiment aan sfeervolle woonaccessoires, om
de trieste en natte herfstdagen, fleur en kleur te geven. Waar de kerst in
aantocht is om de koude wintermaanden warmte te geven. Kou en regen,
mensen kunnen er slecht tegen, maar voor de natuur zijn het belangrijke
elementen in de cyclus van bloeien en nieuw leven bieden.

Terwijl binnen de warme gezelligheid
noopt tot uren ronddwalen, zijn de medewerkers van TUIN! bezig met de zogenaamde “achtertuin”. Een tuin die ze
nog meer gaan uitbreiden, waar de natuur een vrije rol krijgt, zodat heel veel
dieren en planten er een eldorado vinden. Niet alleen om te overleven, maar
ook om aan voedsel te komen.
Jan Feenstra: ‘We willen de natuur de
helpende hand toe steken. Wij willen
ook zorg dragen voor het nageslacht,
door vlinders, libellen en vogels, om
maar een paar soorten te noemen, een
kans te geven. Hoe? Door onze ruimte
in de achtertuin natuurvriendelijk in te
richten en te beheren. Bezoekers kunnen niet alleen hierdoor een uitstekend
beeld krijgen van wat we allemaal in huis
hebben, maar mogen hier ook vrij rondwandelen om tot rust te komen en te genieten van wat de natuur te bieden heeft.’
Een bedrijf moet investeren. Dat beseft
Jan Feenstra natuurlijk ook. Investeren
in kwaliteit, assortiment en service. Dat
kan men op elk vlak in het schitterende
tuincentrum met eigen ogen ervaren.
Investeren in de natuur, het lijkt zo
logisch, maar vaak is juist dit het ondergeschoven kindje. Voor de familie
Feenstra is het echter logisch en daar
waar het mogelijk is bindt TUIN! graag
aspecten aan elkaar, maar dan wel met
natuurlijke elementen, waar alle levensmogelijkheden voor de natuur aan bod
komen. Niet alleen nu, maar vanuit het
grijze verleden. Ooit begon Feenstra
heel klein met de verkoop van tuin-

plantjes in een kistje aan de Bûterwei in
De Westereen.
Ontstaan uit liefde voor bloemen en
planten, ontstaan vanuit de liefde voor
de natuur. Inmiddels, volgend jaar precies dertig jaar later, is een prachtig
tuincentrum ontstaan, maar van de passie voor de natuur is niets verdwenen.
Eerder gegroeid, omdat ook in het hart
van zoon Sjoerd Feenstra van TUIN!
Leeuwarden de liefde voor de natuur
een belangrijke plaats inneemt.
‘We gaan onze buitentuin uitbreiden.
Willen de natuur nog meer de ruimte
geven. Maar allereerst gaan we in de
wintermaanden de dingen waar we
mee bezig zijn afronden. Oktober is bij
uitstek de maand om te planten, niet
alleen voor bloembollen, maar ook voor
bomen. Bomen vormen een levensader
voor ons bestaan, mede daarom hebben
we in de oktobermaand aantrekkelijke
aanbiedingen, met kortingen op bloemen, planten en bomen tot wel 50%.
Meer groen is belangrijk voor ons allemaal. Het oogt niet alleen mooi, maar
de ook bijkomende aspecten, zoals levenskansen voor dieren zijn belangrijk,’
aldus vader en zoon Feenstra.
Vol trots toont Jan Feenstra de werkelijk schitterende informatiepanelen,
om vogels, vlinders, bijen, libellen maar
ook bloemen en planten uit de vrije
natuur te herkennen. Jasper Ruiter is
dan wellicht voor velen een onbekende
tekenaar, maar dat daar verandering in
gaat komen is vrijwel zeker. De pane-

len worden verspreid door de grote tuin
geplaatst. Sommige soorten op de panelen zal men zeker niet tegenkomen
in de tuin, maar andere weer wel. Misschien nu nog een late vlinder, maar zeker de eerste wintergasten wat betreft
vogels. ‘Is het belangrijk dat alles hier in
deze tuin voorkomt? Nee, zeker niet. Ik
wil graag mensen laten zien wat de natuur te bieden heeft. De schoonheid in
al haar facetten, zodat mensen die oog
hebben voor de natuur, ervan kunnen
genieten en haar beschermen.’

kelijke tuin van meer dan 20.000m2
met grote waterpartijen en enorm veel
aandacht voor biodiversiteit. Tientallen insecten, bijen en libellen completeren hier het tuinverhaal, een verhaal
dat dus in de komende maanden nog
meer allure krijgt met de uitbreiding.
De elementen van zon, regen, wind,
warmte en kou spelen met de tuin van
TUIN! Ze spelen er niet alleen mee, ze
vormen zelfs de belangrijkste onderdelen in het zeer natuurlijke achterland
van TUIN!

TUIN! De Westereen (15.000 vierkante meter buiten en 6.000 meter
binnen heeft sinds het voorjaar van dit
jaar een natuurvriendelijke en toegan-

Wie verder durft te kijken en de moeite neemt om verder te kijken dan de
voortuin van het schitterende tuincentrum aan de rand van het dorp De

Westereen, ontdekt een wereld vol
natuur. Een eldorado waar bloemen,
planten, bomen en heesters bijna vrij
spel hebben. Prachtig is, dat de vele
mensen die dagelijks TUIN! bezoeken,
hier gewoon zomaar mogen rondstruinen om te genieten van wat de regionale natuur te bieden heeft. Het is een
compleet andere wereld, een wereld
waarin de tijd lijkt stil te staan. Een
wereld waarin nog ruimte is, ook voor
een paardenbloem in het gras.
Dat een passie voor bloemen met zoveel liefde zowel letterlijk als figuurlijk zo tot bloei kan komen is prachtig
voor de regio. Ooit begon Feenstra met
het in kaart brengen van de flora en
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fauna in de gemeente Dantumadeel.
Hij kwam onder andere tot 850 wilde
bloemen en grassen. Zijn liefde voor
de natuur in zijn eigen leefomgeving
brandde in zijn hart en voedde zijn
geest. Nu bijna dertig jaar later komt
er tijd en ruimte voor de eigen creativiteit, waarin niet de verkoop, maar
vooral ook de liefde en passie voor de
regionale flora en fauna de hoofdmoot
vormt. Het is momenteel wat betreft
het dreigende uitsterven van bijen
alarmfase 1. Steeds meer mensen beseffen gelukkig, dat we ruimte moeten
creëren voor onze natuur, die ook voor
de mens van groot belang is. Helaas
zijn er nog steeds mensen, die niet het
belang en de schoonheid van hommels,
kevers en vliegen zien.
‘Water speelt een belangrijke rol in
ons leven, de natuur en onze tuin. We
hebben een lange, slingerende geul laten graven, waarin kikkers en planten
goed gedijen. Een water dat in open
verbinding staat met de sloten. Ook
een goede plaats voor libellen. ‘Wat is
dat toch een prachtig gezicht, die libellen boven het water,’ verklaart Feenstra
lachend. Een jaar lang inventariseren
zou waarschijnlijk honderden soorten
opleveren, ja wellicht ook een muis,
een wezel, een egel of een ander dier.
Dat zou de toegevoegde waarde alleen
maar bewijzen.
‘Neem de tijd om te ontdekken en te
zien, onthaast.’ Feenstra zegt het niet
met zoveel woorden, maar de ondertoon is duidelijk. Het lijkt een soort
nostalgisch gevoel, waarnaar hij op
zoek is en dat hij creëert. De jongen die
altijd buiten was in het veld, daar waar
de natuur op zijn mooist is. ‘Natuurlijk
is het niet allemaal vrije natuur. Wij
planten bomen en struiken met bessen
voor de trekvogels, maar laten ook veel
staan, zoals de elzen. Ik zie het meer als
een begeleiding, waardoor we de variatie houden. Het is toch schitterend
en ook verwonderlijk, dat je plotseling
planten en bomen ziet die je nooit hebt
geplant. Een royaal cadeau van de vogels of de wind. Zou toch mooi zijn als
ik tweehonderd wilde soorten in mijn
achtertuin zou zien.’
Gewoon, spontaan? Natuurlijk, deels
zeker. Anderzijds betekent het menselijk ingrijpen. Deze combinatie zorgt
ervoor dat er in ieder seizoen iets te
beleven is. Nieuw leven in de vorm van
andere flora en fauna steekt de kop op,

nieuw leven dat ook in het hart van
Jan Feenstra klopt. Outdoor en indoor
TUIN! zorgt voor de mogelijkheden
om natuur te creëren, maar vooral om
natuur de ruimte te geven tot een klimaat waarin natuur de natuur kan zijn.
Voor achtertuin van TUIN! hoeft u
geen kaartje te kopen, niet te reserveren, u kunt gewoon lekker rondwandelen, genieten van het vele wat niet alleen TUIN! te bieden heeft, maar juist
de natuur. U zult zich zeker betrokken
voelen met de natuur, zoals het water
in een beek.
Prachtig dat mensen die TUIN! bezoeken, hier gewoon zomaar mogen
rondstruinen om te genieten van wat
de regionale natuur te bieden heeft.
Het is een compleet andere wereld, een
wereld waarin de tijd lijkt stil te staan.
Een wereld waarin nog ruimte is, ook
voor een paardenbloem en paddenstoelen, maar ook een wereld om even
tot rust te komen, je innerlijk opzoeken. De elementen tot in je bot en ziel
ervaren. Het kan, het mag, maar spijtig
is het zeker dat dit helaas nog niet op
zondag mogelijk is, omdat in Dantu-

madiel de zondagsluiting nog volop
gehandhaafd wordt.
TUIN! heeft inmiddels een aparte
website geopend voor de verkoop van
olijfbomen en heel veel andere tuinplanten. ‘Als een van de weinige leveranciers hebben we olijfbomen op
voorraad en kunnen zo snel leveren.
Is de bestelling boven de 150 euro
en in een straal van veertig kilometer
rond De Westereen, dan leveren we
de bomen gratis aan huis. Het zijn
olijfbomen van het ras Olea Europaea
Lessini, winterhard en ongevoelig
voor ziektes. In De Westereen staan
bomen van wel meer dan honderd jaar
oud, met prachtige vertakkingen. We
hebben trouwens een enorme keuze
aan bomen uit Italië en Spanje,’ aldus
Sjoerd Feenstra, die vaak zelf de inkoop doet. ‘De bomen zijn ziekte- en
virusvrij, dat garanderen wij. Vanaf
volgend jaar is dit voor elke verkochte
boom verplicht. Een uitstekende zaak
overigens,’ aldus Sjoerd Feenstra.
Meer informatie hierover op
www.goedkopeolijfbomen.nl

1 8 | de Westereender

Ons interview
over de

mode show
vind je op
pagina 25

Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Gegarandeerd

krasvrij

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

wassen!

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

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

Klean & sa

Bjirkewei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
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IN ONZE 3300M2
GROTE SHOWROOM.

BINNENZONWERING EN ALLES OP HET GEBIED VAN MEUBELS EN SLAPEN

Al bijna 70 jaar een ver trouwd adres met kwaliteitsproducten en een goede ser vice!

DAMWÂLD, HAADWEI 57 TEL. 0511 421781 VRIJDAG KOOPAVOND WWW.KOOISTRA.NL
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Pompoenen
door het getjilp van een vogel. Ze
kijken door het raam en zien, dat een
mus zaadjes strooit op de stoep. Opgewonden rennen Binkie & Bonkie naar
beneden. Het lijkt erop, dat de jonge
mus die zij destijds verzorgd hebben,
hen op deze manier wil bedanken.

Binkie & Bonkie lopen op een middag door het dierenbos. Ze vinden
aan de bosrand een mus, die heel stilletjes onder een struik zit. Het is nog
een jonge vogel, want hij kan nog niet
goed vliegen. Als Binkie & Bonkie
hem nog eens goed bekijken, zien ze
dat hij één van zijn vleugeltjes heeft
gebroken.
‘Bonkie, ga even onze kruiwagen halen,’ zegt Binkie. ‘Dan kunnen we hem
voorzichtig vervoeren.’ Het diertje
piept zachtjes, als ze hem optillen. De
twee broers hebben medelijden met
hem. Voorzichtig rijden ze met hem
naar huis.
Mama Muis vindt het goed, dat de
jonge mus voorlopig blijft logeren.
Binkie & Bonkie verzorgen het vogeltje met liefde. Ze geven hem drie keer
per dag broodkruimels en een beetje
melk.

Door de goede zorgen geneest het
vleugeltje van de mus snel. Achter in
de tuin doet hij elke dag, samen met
Binkie & Bonkie, vliegoefeningen.
In het begin lijkt het meer op fladderen dan vliegen, maar dat is logisch.
Het gaat elke dag beter. Dan breekt
het moment aan, waarop de mus afscheid neemt van zijn twee redders.
Hij vliegt op, maakt een rondje in de
tuin, gaat even op een tak van een dennenboom zitten en vliegt weg. Binkie
& Bonkie hebben tranen in hun ogen.
Hun vriendje is voorgoed weggevlogen. Mama en papa troosten hun twee
jongens. ‘Natuurlijk hebben jullie spijt,
dat de jonge mus weg is. Maar dankzij jullie goede zorgen is hij weer helemaal gezond en kan hij terugkeren
naar zijn familie en vrienden.’
Een paar weken later worden Binkie
& Bonkie ‘s morgens vroeg wakker

Papa vertelt zijn zonen, dat de zaadjes
pitten van een pompoen zijn.
Dat is een bolronde vrucht, die heel
groot kan worden. Met hulp van Papa
Muis worden de pompoenpitten uitgezaaid in de groentetuin. Al snel komen er groene scheuten uit de grond.
De scheuten worden planten, die na
een paar weken mooie bloemen hebben. Daarna beginnen de vruchten,
pompoenen te groeien. Ze worden
heel groot, het blijken “reuzenpompoenen” te zijn!
Nadat papa de vruchten geplukt heeft,
worden ze op een zonnige plek gedroogd. Na een tijdje krijgen ze een
mooie, oranje kleur.
In de pompoenen zit heerlijk vruchtvlees, dat zoet van smaak is.
De familie Muis heeft zoveel pompoenen, dat ze alle dieren in het bos
laten meegenieten van de heerlijke
vruchten.
Maar er is iets heel vreemds aan de
hand. Telkens als Papa Muis een
pompoen heeft leeggehaald, is deze
de volgende dag weer helemaal gevuld
met vers vruchtvlees. De pompoenen

raken niet op. Het is een
wonder te noemen!
Papa en Mama Muis besluiten na enige tijd, het
vruchtvlees te gaan verkopen op de markt. Het wordt zo ‘n
groot succes, dat de familie Muis er
heel rijk van wordt.
In het bos heeft de oude, hebzuchtige
heks de spannende verhalen over de
pompoenen gehoord. Ze is heel jaloers op de muizenfamilie. Door afgunst gedreven, besluit ze een mus te
vangen. Nadat ze er eentje gevangen
heeft, doet de heks iets vreselijks. Met
opzet breekt zij een pootje van de vogel en legt hem in een mand achter de
kolenkachel.
Met “liefde” verzorgt zij de gewonde
mus. Na een paar maanden laat ze het
diertje los, in de hoop ook beloond te
worden.
Na een paar weken hoort de heks ‘s
morgens een mus tjilpen op haar vensterbank.

Haastig doet zij de luiken open en ziet
tot haar genoegen, dat de mus pompoenpitten voor haar heeft meegebracht. De heks zaait onmiddellijk de
pitjes in haar tuin. Ze is dolgelukkig,
want nu zal zij ook heel rijk worden.
Er komen na een tijdje groene scheuten uit de grond. De planten krijgen
prachtige bloemen en na een tijdje komen er een groot aantal pompoenen.
Nadat ze geplukt zijn door de heks,
worden ze onder een afdakje gelegd
om te drogen. De heks is zo ongeduldig, dat zij nauwelijks kan wachten.
Op een ochtend hakt de hebzuchtige
vrouw een groot aantal pompoenen
open. En wat gebeurt er?
Uit de oranje pompoenen komen
monsters te voorschijn. Dikke slangen
met giftige tanden en opengesperde
bekken. De monsters grijpen de oude
heks, bijten haar, slingeren zich om
haar heen en wurgen haar.
“Wie kwaad doet, kwaad ontmoet!”
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen Deel I”
(2011)

‘Weekend Cheaters’ release Feestelijke opening van de Kinder18 Oktober | LP Release Party |
All Over Again | It Badhûs De Westereen

18 oktober geeft de band All Over Again een feestje en iedereen is uitgenodigd! De band uit De Westereen brengt hun eerste album genaamd ‘Weekend
Cheaters’ uit en wil dit vieren. Samen met hun vrienden van de bands Flashbang & Captain Disco zal dit een gezellige avond worden met veel muziek.
Voor de mensen die alvast dagenlang voor deur willen gaan liggen , wees gerust want ze openen die avond al om 20:00 zodat je niks hoeft te missen. De
eerste band begint rond 20:45 dus wees er dan wel want dan begint het feest
officieel. Het mooiste van alles; de entree deze avond is gratis en bij de verkoop van de eerste 25 LP’s worden consumptiemunten weggegeven voor een
aantal versnapering bij de afterparty in café de Hossebos die avond voor de
echte nachtburgemeesters. Mis dit feestje niet als je houdt van gratis entree,
live muziek van punk tot hard rock, back to vinyl en gezellige sfeer. Support
your locals!

boekenweek op CBS De Boustien
Op woensdag 2 oktober is de
Kinderboekenweek 2019 van start
gegaan. Het thema is: 
‘Reis je mee’.

En dat dit op veel verschillende manieren kan konden de leerlingen en
ouders van CBS De Boustien ervaren
tijdens de opening. Allemaal verschillende voertuigen reden in optocht
langs de school. Na afloop van de optocht mochten de leerlingen nog een
kijkje nemen in de verschillende voertuigen. Het leverde genoeg gespreksstof op in de groepen. Kun je met
alle voertuigen een lange reis maken?
Waarom wel/niet?
In alle groepen staan de komende weken boeken centraal.
Specifieke aandacht is er voor het
boek: ‘Haas gaat op reis’. In dit boek
reist Haas door allemaal verschillende
landen. Dit kunnen de ouders van De
Boustien samen met hun kind(eren)
ervaren tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek op dinsdag 15
oktober. Dan zijn alle ouders uitgenodigd om samen met hun kind(eren) in
alle groepen te bekijken in welke landen Haas op reis is geweest.

LEES DE WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL

Naast de aandacht voor boeken komt
er ook een illustrator op school en
doen de leerlingen uit de bovenbouw
mee aan de voorleeswedstrijd. We hopen hiermee het leesplezier bij onze
leerlingen nog meer te vergroten.
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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

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

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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‘Sneupers’ de grootste (niet-sport)
vereniging van Noordoost-Friesland
Op sportgebied is voetbalvereniging Be Quick uit Dokkum met al haar
jeugdleden de grootste vereniging van Noordoost-Friesland. Slechts één
vereniging kan daar met gemak mee wedijveren, namelijk de Historische
Vereniging Noordoost-Friesland met bijna 700 leden, ook wel ‘Sneupers’
genoemd naar hun verenigingsblad ‘De Sneuper’.

Op de ledendagen zijn het echter
voornamelijk ‘grijze koppen’, die zich
graag verdiepen in de streek- en familiegeschiedenissen van onze regio. De
‘Sneupers’ komen uit heel Nederland,
vaak met familie-‘roots’ in NoordoostFriesland.
Amateur-archiefonderzoekers

De eerste officiële bijeenkomst van de
historische vereniging vond plaats op
2 december 1986: ‘N.O.-Friese ‘Sneupers’ richten vereniging op’, stond
er destijds boven het verslag van die
bijeenkomst. Een groepje regelmatige
bezoekers van het Streekarchief te
Dokkum besloot toen om elkaar meer
te ondersteunen bij historisch onderzoek en richtte de ‘Vereniging van
Amateur Archiefonderzoekers Dokkum en Omstreken’ op.
Op het Streekarchivariaat, destijds
gevestigd boven de brandweerkazerne
aan de Rondweg in Dokkum, kon
men in de gemeentelijke archieven
oude documenten en akten doorlezen en onderzoeken. Dat kon voor
‘archiefonderzoekers’ ook op de dinsdagavond gebeuren, want een door
de streekarchivaris Wim T. Keune
gehouden cursus oud-schrift was zo
succesvol, dat besloten werd om naast
de dagelijkse openingstijden van het
archief tijdens kantooruren ook de
dinsdagavond open te zijn; vooral van
belang voor diegenen die overdag hun
werk hadden.
Verenigingsblad De Sneuper

Het op de eerste vergadering benoemde bestuur, Eimert Smits, Jaap
Heeringa en Reinder Tolsma, achtte
het van belang dat er veel onderling
contact tussen de leden zou plaatsvinden en dat werd gerealiseerd tijdens de dinsdagavonden en door het
laten verschijnen van een eigen verenigingsblad: De Sneuper. Dit blad
groeide van de 35 exemplaren van
het eerste nummer in juli 1987 tot de
775 exemplaren van nummer 135 in
september 2019. Ook het aantal bladzijden per nummer groeide, van de 13
pagina’s A4 in 1987 tot de 68 pagina’s
A5 in 2008. Tegenwoordig verschijnt
De Sneuper met 32 of 36 bladzijden

in full color op A4 formaat en wordt
het magazine verstuurd naar 690 leden in heel Nederland en het buitenland (onder andere Verenigde Staten,
Duitsland, Denemarken, Zwitserland,
België en Frankrijk).
De Sneuper kent vaste onderdelen,
zoals Streekgeschiedenis, Genealogie
& familiegeschiedenis of Webnieuws
en rubrieken als Heraldiek, Museumbezoekje en Ingeboekt. De directeur-conservator van het Museum
Dokkum en het Fiskershúske in Paesens-Moddergat verzorgt een vaste
column en natuurlijk is er elk kwartaal
het nodige verenigingsnieuws. Op de
achterkant staat steeds een zwart-witfoto van zo’n 100 jaar geleden. Soms
verschijnen er themanummers van het
verenigingsblad; zo stelde de redactie
in juni van dit jaar een speciaal nummer over Salomon Levy en het Kollumer Oproer samen dat nog steeds
verkrijgbaar is.
De vaste redactie zorgt dat de inhoud
van elk nummer zo gevarieerd mogelijk is en elk artikel een link heeft met
de historie van Noordoost-Friesland.
Die redactie bestaat uit Theo Delfstra uit Feanwâlden, Nykle Dijkstra
uit Leeuwarden, Piet de Haan uit
Dokkum, Lisette Meindersma uit
Burgwerd en Jacob Roep uit Hollum
(Ameland). Redactielid Hans Zijlstra
woont in Amsterdam. De eindredactie
is in handen van Warner B. Banga uit
Dokkum, die ook de opmaak van De
Sneuper verzorgt. Net als de redactie
bestaat ook het bestuur uit vrijwilligers en staat onder voorzitterschap
van oud-wethouder Haije Talsma uit
Burdaard.
Digitaal verhaal

Met de intrede van Hans Zijlstra in
de redactie werd een nieuw element
binnen de vereniging ingebracht: het
internet. De in eerste instantie door
Wiep Klaas Smits ontworpen website
(www.hvnf.nl) werd uitgebreid met
Twitter en een weblog (https://www.
hvnf.nl/blog/) en daardoor zichtbaar
in een veel groter gebied dan de regio
Noordoost-Friesland. Zeker nadat de
website een tweede prijs had gewonnen in een landelijke wedstrijd, trad
meer naamsbekendheid op met vele
nieuwe leden tot gevolg.
Via deze blog kan men veel sneller
reageren op actuele historische gebeurtenissen en ontdekkingen. Naast
Hans Zijlstra is Jaap Sip Faber de
webbouwer en technische man en is
de historische vereniging nu ook op
Facebook te vinden en beheert men
op de website een eigen digitale beeldbank, waar historisch fotomateriaal uit
Noordoost-Friesland opgeslagen en
gevonden kan worden (https://www.
hvnf.nl/beeldbank/)
Werkzaamheden en activiteiten

Omslag van het ‘oude’ verenigingsblad De
Sneuper, dat jarenlang in het blauw verscheen
op A5-formaat (eigen foto).

Eén van de doelstellingen van de
vereniging was aanvankelijk het
waar mogelijk ondersteunen van het
Streekarchief. Op de dinsdagavond
hield men zich bezig met het kopiëren
van DTB’s (Doop-, Trouw- en Begra-

Oprichtingbijeenkomst op 2 december 1986 in het Streekarchief boven de Branweerkazerne aan
de Rondweg in Dokkum, met onder andere (links) streekarchivaris Wim Keune en (midden) erelid
Reinder Tolsma. (eigen foto).

fenisboeken) van de
kerkelijke gemeenten in de omgeving.
In een tijd van internet is het bijna niet
meer voor te stellen,
maar destijds moesten
genealogische
gegevens nog rechtstreeks vanuit doopen
trouwboeken
worden opgetekend.
Wekenlang werd aan
dit project gewerkt
en na afloop stond er
een boekenkast vol
met groene ordners op de leeszaal van
het archief.
Een volgend project was het samenstellen van een boerderijenboek in
1989 t.g.v. het 100-jarig bestaan van
de Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Oostdongeradeel. Zes
leden werkten hieraan mee en in 1989
verscheen het boek ‘Pleatsen yn Eastdongeradiel’.
Ook de Fryske Akademy kreeg lucht
van het bestaan van onze vereniging
en vroeg medewerking voor het in de
computer inbrengen van kadastrale
gegevens t.b.v. het project ‘Kadastrale
Atlas fan Fryslân’. Zeven leden van
onze vereniging werkten hier jarenlang aan en in 2003 werden de delen
Westdongeradeel en Oostdongeradeel-Dokkum uitgegeven. Dat waren
tevens de laatste twee delen die in
druk zijn verschenen. De gegevens
van Dantumadeel zijn ook nog door
ons ingevoerd, maar niet meer uitgegeven. Tegenwoordig zijn de toen
ingevoerde gegevens te raadplegen
via HisGis, waarvoor door Piet de
Haan de gegevens van duizenden
hypotheek- en verkoopakten werden
gekoppeld aan de panden in de Dokkumer binnenstad.
Jarenlang is er ook door onze leden onderzoek gedaan voor ‘derden’, meestal
leden die niet in de buurt woonden
en daardoor moeilijk zelf onderzoek
konden doen op het Streekarchief of
voor mensen die graag meer wilden

De herindelingsmok van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. (Eigen foto).

weten over hun woning, vereniging
of familie enz. en dat zelf niet konden
doen. Voor een zacht prijsje werd dat
onderzoek gedaan en zo werd de verenigingskas tevens gespekt.
In 2008 en 2013 verschenen twee delen van ‘Op de Praatstoel. Verhalen
uit Noordoost-Friesland vanaf 1850’.
Daarvoor gingen veertien (deel 1) en
acht (deel 2) leden op pad om mensen te interviewen die iets te verstellen
hadden over hun beroep, hun leven,
het dorpsleven enzovoort. Nummer
100 van De Sneuper werd in 2011
een feestelijke uitgave in de vorm van
een fotoboekje met als titel: ‘Stads- en
Dorpsgezichten Dongeradeel’. Naast
dit gezamenlijke werk zijn er ook
door individuele leden diverse publicaties gedaan over de geschiedenis van
de regio.

uit de naam geschrapt; streekarchivaris Wim Keune was van mening dat
je jezelf niet te laag moest inschatten. In november 2004, tegelijk met
nieuwe statuten en reglementen, werd
de naam van de vereniging officieel
notarieel vastgesteld als Historische
Vereniging Noordoost-Friesland.
Een vooruitziende blik, want door de
gemeentelijke samenvoeging bestrijkt
men al vele jaren het gebied waarin
de oude gemeenten nu zijn samengevoegd en samenwerken met de gemeente Dantumadiel. Een historische
gebeurtenis, die begin dit jaar door
de Historische Vereniging werd onderstreept met het aanbieden van een
herindelingsmok aan de raadsleden
van de nieuwe gemeente NoardeastFryslân met de tekst: ‘Mar haw gjin
noed of pine, wy passe goed op it ferline!’
De hoogte van het lidmaatschapsgeld
is in de loop der jaren nauwelijks omhoog gegaan: van f 15,- in 1986 tot
€ 15,- tegenwoordig. Daarvoor krijgt
een lid vier keer per jaar het verenigingsblad De Sneuper thuisgestuurd
en twee keer per jaar een uitnodiging
voor een bijeenkomst. Zo blijft men
altijd op een actuele manier op de
hoogte van het verleden van de eigen
regio. (Aanmelden kan via de website).

Gjin noed of pine, wy passe goed op
it ferline!

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland houdt zich bezig met
de streek- en familiegeschiedenis in
een werkgebied van de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog
tot zo’n beetje de weg LeeuwardenGroningen. De naam van de vereniging is in de loop van de tijd veranderd. Eerst werd het woord ‘amateur’

Omslag van het themanummer over Salomon
Levy en het Kollumer Oproer. (eigen foto)
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Stralen

Verzinken

Poedercoaten

Industriële
spuiterij

Truck- en
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

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

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring,
6 MAANDEN BOVAG GARANTIE. Volkswagen 1 maand garantie.

PEUGEOT 107 ACTIVE 5 DRS

PEUGEOT 207 1.6 VTI ALLURE 5 DRS

airco, Peugeot radio cd,
elektrische ramen,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 92.680 km
€ 6.950,-

airco/ecc, radio cd met navigatie,
cruise control, mist lampen voor,
l.m. velgen ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2011 - 66.378 km
€ 8.450,-

5X AUTOMAAT
airco, radio met navigatie, cruise control,
elek. ramen, pdc achter, luxe uitvoering
ZO GOED ALS NIEUW!
bj 2018 - 6.653 km
€ 20.950,-

PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH

VOLKSWAGEN POLO 1.4 16V

airco/ecc, Peugeot radio, dakrailing,
cruise control, elektrische ramen,
pdc achter, enz.
bj 2016 - 81.732 km
€ 13.750,-

radio cd, cruise control,
incl. nieuwe APK, 1 mnd garantie

Weer de hoogste
waardering!

bj 2002 - 194.884 km

Foarwei 17, Walterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

PEUGEOT
2008
1.2 BLUE LION
110 PK

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

€ 2.500,-

ISSER

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

Klanten geven
ons deze cijfers:

Internet
en Mobiel
Bankieren

8,7

Algemeen

9,3

Service

8,8

Bron: Consumentenbond juni 2019
K. Venema Assurantiën

Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.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
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Sterren
in Park
Vijversburg
Reis zondagmiddag 13 oktober naar
Park Vijversburg te Tytsjerk en neem
een kijkje in de sterren. Dan wordt
weer het BoekenBosFeest georganiseerd ter afsluiting van de kinderboekenweek. Het landelijk thema van
de kinderboekenweek is “Reis mee”
waarvoor André Kuipers het prentenboek “André het Astronautje” schreef.
Tijdens het BoekenBosFeest kunnen
kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar
een reis naar de sterren en planeten
maken. In het glazen Paviljoen staat
een opblaasbare koepel van 3,5 meter hoog en ruim 6 meter doorsnede
waarin aan de binnenkant films worden geprojecteerd van de sterrenhemel en al het moois in het heelal. De
eerste ruimtereis start vanaf 13.00 uur
en duurt ongeveer 30 minuten. Er
worden zes momenten aangeboden,
dus kom op tijd om deze bijzondere
ruimtereis mee te kunnen maken. Verder kunnen kinderen raketten afschieten, een maanwandeling maken, op
bezoek bij kleine ruimtereizigers, in
de sterren lezen, knutselen en naar een
mooi verhaal luisteren. Het feest duurt
tot 17.00 uur. Voor meer informatie,
zie www.vijversburg.nl.

2e selectie van VVZ in nieuwe tenues
gestoken door sponsor Hubo
Namen: Boven v.l.n.r.: David Kloosterman, Piet Dijkstra, Wessel Roelevink, Jochum Santema, Johan Jan Kleefstra, Hendrik Kingsbergen, Harry v/d Veen,
Jelle v/d Wal, sponsor Henk Boersma van de Hubo, Hiekus Hiemstra. Onder v.l.n.r.: Mike Fennema, Kamal Jansen, Lieuwe de Jong, Louwrens Wagenaar,
Jeroen de Graaf, Auke Baarsma, Allard Wijbenga.

Stichting Speeltuin de Hege Seis
En inmiddels is het alweer oktober, de bomen laten de bladeren vallen,
de bloemen zijn uitgebloeid, de moestuinen hebben ons voorzien van
lekkere groente en gaan even in de rust, de speeltuin kan worden aangepast voor de winter, de bloembakken kunnen naar binnen, de regenton
kan leeg en de inventarisatie kan beginnen.

We hebben ook deze zomer weer veel
bezoekers gehad kinderen, ouders,
opa’s en oma’s, scholen verjaardagspartijtjes, college van Dantumadiel inclusief burgemeester, Jantje Beton heeft
5 prachtige speelmiddagen verzorgd
en ons als dank een prachtige kist
met nieuw spelmateriaal geschonken.
Er is dus weer volop genoten van de
prachtige beleeftuin. Hoe is 2019 tot
nu toe verlopen, wat moet er anders,
wat moet erbij/eraf hoe gaan we de
aanpassingen die we willen realiseren
vormgeven, wat verdient meer aandacht en hoe krijgen we meer vrijwilligers, donateurs en sponsoren?
Er zijn nog gesprekken gepland met
Veilig Verkeer Nederland over de situatie op de Egbert Baarsmastrjitte,
met de gemeente over de vorm van
subsidie en met Thûs wonen over de
te plaatsen watervoorziening waar we

echt heel erg blij mee zijn.
Maar voor we de winter in gaan willen
we op donderdag 24 oktober afsluiten
met een spectaculair Halloween feest
voor alle kinderen van De Westereen
vanaf groep 3. Voor het meedoen is
opgave via onderstaand bericht mogelijk. Halloween feest. Hallo iedereen, wij stichting Speeltuin de Hege
Seis willen op donderdag 24 oktober
een groot Halloween feest geven in
de speeltuin. We starten om 18.00 en
sluiten af om 20.00 uur; ouders zijn
zelfverantwoordelijk voor het brengen
en halen van de kinderen. We vinden
het leuk als je verkleed komt, maar dit
is niet verplicht. De kosten bedragen €
2,00 per persoon, hiervoor krijg je lekkers, drinken, en mag je leuke activiteiten doen. Via onderstaand briefje kun
je je opgeven we willen graag uiterlijk
11 oktober de opgave briefjes met betaling binnen hebben.

Inleveren bij :
Anneke Prins: Egbert Baarsmastrjitte
23 - 06-15524975

Halloween feest Hege seis
Naam:������������������������������������������������������������������������������������
Leeftijd:�����������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:���������������������������������������������������������������������������
Allergieën, dingen waar we rekening mee moeten houden:

�����������������������������������������������������������������������������������������

Trijntje Leegstra: Salomon Levystrjitte 78 - 06-34850700
Elisabeth Bakker: Klysterstrjitte 18 06- 48520810
De speeltuin blijft ook tijdens de
herfst en wintermaanden geopend, al
zullen de tijden van openen en sluiten
wat later en eerder zijn dan tijdens de
zomer maanden.
We hopen dat ouders en kinderen de
weg naar de speeltuin blijven vinden
want ook tijdens de wat koelere dagen
is buiten spelen gewoon leuk. Vrijwilligers hebben we zoals eerder al aan-

gegeven nooit genoeg dus mocht je
wat vrije tijd over hebben en je willen
inzetten voor het dorp geef je dan op
bij een van de bestuursleden. Bestuur
functies en corveehulp is ook maar
net aan, dus ook voor deze vorm van
vrijwilligers zoeken we nog mensen,
als we het niet samen doen is er met
een paar jaar weer niks en wat zou
dat zonde zijn. Voor nu allemaal fijne
herfst en graag tot ziens op 24 oktober.
Bestuur Stichting Speeltuin
de Hege seis
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Maandag_ 10.30u - 17.30u
Dinsdag__ 10.30u - 17.30u
Woensdag_ 10.30u - 17.30u
Donderdag_10.30u - 17.30u
Vrijdag___ 10.30u - 20.30u
Zaterdag__ 10.30u - 17.00u

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

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

13
oktober
16:00 tot 20:00 | live in het café | Toegang is gratis
Pendants
&
Corneum

vanaf

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

HELDEN
FAN
HJIR
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Visser Woninginrichting heeft alles in huis

Visser Woninginrichting; de naam prijkt in 2020 exact vijftig jaar op de
gevel van het rode bakstenen winkelpand aan de Verlengde Stationsstraat 42 in De Westereen. Wiebe Visser staat als derde generatie inmiddels al weer vijf jaar aan het roer. “Woninginrichting is net als zakendoen
een kwestie van gevoel.”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Crèmewit, bordeauxrood of kobaltblauw: de winkel van Wiebe is
een waar stoffenwalhalla. Wie binnenloopt waant zich op een Indiase
markt, met honderden kleurige rollen
gordijnstof die de muren van de gezellige winkel sieren. “Deze enorme
hoeveelheid stoffen is waar we groot
mee zijn geworden”, knikt Wiebe
trots. “Een erfenis van mijn vader, die
ik graag in ere houd.”

Alles in huis

Waar zijn opa Wybe Visser in 1970
begon met een winkel in meubels en
huisraad, veranderde zijn vader Pieter
het assortiment in 1985 naar raamdecoratie en zonwering. Van gordijnen en
jaloezieën tot luxaflex en rolgordijnen.
Als derde generatie voegde Wiebe daar
in 2015 ook vloeren aan toe. “Alle soorten vloeren vind je bij ons, met uitzondering van houten vloeren en plavuizen”, vertelt hij. “Laminaat, pvc, vinyl
of linoleum: we hebben alles in huis.”

Met drie man in de buitendienst en
twee dames die klanten in de zaak
van advies voorzien, is Visser Woninginrichting uitgegroeid tot expert
voor zowel particuliere als zakelijke
klanten. “We krijgen steeds meer opdrachten van bedrijven, die door ons
de vloeren en raamdecoratie laten
verzorgen”, vertelt Wiebe. “Daarnaast
weten mensen uit de omgeving ons
traditiegetrouw te vinden. Vaste klanten, die al jaren hun woninginrichting
bij ons in vertrouwde handen leggen.”

kracht van het familiebedrijf dat al
drie generaties lang bij iedereen over
de vloer komt. “Geen snelle verkooppraatjes of een online webshop, bij ons
krijg je waar voor je geld”, benadrukt
Wiebe. “Vooral als het gaat om je huis,
wil je graag voelen en zien hoe een
stof of vloer is. Vandaar dat wij iedereen uitnodigen in onze winkel voor
advies op maat. En we komen net zo
graag bij je thuis of op kantoor langs
met een aantal proefstalen. Woninginrichting is net als zakendoen een
kwestie van gevoel.”

Kwestie van gevoel

Met de paplepel ingegoten

Vertrouwde handen: het is precies de

Als telg uit een echte ondernemersfa-

In vertrouwde handen

milie is zakendoen hem met de paplepel ingegoten. “Als puber hielp ik mijn
vader tijdens drukke perioden, maar ik
heb nooit gedacht: stoffeerder, dát wil
ik later worden”, grijnst Wiebe. Toch
stroomt het bloed waar het niet gaan
kan.
“Ik hou van de vrijheid die je als ondernemer hebt. De vrijheid om je eigen weg in te slaan en keuzes te maken. En het leuke is dat mijn vader
nou bij mij in dienst is. De rollen zijn
omgedraaid. Maar eerlijk is eerlijk:
zijn jarenlange kennis komt ons nog
regelmatig van pas!”

Met Klean & Sa ben je klaar voor het najaar
Vrolijke gele bladeren aan de bomen, ’s avonds lekker de houtkachel
aan en samen onder een warme plaid op de bank. Met de komst van
het najaar valt er weer genoeg te genieten. Dat geldt zeker ook voor de
nieuwe najaarscollectie bij kledingwinkel Klean & Sa in Twijzelerheide.
Ytsje Hoekstra en Alie Holtewes kleden je maar wat graag warm aan deze
herfst en winter.
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Tweemaal per jaar nodigen Ytsje en
Alie hun klanten uit voor een gezellige modeshow, waarin ze de dames

onder het genot van een hapje en een
drankje de trends voor de komende
seizoenen laten zien. “Vorig jaar organiseerden we onze eerste modeshow ter gelegenheid van ons vijfjarig

bestaan”, vertelt Alie. “Dat beviel zo
goed, dat we besloten om het vaker te
doen. De modeshow op maandag 30
september was al weer de derde editie,
met zelfs een middag- en een avondshow”, knikt ze trots.
Volop merken in huis

De grote zaal achter snackbar ‘t West
was zowel maandagmiddag als maandagavond goed gevuld. Twaalf modellen showden outfits van diverse mer-

ken. “We hebben een aantal bekende
merken in huis, zoals &Co Woman,
Yest, Jacqueline de Yong en Enjoy”,
somt Ytsje op. “En voor de plus size
zijn dat Zizzi, Junarose en Only
Carmakoma. Maar dat is slechts een
greep uit wat we allemaal hebben”, benadrukt ze. “Je moet eigenlijk gewoon
langskomen.”
Gjin oansmarders

Na afloop van de beide shows maandag 30 september kregen de dames
volop complimenten. Vooral de aandacht voor de iets ‘vollere vrouw’
mocht bij de bezoekers op waardering
rekenen. Alie: “Van maatje 34 tot 52,
het maakt ons niet uit. Iedereen mag
bij ons zichzelf zijn. Dat zijn wij per
slot van rekening zelf ook. We zijn
eerlijk en recht door zee. Wanneer een
outfit je iets minder goed staat, zeggen
we dat eerlijk. Of op syn Frysk sein:
wy binne gjin oansmarders”, lacht ze.
Persoonlijke aandacht

Sinds de feestelijke opening van de
winkel op 1 oktober 2013 hebben de
dames van Klean & Sa met hun eigenzinnige aanpak een trouwe klantenkring opgebouwd. “Mensen waarderen vooral de persoonlijke aandacht
die ze bij ons krijgen”, merkt Ytsje in
de winkel. “Er is altijd iemand die je
helpt wanneer dat nodig is. En kom

je alleen rondsnuffelen, ook prima. Je
bent van harte welkom!”
Het hangt voor je klaar!

Benieuwd naar de nieuwe najaarscollectie? Alles hangt voor je klaar bij
Klean & Sa aan de Bjirkewei 133 in
Twijzelerheide.
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Volop inspiratie!
Bij KeukenHuiz
Geheel vernieuwde
tegelafdeling met
o.a. betonlook en
visgraat tegels!

Welkom bij
KeukenHuiz!
Graag gaan we samen met u op
zoek naar de mooiste materialen
en de best passende opstelling,
die we visueel tot leven brengen
in onze unieke 3D studio!

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

Waarom meer betalen als het
ook goedkoper kan?
Wij geven diplomagarantie!

Meer kinderen opgeven voor 1 groep
is mogelijk, samen rijden is voordelig en gezellig,
maar kan ook kosten, tijd en milieu besparen!

Yes,
zwem
les!

Zwemles bij ZwemCentrum Kollum betekent:





Warm water
Zwemles in kleine groepjes
Geen wachtlijst
Gespreid betalen

 Instructeur altijd mee in het water
 Veilig & snel leren zwemmen met de Swimsafe
 U weet exact waar u aan toe bent

Willem- Lodewijkstraat 47, KOLLUM T: 0511-544602
www.zc-kollum.nl
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Het geheim van de smid
50 jaar Electro World Talsma

Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Het geheim van de smid. Het oer-Hollandse spreekwoord vormt de basis
voor het vijftigjarig bestaan van Electro World Talsma. De vestigingen in
Dokkum en de Westereen vieren dit jaar dat Piet Talsma in 1969 begon
met zijn eenmanszaak onder de naam ‘Radio Talsma’ aan de Nauwstraat
4, midden in de stad.

Als zoon van een smid kreeg hij van
zijn vader de levensles mee om ‘wat
te dwaan dat in oar net docht’. Vijftig
jaar later staat schoonzoon Thomas
Loonstra in Dokkum aan het roer en
runt Piet’s zoon Jan Pieter Talsma in
De Westereen een vestiging. “En wy
hâlde ús noch altyd oan it geheim fan
de smid”, lacht Thomas.

met een eigenzinnige blik en een flinke portie doorzettingsvermogen deze
winkel groot heeft gemaakt.”

Videorecorders uit Duitsland

Van oude maaimachines en slijpmachines tot televisies uit Duitsland:
Piet Talsma (inmiddels 83 jaar) ziet
in de jaren zestig overal handel in en
weet altijd een verrassende koop te
doen. “Dat was ook exact wat zijn vader Jan Pieter Talsma - smid in Raard
- hem op het hart had gedrukt: zoek

Scoren met service

Vijftig jaar nadat Piet Talsma zich inschreef bij de Kamer van Koophandel
als eenmanszaak is het bedrijf uitgegroeid tot een goedlopende franchise-onderneming met vestigingen in
Dokkum en De Westereen. Ook al
veranderde de naam in de loop der
jaren in Electro World Talsma, toch
is de filosofie van grondlegger Piet
nog altijd te proeven in de winkel. “In
plaats van bussen vol videorecorders
komen er nu dagelijks vrachtwagens
om ons te bevoorraden”, knipoogt
Thomas. “Maar de basis is nog altijd

Archieven, notulen en oude foto’s:
het bureau van Thomas ligt vol met
de bedrijfshistorie van het bedrijf dat
zijn schoonvader in 1969 startte in
Dokkum. Ter ere van het jubileum
verschijnt er eind oktober/begin november een speciaal magazine, dat
bij maar liefst 45.000 huishoudens
in de regio op de mat valt. “We willen groots uitpakken”, knikt Thomas.
“Dat verdient mijn schoonvader, die

Veertien keer By Buuf
Alweer voor de veertiende keer gaat By Buuf een grote kinderkleding- en
speelgoedbeurs organiseren. Hiervoor opent traditiegetrouw het Badhûs
in De Westereen op 12 oktober haar deuren. Bezoekers zijn welkom van
10.00 tot 13.00 uur. Wegens verwachte drukte zijn kinderwagens niet
toegestaan, wel kunnen deze bij de ingang geparkeerd worden.
Records verbreken

Het aantal inbrengers zal deze editie
115 zijn, een recordaantal. Dit betekent dat er zo’n 450 tassen gevuld
met prachtige kleding en speelgoed
ingebracht zullen worden. Omdat By
Buuf er duidelijke regels voor de deelnemers op na houdt, kan er met zekerheid gezegd worden dat het alleen
maar mooie spullen betreft.
Vrijwilligersteam

Door het team van maar liefst 65 vrijwilligers wordt het Badhûs omgetoverd tot een prachtige pop-up winkel.
Tijdens de verkoopochtend zullen de
vrijwilligers er zijn om alles in goede
banen te leiden. Het kassateam bestaat uit 20 dames, die hun uiterste
best doen om alles snel en soepel te laten verlopen. Bij de gastvrouwen mag

iets waarmee je je onderscheidt”, vertelt Thomas. “Zo gezegd zo gedaan.
Ik herinner me nog de videorecorders
die mijn schoonvader met bussen vol
uit Duitsland importeerde en in de jaren tachtig hier in Dokkum verkocht.
Er stonden rijen met mensen voor de
deur, want nergens kon je zo goedkoop een videorecorder vinden. Dat
was de kracht van mijn schoonvader:
hij had een neusje voor handel.”

iedere bezoeker een mailadres achterlaten en daarmee kans maken op een
prachtige prijs.
Breed en diep assortiment

Bezoekers zullen onder de indruk zijn
van de verscheidenheid aan spullen;
kleding, jassen, schoenen, winteraccessoires, skikleding, babyspullen en
–accessoires om maar een paar dingen
te noemen. Daarnaast zeker niet te
vergeten een grote speelgoedcollectie.
Boeken, spelletjes, puzzels, poppen,
knuffels, auto’s en babyspeelgoed om
maar eens wat te noemen.
Slow fashion en goed doel

Kinderen groeien meestal ieder seizoen een maat. De kleding is nog
prachtig maar het past al snel niet
meer. Tweedehands kopen bespaart

een hoop geld, en daarnaast is het
mooie van tweedehands kleding dat
het mens- en milieuvriendelijker, en
origineler dan nieuw gekochte kleding
is. Mooi meegenomen is dat door op
deze manier te shoppen de hoeveelheid afval door kledingproductie vermindert en de levenscyclus van waardevolle kledingstukken verduurzaamt.
Door een goed doel blij te maken met
de overgebleven spullen van de beurs,
wordt de cirkel weer rond gemaakt.
Tweedehands als norm

By Buuf wil tweedehands kleding tot
norm maken, “Er is al zoveel kleding
op deze planeet, waarom zouden we
altijd maar nieuwe kleding kopen als
er al zo veel leuks ter beschikking
is?” Aldus de dames achter By Buuf.
Uiteraard geldt dit principe ook voor
speelgoed. De slimme mama koopt
alvast voor de dure decembermaand.
Want geen kind die ziet of iets nieuw
is of een ‘tweede kans’ krijgt.

hetzelfde: wij willen ons onderscheiden van de concurrentie. Dat doen we
niet zo zeer in producten, maar vooral
in onze service. Daar scoren we mee.”
Als een zonnetje

Als voorbeeld noemt Thomas de uitleenapparaten, die klanten meekrijgen
wanneer ze hun eigen apparaat voor
onderhoud of reparatie langsbrengen.
“Niet zo lang geleden kregen we een
wasmachine van 18 jaar oud ter reparatie.
Eenmaal op de zaak bleek het oude
beestje nog als een zonnetje te lopen.
Dus toen de eigenaar langskwam en
vroeg naar het welzijn van ‘de patiënt’,
heb ik eerlijk gezegd dat we er niets
aan hebben gedaan, maar dat hij het
nog uitstekend doet. We hebben de
machine weer naar huis gebracht en
aangesloten. Die eerlijkheid en service
is onze kracht. De afgelopen vijftig
jaar én de komende vijftig jaar. Beloofd.”

Dollersdei 26 oktober
museum De Sûkerei
Zaterdag 26 oktober staat openluchtmuseum De Sûkerei te Damwâld weer in het teken van de
jaarlijkse “Dollersdei”. Hierbij demonstraties van de cichoreiwortel
oogst: het dollen, wassen, hakken
en branden.
Bezoekers kunnen hier zelf aan
deel nemen. Op het museumterrein zijn de cichoreidrogerij, de drie
wâldhúskes en de poldermolen te

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

bezichtigen. Tevens kunt u op deze
feestelijke oogstdag het ‘Sûkereike’
(cichorei koekje) en de cichoreikoffie
proeven. Aan natuurproducten met
cichorei wordt een heilzame werking
toegeschreven. Open van 13.30 tot
17.00 uur op deze speciale dag, van
harte welkom.
Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld. Meer informatie
op www.desukerei.nl.

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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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.

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

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

STANDAARD LAGE PRIJS
UITSTEKENDE SERVICE | ZORGELOOS GENIETEN

TWIJZELE
GRONINGERNHEIDE

WWW.WOONLAND.EU

houtbouwdevries.nl

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

OKTOBER
DONDERDAG 10 OKTOBER
DAMWÂLD – Country avond Griet
Wiersma en Hendrik Waringa. De
Kruisweg.
ZATERDAG 12 OKTOBER
DE WESTEREEN – Joke Buis en
band om 20.00 in de Ferbiningsstjerke aan de Toerstrjitte,. Kaarten www.
pkndewestereen. Kaarten vvk 10,00;
zaal 15,00
KOLLUM – Coverband Exposure
om 20.00 in De Colle. Informatie/
kaarten: www.decolle.nl
DAMWÂLD - Countryavond met
Griet Wiersma en Hendrik Waringa,
de man met de gouden stem in dorpshuis De Krúswei. Entree 10 euro. Online: www.dekruisweg.nl
ZONDAG 13 OKOTBER
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00. Ds. Tjerk Bosscher School- en
gezinskerkdienst, m.m.v. Praisecombo.
HURDEGARYP - Nationale stoelyogadag. It Maskelyn. 14.00 - 15.00
uur. Gratis toegang.
DINSDAG 15 OKTOBER
READTSJERK - Brochje onder de
titel ‘Sko ris Oan!’ College van B en
W van de gemeente Dantumadiel.
8.30 - 9.30. De Trochreed.
TWIJZEL – Mevr. Sterk (Vrouwen
van Nu door de jaren heen). Dorpshuis De Bining, Simke Kloostermanstritte 5. Aanvang 19.45.Informatie: G
Buikema-Dalstra, 0511-541952 of
www.vrouwenvannu.nl/twijzel
VRIJDAG 18 OKTOBER
FEANWÂLDEN –‘Ilja Repin en het
sociaal-realisme na 1945’, kunstlezing
Jacques Monasch. Aanvang 20.00.
De Schierstins, Haadstrjitte 1, info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl

ZATERDAG 19 OKTOBER
FEANWÂLDEN – Concert Badalian Quartet (klassiek), o.a. Borodin en
Rachmaninov. Aanvang 20.00. De
Schierstins, Haadstrjitte 1, info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl
KOLLUM – Kindervoorstelling 2+.
Theatergezelschap Meneer Monster. Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft.
Aanvang: 11.00. Informatie/kaarten:
www.decolle.nl
DAMWÂLD - Playbackshow voor
jong en oud in dorpshuis De Krúswei. Opgave: fthaakma@gmail.com
Entree is 2 euro. Aanvang 20.00. Zaal
open 19.00.
ZONDAG 20 OKTOBER
DAMWÂLD - Hayfever rock n’ rol
land sixties vanaf 17.00. Dorpshuis
De Krúswei. Zaal open 16.00 uur.
Entree € 6,00. Online: www.dekruisweg.nl
DINSDAG 22  OKTOBER
FEANWÂLDEN
–
Kindervoorstelling,
Reis
mee
met
Pé
Pé,
theaterbureau
Ithaka
4-8 jaar. Aanvang 14..00. De Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.
nl; www.schierstins.nl
VRIJDAG 25 OKTOBER
DAMWÂLD – Bingo in dorpshuis
De Krúswei. 20.00 uur. Zaal open:
19.00.
ZATERDAG 26 OKTOBER
DAMWÂLD - Toneel: De man fan
myn libben, in dorpshuis De Krúswei.
Aanvang 20.15. Zaal open 19.30. Vvk
€ 18.50; zaal € 20,00. Online: www.
dekruisweg.nl
FEANWÂLDEN – Nacht van de
Nacht, verhalen en boottochtje. Aanvang 19.30. De Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; www.
schierstins.nl

DAMWÂLD – Dollersdei. Oogsten
van de cichoreiwortel: dollen, wassen,
hakken, branden enz. Cichoreikoffie en “Sûkereike” proeven. Vrijwilligers gekleed als toen. Doorlopende
activiteiten: Fiets- en wandeltochten
door de Friese Wouden. Geocaching
door het museum op zoek naar ‘De
Blauwe Bloem’, 13.30 -17.00 uur.
Museum “De Sûkerei”. Trekwei 8a.
E-mail info@desukerei.nl of tel.
0511-420936.
KOLLUM – Kindervoorstelling 7+.
Reuring Theater. Tjerk wordt een
Berk. Aanvang: 14.30. Informatie/
kaarten: www.decolle.nl
DAMWÂLD - Zingend naar de zondag met Mannenkoor Albatros in de
Gereformeerde Kerk de Ontmoeting
aan de Foarwei 48. Aanvang 19.30 u
ZONDAG 27 OKOTBER
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00. Ds. Wilfried Fijnvandraat,
m.m.v. Alpha Praise.
ZATERDAG 2 NOVEMBER
DAMWÂLD: Waldstock. Muziek
van toen met Jacob de Boer en Frans
Jelle Band, Wyger Smits en Dixie
Doodle, Onno Loonstra en Progress,
Tiffany en de Rythm boys, Nancy and
the Sinatras, Tess, Bryx, Freeway en de
Bonifaciusband. Kaarten online www.
dekruisweg.nl 12.50 euro. Aan de zaal
15 euro. Aanvang 18.00; open 17.00.
ZATERDAG 9 NOVEMBER
DAMWÂLD - Disco voor mensen
met een handicap in dorpshuis De
Krúswei.
ZONDAG 10 NOVEMBER
FEANWÂLDEN – Concert Nocturnes et Rêveries, Maarten van Veen
(piano). Aanvang 16.00. De Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.
nl; www.schierstins.nl

Frysk sprekwurd

Dy´t de baarch ringet, moat him it gûlen treaste.
Wie het varken ringt, moet hem het huilen troosten.

De man fan dyn libben
J&Mteaterwurk komt mei de nije
teaterproduksje: De man fan dyn libben yn De Krúswei yn Damwâld. In
tragikomeedzje fol leafde en wraak,
skreaun troch Arthur Japin, n.o.f. syn
boek: De man van je leven. Yn it Frysk
oerset troch Marijke Geertsma. Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma
en Anke Bijlsma. Rezjy: Bruun Kuijt.
De man fan dyn libben, giet oer in
frou dy’t siik is en net wer better kin.
Om har man goed achter te litten, si-

ket se in nije leafde foar him. Sy set
dêrom in kontaktadfertinsje en der
komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin
net moaier, soene je tinke. Mar dan
blykt dat har man en dy jongere frou
elkoar al kenne en komt de fraach om
de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins
spile en wa hâldt wa no foar de gek?
Neat is wat it liket. De foarstelling is
‘jûnfoljend’ mei in skoft en wurdt spile
op sneon 26 oktober om 20.00 oere.

Tonielselskip Noflik Tegearre
Tonielselskip Noflik Tegearre út Kollumersweach en De Trieme spilet dit
jier it stik “Wat binne wy moai fuort”
fan Diana Molshouwer wat oerset is
troch Siep Jorna. Efkes yn it koart oer
de ynhald: Dit jier geanne wy op safari en it moaie is jim geanne mei us
mei op reis. Dat dit net in gewoane
safari wurdt sil al gau blike en der stjit
us in hiel aventoer te wachtsjen. De

rike Luciel giet mei om opskeppe te
kinnen by har freondinnen. Henry har
man, in goede siel giet lykwols om in
hiele oare reden mei as syn frou. Henk
en Annie ha in priis wûn en sjogge alhiel nei de reis ut. Emma is lui jong
en unferskillig en troch heit en mem
op reis stjoert. Sy makket it reisselskip
kompleet. Dat Fred de reislieder oan
dit selskip syn hannen fol hat is al gau

dudlik. Wolle jim dit hilarische stik
net misse kom dan op 1 november
nei seal “Old Dutch” yn De Westreen.
Foar wa dy datum net kin, der binne
gelokkig noch twa reisdatums om mei
op safari en wol op: 26 oktober yn “de
Bazuin” op de Trieme en 2 november
yn doarpshûs “De Trije Doarpen” yn
Kollumersweach. De reis begjint om
20:00 oere.

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
BUITENPOST - Kunst in gemeentehuis Achtkarspelen “absurd en naïef ” van de Drachtster kunstenaar
Bert Wieldraaijer. Bezichtigen tijdens
reguliere openingstijden gemeentehuis. Bezoekadres: Stationsstraat 18.
Informatie: websites van de gemeente
www.achtkarspelen.nl en organisator
Stichting Keunstkrite www.keunstkrite.nl

DAMWÂLD - Museum “De Sûkerei”. T/m 26 oktober. Dinsdag t/m
zondag van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Trekwei 8a. info@desukerei.nl of tel. 0511-420936.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra open op afspraak of op avontuur.
Eigen werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DOKKUM - Expositie olieverfschilderijen Waddenzee galerie Jan
Kooistra, Diepswal 3. Vrijdag- en
zaterdag 14.00 tot 17.00. (06-53 90
2008). www.jan-Kooistra.nl
FEANWÂLDEN – t/m 3 nov. Expositie ‘Sociaal-realisme en impressionisme uit Rusland en Oekraïne 19451991’ uit collectie Jacques Monasch.
za. 9 nov. t/m zo. 5 jan. Expositie Johannes Bosgra - Bomen van Bosgra,
fotografische werken. 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.

ZONDAG 20 OKTOBER | 16:00
ENTREE: 6.00 | DEUREN OPEN: 15.30U | VOORPROGRAMMA: THE CRAZY ONES
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Voor meer informatie of
boekingen:
0511 42 41 35
info@birwa.nl www.birwa.nl

Ons actuele aanbod:
Schiphol behind the Scenes

woensdag 30 oktober

€ 79

Inclusief: 2 x koffie/thee met wat lekkers, Schiphol behind the Scenes-tour, vrije tijd
op Schiphol Airport, 3-gangendiner incl. consumptie

Folklore op de Veluwe

woensdag 6 november

€ 72

VERTREKGARANTIE! Inclusief: 2 x koffie/thee met wat lekkers, rondrit met

boswachter, stamppotdiner incl. consumptie en dessert, Folkloreshow, koffie + cake

Winterfair Hardenberg

zaterdag 9 november

€ 30

zaterdag 16 november

€ 39

woensdag 20 november

€ 69

Inclusief: busvervoer, entree overdekte Winter Fair Hardenberg

Spirit of Winter

Inclusief: busvervoer, entree Spirit of Winter (bij Paleis Het Loo)

Verrassingsdagtocht

Inclusief: o.a. . 2 x koffie/thee met wat lekkers en een diner inclusief consumptie.
Laat u opnieuw verrassen!

Winterfair Garderen

vrijdag 29 november

Inclusief: 2 x koffie/thee met wat lekkers, entree Winterfair in Dickensstijl,
stamppotbuffet met consumptie

Keulen en Düsseldorf

vr. 29 en za. 30 november

€ 50

WINTERBANDEN
ORRAAD(VANAF
VOLOP VOUITLIJNEN
€50,-)

• ELIJKS AANGEVULD
WEK

UITLIJNEN
(VANAF €50,-)
NIEUWE
EN GEBRUIKTE
BANDEN
•
NIEUWEMONTEREN/DEMONTEREN
EN GEBRUIKTE BANDEN
BANDEN
•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN
BALANCEREN
•
BALANCEREN
ZOMER/WINTER
WISSEL
•
ZOMER/WINTER
WISSEL BANDEN
OPSLAG VAN
ZOMER EN WINTER
•
EN
T
FS
OMENDE HER EN WINTER BANDEN
K
OPSLAG VAN ZOMER W
EG!

GA
WINTER VEILIG OP

€ 129

Inclusief: bezoek kerstmarkten Keulen en Düsseldorf, overnachting in 4-sterrenhotel,
dinerbuffet, ontbijtbuffet (prijs p.p. o.b.v. verblijf op 2-persoonskamer)

vrijdag 13 december

€ 30

Magische kerst met André Rieu zondag 22 december

€ 175

Gouda bij Kaarslicht

Inclusief: busvervoer, bezoek aan Gouda van 15:00-21:00 uur

VERTREKGARANTIE!! Inclusief: koffie/thee, 3-gangendiner incl. 2 consumpties,
2e rang matineevoorstelling in het MECC te Maastricht, lunchpakket

Alle prijzen zijn p.p. en inclusief administratiekosten
Kijk voor uitgebreide reisomschrijvingen op www.birwa.nl

A A N D AC H T V O O R E L K A A R
U bent in oktober de maand
van de aandacht elke
vrijdagochtend van 9.30 uur
tot 12.00 uur welkom
in de kazerne.

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
TEL: 0511-401186 | MIENTDH@GMAIL.COM
GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
TEL: 0511-401186 | MIENTDH@GMAIL.COM

WWW.ROOSTERCARS.NL
WWW.ROOSTERCARS.NL
DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

Wist u dat…

Gebiedsontwikkeling De
Centrale As bedankt iedereen
die heeft meegewerkt om het
Weide Sompe Wâldwykein
tot een succes te maken!

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As
nauw samenwerken met andere partijen?

… Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

… Wetterskip Fryslân over de oevers, kaden en alle oppervlaktewater gaat
zodat u geen natte voeten krijgt?

… Wetterskip Fryslân grote inzet toont om samen met De Sintrale As,
het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuuren landbouworganisaties?
… Wij hierover later meer vertellen?

U bent welkom voor een gratis
kopje koffie met wat lekkers.
Neem gezelig iemand mee die
dit verdient!

www.decentraleas.nl

Foto: Fotografie Nanne Nicolai
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Exposities in Bezoekerscentrum
“Terp Hegebeintum”
Gedurende de maand oktober. Blauw Emaille van Ruurd Verbeek uit
Drachtstercompagnie.Hij verzamelt al bijna 60 jaar kobalt blauw geëmailleerde voorwerpen, die rond 1900 in huishoudens en instellingen
werden gebruikt.

Inmiddels is deze collectie, bestaande uit meer dan 700 van elkaar verschillende voorwerpen, uitgegroeid
tot de grootste in zijn soort in Nederland. Emaille is sterk, maar bij
een val kunnen er stukjes afspringen en dan krijgt roest weer kans.

Wâldstock Festival
in Damwâld
Zaterdag 2 november vanaf 17.00 uur is de start van het Wâldstock
Festival in dorpshuis de Krúswei in Damwâld. Aanleiding is het bekende
Woodstock Festival, dat vijftig jaar geleden plaatsvond in Bethel in de
USA. Ook in Damwâld staat de muziek voorop.

Troubadours uit de Wâlden en omstreken treden deze avond op. Om
in de sfeer te komen zijn er op het
scherm de hele avond beelden te zien
van het Woodstock Festival. Verder
zijn er enkele standjes met herinneringen uit de ‘Woodstocktijd’ en voor
de liefhebbers is er een ‘Wâldstockhap’. Hiervoor kan men reserveren via
de website van de Krúswei.
De presentatie is in handen van Willem Wâldpyk (de Vries), bekend van
Omrop Fryslân. Vanaf 18.30 uur treden de volgende bands op: Nancy en
de Sinatras met o.a. Nancy en Oege
Reitsma; 19.30 uur: Bonifaciusband
met o.a. Willem Vis en Freerk Bosgraaf; 20.30 uur: Wyger Smits en

Dixie Doodle; 21.30 uur: Tiffany en
Rythm Boys met o.a. zangeres Tiffany
van der Wal; 22.30 uur: Jacob de Boer
en Frans/Jelle band met Jacob en zangeres Tess; 23.30 uur: Onno Loonstra
en Progress met muziek uit de jaren
’60 en ’70; 00.30 uur: Freeway Top 100
band met o.a. Kees Buursma. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
voor €12.50 via www.dekruisweg.nl of
bij Priméra van der Weg in Winkelcentrum Damwâld. Op 2 november
kosten de kaarten aan de zaal 15 euro.
De deuren van de Krúswei gaan om
16.00 uur open.
Woodstock is het bekendste festival
aller tijden geworden. De bedoeling
was, dat het festival in Woodstock zou

worden gehouden. Men kreeg geen
toestemming. Een boer uit Bethel
stelde zijn land ter beschikking voor
het houden van het festival. De aanplakbiljetten waren al gedrukt en
daarom kreeg het festival de naam
Woodstock. Er werden 50.000 toeschouwers verwacht. Het werden er
500.000.
De meeste toeschouwers hebben
nooit entree behaald. En het regende
deze drie dagen veel. Er was te weinig eten. De Joodse gemeenschap in
de omgeving van Bethel zorgde voor
voedselpakketten. Sanitaire voorzieningen waren slecht. Maar de eensgezindheid was perfect. Men hielp
elkaar waardoor het een heel vreedzaam muziekfeest werd. Het Amerikaanse muziekfestival leverde genoeg
inspiratie op om deze bijzondere editie in Damwâld te organiseren waar
eveneens nog lang over nagepraat zal
worden…

Marcel Smit in Kloosterkapel
Na het optreden van Erwin Nyhoff maakt zondagmiddag 3 november
de Fryske singer-songwriter Marcel Smit uit Burgum zijn opwachting in
de Kloosterkapel in Sibrandahûs. Marcel Smit is momenteel één van de
Friese toonaangevende artiesten en heeft al een indrukwekkende lijst
van optredens achter zijn naam staan.

Zo speelde hij afgelopen zomer een
glansrol in Salomon, het theaterspektakel in Kollum. Geboren en
getogen in De Westereen een speciale uitdaging voor de Friese troubadour met Salomons bloed in zijn
aderen, die al sinds het begin van
deze eeuw op de planken staat. Niet
alleen als soloartiest, maar ook als
trio met Gurbe Douwstra en Pieter
Wilkes.
Het is niet de eerste keer, dat de
zanger, die zijn afkomst de Fryske
Wâlden absoluut niet verloochend,
getuige ook zijn nieuwe single, De
Wâlden, die begin vorige maand
verscheen, in de Kloosterkapel zijn
opwachting maakt. De Wâlden is

een vrije vertaling van het nummer
South of Atlanta van Brent Cobb.
In de Kloosterkapel zal hij deze single ongetwijfeld ten gehore brengen.
Ongetwijfeld zal er weer een keur
aan fraaie eigen composities, waaronder ook het speelse Omstekeard.
Daarnaast zullen er weer een aantal
van zijn nummers, die hoog genoteerd staan, in de Fryske top Honderd in het sfeervolle kerkje vanaf
het podium te horen zijn.
Aanvang: 15.30. Kerk open: 15.00.
Entree € 10.00. Geen voorverkoop.

Bij emailleren wordt gesmolten glas
op metaal aangebracht. Een techniek die in het Midden-Oosten en
China al heel lang bekend was en
veel werd toegepast als kunstvorm.
In Nederland kwam al in 1840 een
emaillefabriek (DRU) en daarna
volgden er meer, zoals in Kampen
de fabriek van H. Berk & Zoon
(1851).
De in Eastermar wonende Gerbina Prins-de Graaf schildert en
aquarelleert al meer dan 20 jaar.
Ze is begonnen met het volgen van
aquarelleer cursussen en heeft zich
daarna ook nog bij verschillende
kunstenaars verdiept in het schilderen met acrylverf, krijt als ook
gemengde technieken. Het abstraheren is ook een proces wat haar

aanspreekt en waar ze haar nog verder
in wil verdiepen.
Wat terug komt in haar schilderijen
is het gebruik van de kleur blauw, het
blauw van de luchten, het water, de
abstracte figuren. Het blauw wat een
gevoel van ruimte en vrijheid geeft.
De kleur die voor zowel rust als passie
staat, terugkomend in zowel De skûtsjes, de landschappen als de stillevens.
Een kleur die bij haar past en mooi
aansluit op de blauwe verzameling
emaille in de vitrines.
De entree is gratis en de koffie vers.
Hegebeintum, Pypkedyk 4, 9173 GC.
Tel. 0518-411783. E: rekreaasje@planet.nl I: www.hegebeintum.info Openingstijden: ma. – za. 10.00 – 17.00
Zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur
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Cursus Oude Testament in
de VEG kerk te Burgum
Door een werkgroep vanuit de Vrije Evangelische Gemeente Burgum
wordt dit winterseizoen voor iedereen die meer van de bijbel wil weten
een cursus georganiseerd over het eerste deel van de Bijbel: het Oude
Testament. Ds. TH. Moonen die veel studie heeft gemaakt van het Oude
Testament is bereid gevonden zijn kennis hierover te delen met ons.

In 10 avonden wordt de grote lijn
van het Oude Testament onder de
aandacht gebracht en ook van diverse wetenswaardigheden kunnen
we kennis van nemen. Deze rondreis door het Oude Testament zal
voor iedereen interessant zijn.

nen, zijn eveneens van harte welkom.
Elke avond is ook apart te volgen. We
zien uit naar uw komst! Datum van
de 1e lezing woensdag 16 oktober om
19.30 uur. Thema: het ontstaan van
het oude testament en andere wetenswaardigheden.

De cursus avonden van 2 uren (inclusief een korte pauze met koffie)
zijn gratis te bezoeken. We hebben
hoge verwachtingen van deze lezingen en nodigen u dan ook van harte
uit om ze beslist niet te missen. Ook
mensen die de Bijbel nog niet ken-

Overzicht resterende cursusavonden,
elke keer op woensdag: 30 oktober, 13
november, 27 november, 11december,
8 januari, 22 januari, 12 februari, 26
februari en 11maart. Aanvang steeds
19.30 uur in de VEG kerk, Prinses
Beatrixstraat, 28 Burgum.

Onger Oens
Zaterdag 2 november komt het
Urker mannenkoor Onger Oens
om 19.30 uur in Buitenpost. Zoals gewoonlijk zingt het koor voor
een goed doel. Deze keer is het
weer voor Stichting Tabor in Buitenpost. Deze stichting houdt zich
bezig met kansarme kinderen en
bejaarden, waar ook ter wereld. Onger Oens treedt op in de Kruiskerk
(gereformeerde kerk), aan de Voorstraat in Buitenpost. De toegang is
gratis, wel zal er een collecte worden
gehouden voor stichting Tabor.
Stichting Tabor Buitenpost
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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
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.

VERKOCHT o.v.

Kollum
van Broersmastraat 8
Vraagprijs: €197.500,- k.k.

Vraagprijs: €139.500,-k.k.
VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

Kootstertille
Van Stolbergstrjitte 42

Kollum
Uniahof 14

Vraagprijs: €187.500,- k.k.

Vraagprijs: €199.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT
o.v.
VERKOCHT

Kootstertille
Opende
Casimirstrjitte 90
Sjallemastraat
43

VERKOCHT o.v.

De Westereen

Ferlinge Stasjonsstrjitte 72
Vraagprijs: €269.500,- k.k.

Wâlterswâld
De Sânharst 2

Kootstertille
Tillebuorren 33

Augustinusga
Skoalikkers 44

Vraagprijs: €429.000,- k.k.

VERKOCHT

Vraagprijs: €249.000,-k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Wirdum
Greate Buorren

Kootstertille
Alde Dyk 38

Westergeest
De Woarven 33

Vraagprijs: €159.000,- k.k.

VERKOCHT

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)

