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Voormalige Rabobank in Damwâld wordt
ontmoetingsplek voor ondernemers
Een oproep in de krant om het Rabobankgebouw in Damwâld te kopen: je komt er niet dagelijks eentje tegen.
Bij ondernemer Harm Boelens zorgde de advertentie voor volop ideeën in z’n hoofd. Zijn plan om het voormalige bankgebouw om te toveren tot een kantoorverzamelgebouw voor ondernemers uit de regio, werd uiteindelijk door de Rabobank gekozen als winnaar. Vanaf december is Harm de trotse eigenaar van het bankgebouw in
Damwâld.
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Een app die je uitgaven
categoriseert. Slim.
Zien waar je geld naartoe gaat? Onze app brengt je uitgaven
slim en overzichtelijk in kaart.

De Rabo App blijft zich vernieuwen

Met zijn ambitieuze plannen voor een
kantoorverzamelgebouw voor diverse
ondernemers uit de regio, slaat Harm
als eigenaar van Autobedrijf Boelens
een volledig nieuwe weg in. “Ik houd
wel van een uitdaging”, legt hij z’n

keuze uit. “Het bankgebouw ziet er
piekfijn uit en staat bovendien op
een toplocatie. Ik denk dat er genoeg
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www.kvdp.nl

Open Huis!

Altijd al eens willen weten hoe wij houten
kozijnen, ramen en deuren produceren? Dan bent u
zaterdag 16 november tussen 10.00 en 15.00 uur
van harte welkom op de Harm Smidswei 13 in Kollumerzwaag. Onze hypermoderne Windowmaster bewerkingsmachine draait die dag op volle toeren en tevens is het volledige productieproces te bewonderen. Hopelijk tot ziens!

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag

Tel.: (0511) 44 36 15 • info@kvdp.nl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

CITROËN C3 PURETECH 1.2

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI

HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL

OPEL AGILA 1.0 ENJOY

COLLECTION airco/ecc, Citroën radio
cd + nav, cruise ctrl, mistlampen voor,
trekhaak (afneembare kogel), enz.
bj 2014 - 70.985 km
€ 9.750,-

TENDANCE airco, Citroën radio cd,
cruise ctrl, mistlampen voor, trekhaak,
centrale vergr, HOGE IN STAP + ZIT!
bj 2012 - 120.824 km
€ 7.995,-

5 DRS airco, Hyundai radio/usb,
elek. ramen + spiegels, mistlampen
voor, centrale vergrendeling, enz.
bj 2016 - 63.546 km
€ 11.995,-

airco, radio cd, mistlampen voor,
trekhaak, centrale vergrendeling,
elek. ramen, enz. HOGE ZIT
bj 2008 - 95.172 km
€ 4.755,-

airco/ecc, Renault radio + navigatie, pdc achter,
cruise control, led dagrij verlichting,
licht metalen velgen, LUXE UITVOERING!
bj 2017 - 36.397 km
€ 18.950,AUTOMAAT

SCHONE EURO 6 MOTOR

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 150 PK

PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2

PEUGEOT 308 SW 1.6 BLEUHDI 190PK

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI

INNOVATION airco/ecc, Opel radio
+ nav, parkeerhulp v+a, l.m. velgen,
cruise ctrl, ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2017 - 21.202 km
€ 18.495,-

PURETECH airco/ecc, Peugeot radio/
usb, cruise ctrl, elek. ramen, pdc achter,
enz. LUXE UITVOERING + HOGE ZIT
bj 2016 - 81.732 km
€ 13.750,-

EXECUTIVE airco/ecc, Peugeot radio
+nav, usb/aux, elek.ramen, trekhaak,
l.m.velgen, led dagrijverl. LUXE UITV
bj 2014 - 78.084 km
€ 11.850,-

airco, radio cd, tussenschot,
mistlampen voor, cruise control,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 65.762 km
€ 7995,-

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

excl.
BTW

Foarwei 17, Walterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

RENAULT
MEGANE
ESTATE TCE 130PK
LIMITED

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma
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Tijdverspilling

Durk Mous en Harm Boelens (rechts)

ondernemers zijn die hier wel hun
kantoor willen vestigen.”
Ruimte genoeg

Van fysiotherapeuten tot financiële
hulpverleners en van diëtisten tot
deurwaarders: iedere ondernemer is
van harte welkom in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw. Harm: “Mijn
doel is dat het gebouw een bruisende plek wordt voor bedrijven en
ZZP’ers in de regio. De Rabobank
huurt nog een klein gedeelte van het
pand, maar de rest is vrij in te delen
voor geïnteresseerden. Dus of je nou
met tien mensen bent en verder wilt
groeien of in je eentje op je slaapkamer werkt en wel eens iets groters
wilt: er is ruimte genoeg.”
Doorgroeien

De ruimte krijgen om door te groeien is voor ondernemers van essentieel belang, weet Harm uit eigen
ervaring. Ooit begon hij zelf in z’n
garage met sleutelen aan auto’s voor
familie, vrienden en bekenden. Deze
vrijetijdsbesteding nam al snel zo
veel tijd in beslag dat Harm in 1995
besloot om te stoppen met z’n baan
en van zijn hobby zijn werk te maken. Autobedrijf Boelens groeide
in de loop der jaren uit tot een gerenommeerde garage, met een professionele werkplaats en glimmende
showroom. “In 2014 zijn we gestopt
met de werkplaats en richten we ons
alleen nog op de autoverkoop”, vult
Harm aan.
Het roer om

Ruim twintig jaar na de start van
zijn eigen bedrijf is het hoog tijd
voor een nieuwe uitdaging. Met de

aankoop van het voormalige bankgebouw gooit Harm het roer om. “Je
moet als ondernemer in beweging
blijven”, vindt hij.
“Wanneer zich zo’n prachtkans
voordoet, is het zaak om die met
twee handen te grijpen. Zo’n mooi
gebouw moet bewaard blijven voor

het dorp en krijgt met deze nieuwe
functie weer een belangrijke rol in
Damwâld. Het bankgebouw wordt
een ontmoetingsplek voor ondernemers, waarmee we de regio een
financiële impuls geven. Toepasselijker kan toch niet”, glimlacht hij.

Interesse?

Interesse of benieuwd naar de kantoorruimten in het voormalige Rabobankgebouw aan de Haadwei 51?
Kom gerust langs bij Autobedrijf
Boelens om de mogelijkheden te
bespreken of bel met 0511 424 727.

Het leven biedt tegenwoordig maar vele
gemakken. Nu is het natuurlijk absoluut
niet zo, dat je er dan ook allemaal gebruik van moet maken. Maar soms kan
het toch handig zijn. Ik heb sommige van
die gemakken ook aan de lijve, om toch
maar eens de klassieken te gebruiken, ondervonden. Nu is ondervonden, wel een
groot woord. Ik stond er met open mond
bij te luisteren. Stel je eens voor, je woont
in een dorp van zo’n 1001 inwoners, nee
geen sprookje dit keer. Je auto staat niet
bij de garage, maar je wou wel dat hij
er stond. Je kunt er nu ook niets mee. De
boodschappen dat kan een probleem zijn,
maar dat is het natuurlijk allang niet
meer. De bezorg bus, dat is ideaal, vooral
als je het verhaaltje leest. Drie woorden
springen in het oog: goed, goedkoop en op
tijd. Dat er achteraf niet een woord werd
waargemaakt, lag gelukkig niet aan de
betreffende winkel, zij hadden nog genoeg gratis smoezen op voorraad.
Weet je, als je via internet besteld, weet je
ook precies hoeveel je kwijt bent, wat de
bezorgkosten zijn en hoe laat ze komen.
Ideaal toch? Dat in de praktijk blijkt dat
het een uur later is, dat je veel meer kwijt
bent en dat je wel bezorgkosten moet betalen, blijken kleine foutjes. Op een bedrag
van rond de € 63,- bleek maar liefst bijna
20 euro te veel betaald. De aanbiedingen bleken niet meegerekend. Een klein
voorbeeldje. Kratje bier op de nota supermarkt, 17,50, in de winkel 16,25 in de
aanbieding 9,95. Bij bepaalde producten
gratis bezorgservice niet meegenomen.
Te laat bezorgd en om nu te zeggen dat
de service optimaal was. Geld kratje bier
en bezorgkosten na circa half uur praten
en drie medewerkers toch teruggekregen.
Nota nalezen en uitrekenen 25 minuten,
zaten nog veel meer foutjes in. Wat een
gemak, ga toch lekker zelf winkelen, bespaart je veel geld, ergernissen en stress.
Jefanka
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Folluk
Folluk! Dat roep je in Friesland wanneer je bij iemand via de achterdeur
binnenstapt. Geen gedoe met aanbellen bij de voordeur. Je steekt gewoon
je hoofd om de hoek en roept keihard
‘Folluk!’ Ik dacht dat dit de normaalste zaak van de wereld was, maar dat
blijkt niet helemaal het geval.
Kennelijk is ‘Folluk!’ roepen niet
bij iedereen een gewoonte. Ik heb
het één keer gedaan bij de buren in
Drachten en dat leverde een bijzondere schrikreactie op bij de buurvrouw. ‘Wat riep je nou?’, vroeg ze
nadat ze geschrokken naar de achterdeur was gerend. ‘Folluk’, zei ik. Had
ze nog nooit van gehoord. ‘Of deed
onze deurbel het niet?’, was haar volgende vraag. Nadat ik had uitgelegd
dat dit een Friese traditie was, bleef
ze in verwarring achter.
Nu we in Boelenslaan wonen, heb ik
weer iets nieuws geleerd. Daar roe-

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

pen ze geen Folluk, maar stappen ze
zo je woonkamer binnen. Al heel wat
buren hebben we over de vloer gehad.
Wanneer ze zien dat er een auto op
de oprit staat, komen ze spontaan
even langs. Zo hadden we op een
middag twee dames op het erf, die
nieuwsgierig al even een rondje door
ons bos hadden gemaakt. En een
week geleden nog stond ’s ochtends
vroeg de buurman van even verderop
plompverloren in de woonkamer. Hij
was benieuwd welke dames er in het
huis kwamen wonen.
In die zeven weken dat we het huis
hebben, zijn er al meer buren langs
geweest dan in die twee jaar in
Drachten. De voorzitter van Dorpsbelang is al op bezoek geweest en we
zijn inmiddels ook al lid. We weten
van de ene buurman dat hij binnenkort vader wordt en van de andere
dat hij een zwembad in de tuin heeft.
We lezen al het nieuws in de dorps-

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

krant. Sterker nog: ik ben de kersverse columnist. Met andere woorden,
we zijn al behoorlijk ingeburgerd. En
dan wonen we er nog niet eens.

Informatie advertenties:

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

Vergelijk dat met Drachten en er is
een wereld van verschil. Ik weet maar
amper wie mijn buren zijn, terwijl we
stijf tegen elkaar aan wonen. Ik zou
niet eens weten of er een buurtvereniging is, wie in verwachting is of
wie een zwembad in de tuin heeft.
Ik zwaai ‘s ochtends, ‘s middags en
’s avonds wanneer ik iemand tegenkom, en dat is dat. Op zichzelf wel
lekker rustig, maar wel net iets te
anoniem als je het mij vraagt.
Nog een paar weken en dan gaan we
verhuizen. Een housewarming voor
de buren kunnen we wel van onze
to do lijst halen, want iedereen is inmiddels al langs geweest. Misschien
handig om nog wel een bordje bij de
achterdeur te hangen met de tekst:

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
11 DECEMBER INLEVEREN VOOR
2 DECEMBER BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

‘Liever niet de schrik van je leven?
Dan adviseren we, klop eerst even.’
Nynke van der Zee

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude,
Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De
Falom, Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast,
Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel,
Jistrum, Kootstertille, Twijzelerheide,
Zwagerbosch, Buitenpost, Kollum,
Hurdegaryp, Dokkum
Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen
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Profiteer nu van subsidie!
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op:
www.kostonnoord.nl

€ 12 p/m

2

€ 27p/m

2

€ 16 p/m

2

Uw specialist in woningisolatie

WWW.KOSTONNOORD.NL

Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl
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Hoofdprijs van € 450,- aan Westereender Keaplju bonnen

Sint-Nicolaasactie Westereender Keaplju
ren is altijd gratis en dichtbij de zaken
waar u tot tevredenheid kunt slagen.
De Westereen is tijdens de komende
donkere dagen een warme bron van
sfeer en gezelligheid, waar het plezierig winkelen en kopen is bij de actieve
leden van de middenstandsvereniging
De Westereender Keaplju. Naast de
gezelligheid van het dorpse karakter,
biedt het centrum van de regio een
groot assortiment, waardoor vrijwel
iedereen slaagt.

In de maanden november en december zal De Westereen ook dit jaar
weer in het teken staan van sfeer en gezelligheid. De middenstandsvereniging De Westereender Keaplju organiseert weer een prachtige
Sint-Nicolaasactie, met daarbij weer veel prijzen in de vorm van de
Westereender Keaplju waardebonnen. Deze actie is in opzet gelijk als in
voorgaande jaren. Men krijgt bij iedere besteding bij de deelnemende
winkeliers, herkenbaar aan het affiche op het raam, één lot en vervolgens bij elke 5 euro weer een lot. Op deze loten hoeft men alleen maar
een telefoonnummer in te vullen, zodat De Westereender Keaplju u na de
trekking kunnen bellen, als u een prijs heeft gewonnen.

Zaterdag 16 november, de dag dat
Sint-Nicolaas weer in de haven met

de boot in De Westereen arriveert,
gaat in het Keapmansdorp De Wes-

tereen de inmiddels traditionele SintNicolaasactie weer van start. Deze actie eindigt op donderdag 5 december.
Loten kunnen ingeleverd worden tot
vrijdag 6 december tot 12.00 uur. Tijdens de Sint-Nicolaasactie maakt u
niet alleen kans op een van de prachtige prijzen, maar kunt u ook volop profiteren van scherpe prijzen, de service
en niet te vergeten de kwaliteit en het
brede assortiment, dat het regionale
centrumdorp te bieden heeft. Parke-

Bij de Westereender Keaplju in De
Westereen is service nog een vertrouwd begrip. Dat Sint-Nicolaas altijd als eerste een bezoek brengt aan
De Westereen is logisch, omdat de
Sint graag voor messcherpe prijzen
inkoopt, of het nu gaat om een cadeau
voor de kinderen of voor volwassenen.
‘Het is hier altijd vertrouwd kopen.
Natuurlijk let ik op de prijzen, maar
ook de kwaliteit moet goed zijn. Ook
vind ik het een groot voordeel, dat ik
bijna voor iedere winkeldeur kan parkeren zonder dat ik daarvoor moet betalen,’ aldus Sint-Nicolaas. ‘Natuurlijk
koop ik ook hier in De Westereen om
kans te maken op een van die mooie
prijzen, de Westereender Keapljubonnen. Ik weet zeker dat ik daar ook

altijd mensen blij mee maak. Zij kunnen dan zelf een keuze maken uit het
ruime assortiment. Ik zie deze waardebonnen ook vaak op verlanglijstjes
staan. Vooral veel ouders, pake’s en
beppe’s vinden het een prachtig idee.
Ze kunnen dan naar eigen inzicht uit
het gevarieerde aanbod een keuze maken.’
De schitterende Sint-Nicolaasactie
kent een hoofdprijs van maar liefst
450,- euro en daarnaast 2 keer 200,-, 4
keer 100,- en acht keer 50,- aan Westereender Keaplju waardebonnen. De
22 prijswinnaars worden na de eerste
trekking uitgenodigd, om onder het
genot van een kopje koffie, op zaterdag 12 december in café De Hossebos
bij de definitieve trekking aanwezig te
zijn. Tijdens dit gezellig uurtje worden de prijzen van de Sinterklaasactie
uitgedeeld.
De sponsors zijn: Sake Store; De
Bruin Isolatie/ISO Noord, TUIN!,
Alphega apotheek de Dorpsacker;
HUBO; DVEN Accountants; Bouwkundig Bureau DMA, Mominten.

Zorg ervoor dat dit in de week vóór de verkoop in de lokale krant(en) staat

Mooi 1-2-tje tussen Zwaagwesteinde en lokale winkeliers
Mensen bestellen tegenwoordig steeds vaker via internet. Dit gaat ten
koste van de lokale winkeliers en horeca. Daarom komt VV Zwaagwesteinde in actie!

De club geeft hiervoor een speciaal
Sponsorboekje uit, ter promotie van
de winkeliers en horeca uit De Westereen. Dit boekje staat vol met aanbiedingen (waardebonnen) van de
betreffende ondernemers, dus die wil
iedereen hebben.
Iedereen wint

VV Zwaagwesteinde gaat deze sponsoboekjes vanaf volgende week verkopen. Een boekje kost €5,- per stuk. In
ruil daarvoor ontvangt u honderden
euro’s aan voordeel bij de lokale winkeliers, dus dat is snel terugverdiend!
Zo wint iedereen met deze actie: de
club, de ondernemers en iedereen die
een boekje koopt!
Samen winnen we meer

westeinde en de lokale middenstand.
Samen winnen we meer, doet u mee?
Deelnemende bedrijven

Restaurant en Partycentrum Old
Dutch, Bosma Auto’s, Sake Store,
Café De Hossebos, Elektroworld
Talsma, Dijk optiek, Hubo, Slagerij
Dantuma, Visser woninginrichting,
Jilderda’s Bloemenboetiek, Slagerij
Riemersma, Xu Sheng, Tuincentrum
Tuin!, Coop Supermarkt, Kapsalon
S’He, Rinse’s Resto, Healthcenter
Plantinga, Boersma groente & fruit,
Total De Westereen, Bakkerij Heslinga, Glavecom verf & glas groothandel,
Regiobank De Westereen, Primera
Jousma, Kaashandel van der Woude
& Zondervan

Deze actie is een mooi voorbeeld van
de samenwerking tussen VV Zwaag-

Kom jij straks
Oud papier container
bij ons op school?
Vraag:

Week 45
Week 47
Week 49
Week 51
Week 2

4 t/m 8
18 t/m 22
2 t/m 22
16 t/m 20
6 t/m 10

november
november
november
december
januari

Openingstijden container
Maandag t/m donderdag
7:30 tot 19:00
Vrijdag 7:30 tot 14:00

Sint, waarom koop je niet
bij BOL.COM, Wehkamp of
Zalando cadeautjes?

Sint:
Omdat de lokale middenstand
de intocht en de
feestverlichting
betaalt en zij niet.

Je bent van harte welkom
op onze open dag!

Let op!!!

Van week 52, 2019 t/m week 1,
2020 is er geen oudpapiercontainer.

Sportloane 2
De Westereen

Woensdag 21 maart 2018
KOPEN DOE JE IN EEN WINKEL
13.00 tot 15.00 uur
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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

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

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

Weekaanbiedingen

Elke maandag

Speculaas Slagroom
Gebak stukje
Pak Staven
Pepernotenbrood
6 gesorteerde bolletjes

4 broden

€ 6.45
€ 3.95
€ 3.25
€ 2.10

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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“Hûnewipper” Pieter Duijff lexicograaf
Fryske Akademy
Tekst: Johannes van Kammen
Foto: Marcel van Kammen

DAMWÂLD – Dat hij de bijnaam
“Hûnewipper” met ere draagt,
vertelt al veel over lexicograaf (iemand die woordenboeken schrijft)
Pieter Duijff, die inmiddels al jaren
in Damwâld woont. De bewoners
uit zijn geboortedorp Rinsumageast, waar hij “hikke en tein” is,
dragen deze bijzondere bijnaam.
‘Bijna ieder dorp kent zijn bijnamen. Ik vind dat prachtig, daarmee
bewaar je het verleden. Dat deze
namen bovendien nog in het Fries
zijn, de memmetaal waarvoor
Duijff een enorme liefde heeft, is
een prachtig bijkomend aspect.

Pieter Duijff is lexicograaf en taalkundige bij de Fryske Akademy. Hij
is ook docent taalbeheersing Fries
aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is (eind)redacteur geweest
van het Woordenboek van de Friese
Taal (1984-2011), Wurdlisten fan
de Stedfryske dialekten (1998), Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek (2000) en het Frysk Hânwurdboek (2008). Hij heeft ook meegewerkt
aan Taalweb Frysk (2014).
‘Saai? Nee absoluut niet. Ik heb het
mooiste beroep van de wereld. Woorden zijn voor mij een levenslikeur. Ik
ben er dag en nacht mee bezig. Niet
alleen de geschreven tekst en de spelling, maar vooral ook het gesproken
woord. Dat daarbij het Fries mijn
voorkeur heeft, lijkt mij min of meer
logisch. De gemeente Dantumadiel
staat al jaren bovenaan wat betreft de
Friestaligheid. Ik vind daarbij niet alleen de originele Friese taal belangrijk,
maar interesseer mij vooral ook wat
betreft het dialect, om het maar oneerbiedig te noemen. Waar komt deze
taal van oorsprong vandaan? Wat zijn
de invloeden uit andere talen? Soms
heb ik aan één woord voldoende om te
bepalen uit wat voor streek uit Fryslân
iemand afkomstig is. Maar meestal
zijn enkele zinnen voldoende. Je hoort
het niet alleen door de klank en de
uitspraak, maar ook uit de betekenis
van woorden. Ik vind dat prachtig, dat
is voor mij elke keer een uitdaging.
Wat dat betreft heb ik een 24 uursbaan, maar zo zie ik het absoluut niet.
Taal is mijn leven geworden,’ verklaart
de academisch geschoolde lexicograaf.

maten bijzonder interessant. Dat hiervoor ook veel gesprekken nodig zijn,
maakt de uitdaging alleen maar groter.
Soms komt hij een voor hem nieuw
woord tegen. Een woord dat hij niet
kent. ‘Het komt voor, maar niet vaak
meer. Ik denk dat de meeste streekgebonden woorden bij ons op de Fryske
Akademy bekend zijn,’ verklaart hij
lachend.

Zoals reeds gememoreerd heeft Duijff
zich inmiddels beziggehouden met
een groot aantal aspecten de Friese
taal betreffende. De taal van zijn hart.
Friese taal en letterkunde, waarover hij
bovendien mooi, maar ook inhoudelijk
over weet te vertellen. In een gesprek
met Duijff komen veel onderwerpen
naar voren, zoals zijn huidige project
waar hij samen met een aantal collega’s mee bezig is. Het Zuid-Lauwerslands, waaronder het Kollumers, maar
bijvoorbeeld ook Gerkesklooster en
Stroobos vallen, naast de dorpjes Burum, Munnekezijl, Kollumerpomp en
Warfstermolen. Het gaat daarbij niet
alleen om de uitspraak, de schrijfwijze,
maar vooral ook om de historie van de
taal. ‘Waar komt dit dialect vandaan?
Wie heeft het hier gebracht? Vooral
de oorsprong vinden Duijff en zijn

‘Ik ben wellicht een vakidioot. Ik probeer altijd te achterhalen waar mensen vandaan komen. Om dit prachtige
beroep te kunnen uitoefenen moet je
ook belangstelling voor geschiedenis hebben en in dit geval vooral de
regionale geschiedenis. Als je met de
historie van de Friese taal en woorden
bezig bent, dan merk je pas de invloed
van andere talen. Hoewel het Fries
veel van zijn oorspronkelijke taal heeft
behouden, merk je toch ook de invloed van andere talen uit de oudheid,
waaronder het Germaans. Je moet het
vergelijken met de huidige invloeden
van het Engels, maar de achtergrond
is toch verschillend. Ik ben van mening, dat veel mensen tegenwoordig
Engels gebruiken om erbij te willen
horen. Dat aspect speelde vroeger absoluut niet een rol. Door het onder-

zoek naar de taal kom je ook veel bijnamen van dorpen en streken tegen,
die te herleiden zijn naar vroeger. Ik
kom uit Rinsumageast en ben dus een
“Hunewipper”. Dat is de bij- of noem
het maar scheldnaam. Ik ervaar dit als
prachtig,’ aldus Duijff.
‘Waling Dijkstra schreef ruim honderd jaar geleden: “It Frysk hat de
taring”. Een pracht opmerking, hij
maakte zich dus zorgen om het Fries.
Een neergaande belangstelling voor
onze taal die toen wellicht al merkbaar
was. De animo om Fries te schrijven,
lezen en te spreken nam later behoorlijk af en kende in 1984 een dieptepunt. Doordat het Fries verplicht
werd op de basisscholen, al was het
maar een uurtje, kwam er toch een
kentering en het is opvallend hoeveel
Friese jongeren op hun sociale media
het Fries gebruiken, 48 procent maar
liefst. Ik heb het daarbij niet over de
correcte schrijfwijze, maar onderling
durft men het toch aan. In officiële

geschriften is dit slechts 2 procent. Ik
vind het toch een verheugende ontwikkeling.’
‘Schamen voor de Friese afkomst? Je
schamen omdat je een Fries accent
hebt? Onfatsoenlijk zijn als je Fries
spreekt of in het Fries antwoord?’
Plotseling komt de ‘Wâldman’ in
Duijff in alle hevigheid naar boven.
‘Als Fries hoef je je absoluut niet te
schamen en zeker niet voor je taal of
accent. Je kunt er trots op zijn dat je
een Fries bent. Trots op je afkomst,
maar vooral ook op je taal. Een stukje
eigen identiteit. Ik vind het onfatsoenlijk dat mensen die van buiten
Fryslân komen, niet de moeite, ik
noem het onwil, nemen om het Fries
te verstaan. Ik ben van mening dat ik
mij niet hoef aan te passen aan mensen die de moeite niet willen nemen
om mij te verstaan. Dat is toch gek en
onfatsoenlijk, dat je besluit ergens te
gaan wonen en leven, maar je niet wilt
aanpassen,’ besluit Pieter Duijff.

“Hûnewippers”

Rinsumageasters worden in de volksmond ook wel “hûnewippers” genoemd. Deze term komt voort uit het
hûnewippen, het zg. hondengooien
wat in vroeger tijden werd gebezigd.
Op de eerste vrijdag van september was er Paardenmarkt en na deze
dag kermis. De nieuwe bewoners in
Rinsumageest moesten die zaterdag
blootshoofds onder een vlag doorlopen, die 3 maal over hen heen werd
gezwaaid. Ze waren dan ingewijd en
opgenomen in de dorpsgemeenschap.
Wel moest er nog een “fooi” worden
gegeven, die later in de dorpsherberg
in het gerstennat werd omgezet. Als
slotnummer had men dan het “hûnewippen” op de brug. Men trachtte dan
een of meer honden te vangen; enkele
mannen stonden klaar met een koord
dat men slap liet hangen. In het midden werd de hond daarop gezet, waarna vervolgens het koord met kracht
werd aangetrokken. De hond werd
op deze manier gelanceerd. Mannen
stonden klaar om de hond dan weer
op te vangen, maar mislukte dit dan
viel de hond op de straatstenen en was
er dan meestal niet te best aan toe.
Een leuk volksvermaak kan men dit
hûnewippen niet echt noemen en het
wordt ook niet meer actief beoefend,
maar de Rinsumageasters worden in
de volksmond nog steeds wel “hûnewippers” genoemd.
Lexicograaf

Iemand die zich professioneel bezighoudt met de lexicografie, is een lexicograaf. Het draait in de lexicografie in wezen om de vraag: hoe kan
woordinformatie (zoals betekenis,
spelling, uitspraak en gebruik) op een
gebruiksvriendelijke en verantwoorde
manier voor de gebruiker toegankelijk
gemaakt worden. De wetenschappelijke bestudering hiervan wordt de
theoretische toepassing van de lexicografie genoemd.
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Voor al de
werkzaamheden
in en om uw huis
Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

* Nieuwbouw
* Onderhoud

Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!

* Verbouw
* Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

www.korelzinga.nl

kinderwoud.nl

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

DE TRIJE DOARPEN
dorpscentrum van Kollumerzwaag

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

w w w. m u l t i s t y l e . n l

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

Tel. 0511 - 44 15 16

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

Pakket van de week!
Bloemkool,
Gesneden
Rode Kool,
Zuurkool,
Prei, Spruiten

Samen
€ 4.98

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

10 kilo IrenesBorgers-Bildstar
€ 9.98

Tevens weer vol op
kant en klare Stampotten, Erwtensoep en
Bruine Bonensoep!!

GRATIS

Waardebepaling

* 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

0511 469 269

jaapkingma.nl
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Natuurlijke bron
De herfst is weer volop begonnen.
De koude soms gure dagen zijn
voor veel mensen niet bepaald
het aantrekkelijkste gedeelte van
het jaar. Toch is er in de herfst nog
veel te bewonderen en vooral een
straffe, stevige noordoostelijke
wind kan soms voor aangename
verrassingen zorgen wat betreft
vogels.

Een paar uurtjes in de natuur zijn
en de elementen zoals wind en kou
trotseren, geeft mij echter vaak een
heel goed gevoel. Door de noordoostelijke wind kan het gebeuren dat
vogels, die vaak uitsluitend boven zee

leven, soms opduiken in het binnenland. Hoewel we relatief dicht bij de
Waddenkust wonen en leven zien
we toch weinig echte kustvogels in
onze contreien, of wellicht letten we
er niet voldoende op. In ieder geval
hoop ik binnenkort weer grote zaagbekken en ook nonnetjes in de wateren rondom ons te zien, zoals de in
de Swemmer, maar zeer zeker ook in
de Trekvaart. Hoewel mannetjes in
de natuur toch vaak het mooist zijn,
vind ik dit vooral opvallend bij deze
twee eenden soorten. Het mannetje
van het nonnetje is voor mij een van
de parels onder de eenden soorten.
Het is weer de tijd dat niet alle grote
witte zwanen knobbelzwanen zijn.
We kunnen momenteel drie soorten zwanen tegenkomen, hoewel we
voor de wilde en de kleine zwaan
over het algemeen toch in meer waterrijke gebieden moeten zijn, zoals
het Lauwersmeergebied. De wilde
zwaan trompettert daarbij duidelijk

Goudhaan (Foto: Marcel van Kammen)

Vuurgoudhaan (Foto: Marcel van Kammen)

veel meer dan bijvoorbeeld de kleine
zwaan. Van de knobbelzwaan is het
geklepper van de vleugels een bijzonder kenmerk.
Momenteel, nu de bomen hun bladeren laten vallen is het bij uitstek
de tijd om ons kleinste vogeltje, de
goudhaan waar te nemen. Een vogeltje, nog kleiner dan de winterkoning.
De goudhaan is Europa’s kleinste
vogel. Van snavel tot staartpunt meet
hij slechts 8,5 cm, en ze wegen vaak
niet meer dan 5 gram! Het is een
zangvogel die vooral te vinden is in
naaldbossen met lariksen en sparren. Ze leven namelijk vooral in de
toppen van naaldbomen. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden
door hun liedje of roepjes van hoge
tonen. Om deze tijd kan men soms
hun hoge piepgeluid horen in het
struikgewas. Door de hoge tonen
zijn ze helaas minder goed te horen

Joris’ Kerstboom komt
naar Dokkum
Wie zet jij in het licht? Dat is de vraag die Joris Linssen aan de bezoekers
stelt op De Zijl in Dokkum. In de donkere decemberdagen is Joris’ Kerstboom de ultieme ontmoetingsplaats voor alle mensen om een foto van
een bijzonder persoon in hun leven tussen de dennentakken te hangen
en in het licht te zetten.

De begeleiders van Joris’ Kerstboom
staan op 7, 11 en 13 december op De
Zijl. Iedereen is uitgenodigd om daar
een foto in de kerstboom te hangen
van een persoon die hij of zij in het
licht wil zetten.
Joris Linssen is op vrijdag 13 december van 15.00 tot 22.00 aanwezig* om
de persoonlijke verhalen achter de
foto horen. De grote kerstboom is een
ontmoetingsplaats waar je bijvoorbeeld elkaar ten huwelijk kunt vragen, een reddende engel kunt bedanken, sorry kunt zeggen of een hechte
vriendschap kunt vieren.
Wil je iemand bedanken, een ode
brengen aan een persoon of sorry tegen iemand zeggen? Kom naar Joris’
Kerstboom en neem de foto van de
betreffende persoon mee. Als je jouw
verhaal ook graag wilt delen met Joris Linssen in het tv-programma mail
dan jouw verhaal naar joriskerstboom@kro-ncrv.nl. Joris’ Kerstboom
heeft dit jaar zes uitzendingen. Op

14, 15, 16, 18 en 19 december worden
vijf korte afleveringen uitgezonden
rond de klok van 22.30 uur bij KRONCRV op NPO 2. Op vrijdag 20
december is de hoofduitzending om
21.05 uur bij KRO-NCRV op NPO
2. Tijden en dagen zijn onder voorbe-

houd. Kijk op www.joriskerstboom.
nl voor het actuele schema
Over KRO-NCRV. Wij willen met
onze bevlogen en optimistische programma’s de samenleving prikkelen
en inspireren om meer naar elkaar om
te kijken. Wij geloven in een liefdevolle samenleving waarin plek is voor
iedereen. Een samenleving die draait
om iets minder ‘mij’, en iets meer ‘wij’.
Joris Linsen (Foto: Stijn Ghijsen)

voor oudere mensen, waarbij het
gehoor wat achteruit is gegaan. Ze
leven in groepjes en trekken vaak op
met mezen. Goudhaantjes kunnen
ontzettend tam zijn en vooral in de
trektijd als er duizenden in ons land
neerstrijken zijn ze zo met voedsel
zoeken bezig, dat je ze soms voor je
gevoel bijna aan kunt raken.
Als je een goudhaantje ziet is het altijd even goed om op te letten of het
ook een vuurgoudhaantje is. Kenners
kunnen de geluiden prima scheiden.
Net als het goudhaantje kan ook het
vuurgoudhaantje in onze regio opgemerkt worden. De vuurgoudhaan
lijkt op een goudhaan, maar met
nog fellere kleuren. De kruin- en
zijkruinstrepen zijn ongeveer gelijk,
maar de vuurgoudhaan heeft een
contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte
oogstreep door het oog heen. Het

mannetje heeft in plaats van geel een
geheel feloranje kruinstreep. Maar
naast het verschil in uiterlijk maken
zang, biotoop, trekgedrag en leefwijze hem eigenlijk tot een totaal andere
vogel.
Reacties en ringmeldingen: Johannes
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.

Liefde uit Twijzel (2)
In onze vorige editie plaatsen we een kaart die bijna 100 jaar geleden
was verzonden. De afzender van deze prachtige nostalgische kaart met
de ingrijpende tekst kwam in dit geval uit Twijzel. Onder de zin ‘Groeten uit…… ‘stond in ieder geval met pen geschreven: Twijzel.

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 geheime 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
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.

Van Johan Deinum kregen we bijgaande reactie, die waarschijnlijk een
deel van de oplossing wat betreft Aaltje
Lourens ontrafelde. Blijven echter zeker nog vragen over. ‘Krekt efkes socht
om Aaltje Lourens. Der liket leafde
yn it spul te wêzen. Dat tink ik oan in
frommiske fan in jier as 20, berne omtrint 1900, om’t de kaart fan 1920 is.
Ik fyn dan yn Twizel de berte fan
Aaltje op 22-12-1901. Sy ferfart op
10 juni 1920 nei De Westereen. Spitichernôch wurdt der gjin adres by
oanjûn, mar dit moast har hast wol
wêze. Dizze Aaltje trout letter net mei
PL, mar op 19-05-1927 mei Bouwe
Hoekstra fan Garyp. Fraach bliuwt
wa’t PL wêze kin.
Reacties graag naar Johannes van
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 0511-447474. E-mail:
jefanka@planet.nl

LEES DE WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL

Foto: Fotografie Jaap de Boer
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de Westereender Keaplju
MIDDENSTANDSVERENIGING ZWAAGWESTEINDE

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
• A & H Elektro
Ferlinge Stasjonsstrjitte
94
Suder•Stasjonsstrjitte
19, tel. 441323
• Riemersma,
Slagerij Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Anja, Snackbar
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
• Boersma, aardappelen, groente
en
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
Veenstra & Visser
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
fruit
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder Stasjonsstrjitte
10a
• tel.
Sake
Store
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7,
445045
tel. 447695
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
• Alma •
Pannenleggersbedrijf
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Cadeauvoordeel
Ferlinge Stasjonsstrjitte
7
De ReadeTsjerkestrjitte
Klaver 12, tel. 06-29626728
• Talsma,
Electro WorldBoskwei 7-A, tel. 443055
3, tel. 402126
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
info@cadeauvoordeel.nl
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
• Anja, Snackbar
www.electroworldtalsma.nl
• Brugchelencamp
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel.
441818
Salomon
Levystrjitte 1, tel. 444488
• Tuin!
Zorgcentrum Brugchelencamp 1,www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• De Zilveren Maan, Minicamping
• Auto Bosma
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
Foarwei 21,
Boppewei 17, tel. 443180
tel.Kollumerzwaag
448181
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23,•tel.
446021Woninginrichting
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
Visser,
• Coop
supermarkt
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma, Texo
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 tel. 442121
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Foarstrjitte 46, tel. 441201
• 443180
Xu Sheng, Chinees Tolwei 22, tel. 444747
• Dantuma,
Slagerij
Boppewei 17, tel.
• Boersma,
aardappelen,
groente en
Indisch
Restaurant • NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel.• 441672
Fierljepcentrum De
Westereen
fruit
Kollumerzwaag
Lange Reed 18-20,Noarder
tel. 447371
Ljurkstrjitte
74,Optiek
tel. 441424
StasjonsstrjitteFoarwei
13 tel.235,
441824
• Dijk,
tel. 444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
• FotografieJaapdeBoer
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
• Friesland Sportprijzen
Foarstrjitte 69, tel. 447300
www.dijkoptiek.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638
Yndustrywei 5, tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
Het Haarboetiekje,
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier in
• Hans •
Brolsma
verhuizingen - Kapsalon
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
- opslag
Foarstrjitte 49, tel. 443939
en deskundig in glas- en
Ferlinge
• Stasjonsstrjitte72
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Present Promotion
schilderwerken
tel. 445193
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• De Hossebos, Café-Restaurant
• PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Foarstrjitte
21,
tel. 444622
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp
1, tel.
448181
• Rabobank
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruinwww.hossebos.nl
Isolatie
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
• Jilderda,
Bloemenboetiek
Miesstrjitte5,
tel. 449537
• Riemersma, Slagerij
• Coop supermarkt
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068 • Het Haarboetiekje, Kapsalon
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
63, de
tel. Jong,
448860De Echte Bakker
• Eddy
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
• Van der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij Fizel
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177
• Hubo
De Westereen
• Sake Store
• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma,
Slagerij
Tolwei 22, tel.41,
444747
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte
tel. 441672
• Kapsalon S’he
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte
43, tel. 49,
441705
Foarstrjitte
tel. 443939
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
•
Primera
Jousma
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte
72c, tel. 447334
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei
1a, tel. 445050

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
stienstratimmerwerken@home.nl
• Talsma, Electro World
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
www.electroworldtalsma.nl
• Topfiets
Noarder Stasjonsstrjitte 21
tel. 06-13318736
• Total Tankstation en Carwash
Noarder Stasjonsstrjitte 40
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500
info@kvenemaassurantien.nl
www.kvenemaassurantien.nl
• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
www.devesteynde.nl
• Visser, Woninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46
tel. 442121
• De Vries Everts Numan
Accountants Adviesgroep
A. v/d Meulenstrjitte 12-14
tel. 443840 www.DVEN.nl
• Installatiebedrijf H. Wagenaar
De Strieblom 3
tel. 445823/06-13282490
info@hwagenaar.nl
• Handelsonderneming de Wâlden
Hout en Bouwmaterialen
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81
tel. 445407,
www.bouwmaterialendewalden.nl
• Xu Sheng,
Chinees Indisch Restaurant
Noarder Stasjonsstrjitte 13
tel. 441824
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Kitwerken
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

De aktie loopt
van 16 november
t/m 5 december!

BIJ IEDERE AANKOOP ONTVANGT U 1 LOT, VERVOLGENS
ONTVANGT U BIJ ELKE € 5.00 EEN VOLGEND LOT.
K.v.K.Groningen
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018

vervolgens bij € 5,- een
Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot,
t/m 05-12-’18.
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18
dag 06-12-’18 12.00 uur!
donder
tot
jk
mogeli
LET OP: inleveren

Loten kunnen ingeleverd worden
tot en met 6 december 12.00
uur.
Vergunningnummer
*-*** K.v.K. Noord-Nederland
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018 K.v.K.Groningen

Bij
iedere besteding
ontvangt uin
1 lot,
bij Prijsuitreiking:
€ 5,- een
Trekking:
6iedere
december
De vervolgens
Hossebos.
12 december
Bij
besteding ontvangt
u 1 lot, vervolgens
bij € 5,- een
volgend lot.volgend
Inleveren
van
14-11-’15
05-12-’15.
Vergunningnummer
4-461 t/m
24-10-2018
K.v.K.Groningen
lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.
(22
deelnemers)
Kijk
de
uitslagen
op www.westereenderkeaplju.nl
LET
OP: inleveren
mogelijk
donderdag
Bijvoor
iedere
besteding
ontvangt
u 1 lot, tot
vervolgens
bij €06-12-’18
5,- een 12.00 uur!
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.

Inlichtingen:
Sjieuwke
detot
Beer,
info@treast.nl
en organisatie
Westereender Keaplju
LET OP: inleveren
mogelijk
donderdag
06-12-’18 12.00
uur!
DEZE AKTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

@dvenonline

Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
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Geen standaard broodjes bij de Binnen Markt
De Binnen Markt in Buitenpost heeft de publieksprijs voor ondernemers
van Achtkarspelen gewonnen. Een mooie waardering voor het harde
werk dat Janet en Jaco van der Meer samen met hun zoons Nico en Mark
verrichten. Bij hen kun je onder andere terecht voor een heerlijke lunch,
goede koffie of lekker gebak. Alles is biologisch en wordt zelf gemaakt.
Tekst/foto: Klasina van der Werf

Voor Janet was het altijd al een droom
om een eigen lunchroom te beginnen.
Zij heeft 28 jaar bij KPN gewerkt.
Haar man Jaco had een goede baan
als projectleider bij verschillende grote
bedrijven. Zoon Nico was al in dienst
bij de vorige eigenaar van de Binnen Markt toen het te koop kwam te
staan. Janet zag het als een kans om
deze lunchroom over te nemen, ook
voor haar zoon die bakker is. Haar

man Jaco zei: dan doe ik met je mee.
,,Het was best wel een gok om onze
baan allebei tegelijk op te zeggen.
Maar ik heb er geen moment spijt van
gehad. Ik geniet van elk moment en
ik vind het prachtig om met mensen
om te gaan’’, vertelt Janet. Jaco – die
uit een horecafamilie komt - voegt er
aan toe dat het hard werken is, maar
ik houd van uitdagingen en vind het
mooi om elke keer weer wat nieuws te
serveren. Naast catering, ontbijt, lunch
en koffie verkopen ze bij de Binnen

Markt ook nog allerlei biologische
producten. ,,We hebben een soort
mini-supermarkt van biologische producten. Deze complete formule van
winkel, lunchroom en catering werkt
goed, het is er altijd gezellig druk.’’
Biologische broden

Waar de Binnen Markt zich vooral
mee onderscheidt zijn de bijzondere
sandwiches. ,,Wij verkopen geen
standaard pistoletjes maar Nico bakt
elke dag broden. Van deze biologische
broden maken wij onze sandwiches.
Naast de chicken/pesto, ham/kaas of
veggie sandwich verkopen wij elke dag
drie á vier nieuwe specials. Geen dag
is dus gelijk. Ook onze zelfgemaakte
salades vallen in de smaak, zoals de
pasta pesto salade, quinoa salade, kipsalade en gemengde groene salade met
gegrilde kip en vers fruit. Elke vrijdag serveren wij een heerlijke warme
maaltijd, bijvoorbeeld kip in roomsaus
met zongedroogde tomaat, hete kip.
Maar ook hebben we de stamppotten weer gemaakt: hutspot, stamppot
zuurkool en hachee, gestoofd in een
bruin bier.
Gezellige high tea

Veel bedrijven weten de Binnen Markt
inmiddels ook te vinden voor bijvoorbeeld zakenlunches of diner op locatie.

Zowel warme als koude buffetten zijn
te bestellen, alles is mogelijk. Klanten
komen niet alleen uit eigen dorp, maar
vanuit de hele regio naar Buitenpost.
Veel mensen komen langs voor onze
gezellige high tea. ,,Die bestaat bij ons
uit 8-gangen met tapasachtige hapjes.
Alles is bij ons anders dan anders. Als
onze zoon Mark vrij heeft van school
dan springt hij bij in de keuken en
helpt hij Jaco. O ja, en had ik al vertelt dat we ook veel cadeau artikelen
verkopen? Dus als mensen voor een
verjaardagsfeestje nog een origineel

cadeau zoeken kunnen ze die bij ons
vinden. Natuurlijk doen wij dit niet
alleen maar we hebben een geweldig
team achter ons staan.’’
En zo kan Janet nog uren doorpraten.
Het mag duidelijk zijn, de Binnen
Markt is van alle markten thuis.
Binnenmarkt Buitenpost
Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost
info@binnenmarkt-buitenpost.nl
0511 842 071 of 06 44 13 40 66

Kollum is met Kindcentrum klaar
voor de toekomst
Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Marcel van Kammen

KOLLUM - Met het slaan van de eerste heipaal is de bouw van het Kindcentrum in Kollum van start gegaan. Een bijzonder moment. Vooral als je
bedenkt dat de eerste plannen voor dit centrum begin 2000 er al waren.
De drie bestuurders blikken samen terug, maar kijken vooral ook vooruit.

Wat is het beste voor Kollum? Die
vraag stond ruim vier jaar geleden
centraal toen de plannen voor het
Kindcentrum in een impasse waren geraakt. De gebouwen van zowel cbs Koningin Julianaschool als
obs Professor Casimirschool waren
afgeschreven. ,,De noodzaak voor
een nieuw gezamenlijk gebouw was
groot. Uiteindelijk heeft de gemeente ingestemd op voorwaarde dat we
zelf zouden investeren in de peuteropvang in dit gebouw. Vanaf dat moment kwam ook Tiko Kinderopvang
in beeld’’, vertelt Willem Wouda
van de stichting Roobol (Regionaal
Orgaan Openbaar Basisonderwijs
Lauwersland). ,,Daar waren wij heel
blij om. Een Kindcentrum waar kinderen van nul tot twaalf jaar terecht
kunnen past bij deze tijd’’, voegt
directeur Carin Doodeman van Arlanta eraan toe, de stichting die bestaat uit 23 christelijke basisscholen
in Noardeast-Fryslân.
Samenwerking

Tiko herbergt de peuteropvang en
een BSO-groep in het nieuwe gebouw. De andere groepen blijven op
de huidige locatie aan de Voorstraat
in Kollum. Het is de bedoeling dat
de verschillende scholen straks zoveel mogelijk gaan samenwerken als
ze eenmaal in het nieuwe gebouw
zitten. Wouda: ,,De twee basisscholen blijven bestaan, maar de mede-

werkers gaan bepaalde ruimten delen. Zo hoeven we niet allebei een
eigen koffieautomaat. We merken nu
al dat de samenwerking goed gaat,
dus dat is heel hoopgevend. Vanuit
die samenwerking gaan we ook kijken hoe we als één organisatie naar
buiten kunnen treden. De kwaliteit
van het onderwijs staat daarbij voorop’’, zegt Wouda. Doodeman, die
ervaring heeft met het samenvoegen
van een openbare en christelijke basisschool in Holwerd, sluit niet uit

dat de scholen in de toekomst mogelijk alsnog samengaan. ,,Het gebouw
is in elk geval al zo ingericht dat de
kinderen elkaar tegenkomen en samen kunnen spelen.’’ Directeur André de Jong van Tiko Kinderopvang
stelt dat het kind altijd centraal moet
staan. Hij is blij dat ook de peuters in
hetzelfde gebouw als de basisscholen
komen. ,,De lijnen voor de warme
overdracht zijn nu kort. Hoe eerder
je een passende aanpak kunt bieden,
hoe beter dat is voor het kind’’, aldus
De Jong.
Kollum groeit

Het mooie van de verschillende
partijen onder één dak is volgens de
bestuurders dat ze van elkaars expertise kunnen leren. ,,Wij kijken vanuit

verschillende perspectieven naar de
kinderen. Als ik zie hoe de medewerkers van de scholen met elkaar
omgaan is dat een enorme verrijking.’’ Die samenwerking is volgens

de bestuurders ook voor de toekomst
van groot belang. ,,Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden.
Dat geldt ook voor de nabijgelegen
nieuwe Campus Kollum. Ook met
hen proberen we de verbinding te
zoeken’’, stelt Wouda. Kollum groeit,
dwars tegen eerdere prognoses in. ,,
Op het laatste moment zijn er zelfs
twee extra lokalen toegevoegd, want
we groeien al uit ons jasje voordat
het gebouw er staat.’’ Momenteel is
het voor zowel de leerlingen als de
docenten nog even behelpen. Zij
maken dit schooljaar gebruik van het
voormalige en aangepaste Lauwers
College. Doodeman: ,,Het is een
compliment waard hoe beide schoolteams zich tijdens de schoolvakantie
hebben ingezet om op tijd te kunnen
verhuizen. Daar heb ik echt respect
voor. Dat mag best weleens gezegd
worden.’’
In het schooljaar van 2020-2021
opent het Kindcentrum Kollum officieel haar deuren. Het Kindcentrum
wordt gasloos en duurzaam gebouwd
door Dijkstra Draisma.
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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

Café zaal „De Hossebos”

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

Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

GARAGE VRIES

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Vrij 21 nov
Vrij 29 nov
Zat 14 dec

Wijnproeverij
Berenburg
proeverij
Lytse Teake ”Ek
hjir noch in kear!

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

Oanfang: 20.00 oere!
Kaarten binne 7,50 p/st.

Belangstelling om deel te nemen
aan één of meerdere activiteiten?

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

Graag reserveren via tel.nr: 0622073334
Mail w.deroos03@knid.nl Of via Facebook

• 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

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.

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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Kees Boersma:

“Elkaar helpen staat bij ons voorop”
Ondernemer, monteur, autoverkoper, berger, maatschappelijk
werker, gastheer en taxichauffeur. Kees Boersma, eigenaar
van Autobedrijf Boersma in
Wâlterswâld is alles in één. Met
liefde switcht hij tussen zijn
diverse rollen. “Niet te vergeten
echtgenoot en trotse pappa”,
lacht hij.

Sinds 2017 staat Kees Boersma
samen met z’n vrouw Minke aan
het roer van Autobedrijf Boersma
aan de Foarwei 17 in Wâlterswâld.
Kees en Minke namen het stokje
over van de ouders van Kees, die
in 1972 met het bedrijf startten.
“Ik ben in 2000 bij mijn vader en
moeder in de zaak gekomen. Mijn
vader komt nog steeds iedere dag
langs om te helpen met de administratie en het bergingswerk. Hij
is nog altijd de ambassadeur van
ons bedrijf ”, vertelt Kees trots.
Opgelucht ademhalen

Het team van Autobedrijf Boersma bestaat uit maar liefst tien
mensen, ieder met hun eigen taak
en specialisme. Daarbij is er een
belangrijke rol weggelegd voor de
bergers, die 24 uur per dag paraat staan om mensen in nood te
helpen. “In 1980 zijn mijn ouders
gestart met het bergingswerk”,
weet Kees nog goed. “Ze kochten
destijds de kraan van Bergingsbedrijf Venema hier in het dorp, die
stopte als berger. Dertig jaar later
is het bergingswerk nog altijd één
van onze speerpunten. Fantastisch
werk om te doen.”
Ongelukken, pech, een lekke band
of een lege accu: wat de reden ook
is, Bergingsbedrijf Boersma haalt
je met liefde op. “Het bergingswerk is een bijzondere tak van
sport”, vindt Kees. “Je komt af en
toe in bijzondere situaties terecht.
Auto’s die op de kop in de sloot
liggen en wij er weer uit moeten
takelen. Of ongelukken waarbij we
de auto’s weg moeten slepen. Waar
we ook komen, er is altijd iemand
die opgelucht ademhaalt dat we er
zijn. Juist die rol van maatschappelijk werker is erg belangrijk.”

Vergoed door de verzekering

Bergingswerk is meer dan alleen
de technische knowhow over hoe
je een auto wegsleept, benadrukt
Kees. “Het is mensenwerk. Je stelt
iemand gerust, biedt een lift aan en
zorgt voor een kop koffie om even
op adem te komen. Indien nodig
regelen wij een taxi die je overal
naartoe brengt. In de tussentijd
zorgen wij dat je auto thuis komt.
Of bij de garage, wat jij maar wilt.”
Veel mensen denken dat er aan
deze service een flink kostenplaatje hangt, maar niets is minder
waar. “Iedereen is verzekerd voor
bergingswerk”, vertelt Kees. “Nog
altijd hoor ik verhalen dat mensen na een ongeluk een buurman
met een trekker bellen, omdat ze
denken dat ze daarmee geld besparen. Maar niets is minder waar.

Juist met zo’n trekker breng je
vaak onbedoeld extra schade aan
je auto toe. Terwijl je je auto door
ons professioneel kunt laten wegslepen, waarna de verzekering alles
vergoedt.”
Dag en nacht op pad

Met drie bergingsauto’s en een
servicebus bestrijkt Bergingsbedrijf Boersma de volledige regio in
Noordoost-Friesland. “Van Dokkumer Nieuwe Zijlen tot Ferwerd
en van Burgum tot Buitenpost: wij
komen overal en zijn dag en nacht
op pad.” De snelle en persoonlijke
service wordt gewaardeerd door
mensen, merkt Kees. “Laatst hadden we nog een kaartje in de bus
van een dame die we uit de brand
hadden geholpen. Daar krijg ik
kippenvel van.”
Uit zijn verhaal spreekt duide-

lijk Kees z’n passie voor de beste
service. “Elkaar helpen staat binnen ons bedrijf voorop. Of je nu
voor een nieuw pitje in je voorlamp komt of voor een compleet
nieuwe auto: wij regelen het graag.
Op dit moment bereiden we ons
voor op elektrisch rijden. Dat is
onze nieuwste uitdaging. We zijn
lid van de BOVAG en aangesloten
bij Bosch Car Service. Vandaar dat
onze monteurs worden opgeleid
door Bosch. Daarnaast zijn we
een erkend leerbedrijf en geven we
onze liefde voor auto’s graag door
aan stagiairs.”
Klaar voor de toekomst

Over liefde gesproken: het autovirus lijkt inmiddels te zijn doorgegeven op de volgende generatie
Boersma. “Het zou prachtig zijn
wanneer één van onze zonen later het familiebedrijf overneemt”,

knikt Kees. “We doen er in ieder
geval alles aan om met onze tijd
mee te gaan. Als Erkend Duurzaam bedrijf letten we op onze
CO2-footprint en werken we zo
duurzaam mogelijk. Zo zijn we
klaar voor de toekomst.”
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Magisch

All in Buffet!
21-12
2019

Magisch all in Buffet voor jong en oud!
Ook leuk om als bedrijfsuitje het jaar af te sluiten!

Goochelaar Alex Buijk levert bijzondere magie met magische trucs van heel dichtbij.
Met manipulaties en aﬂeiding word je keer op keer totaal verrast.
Geniet 2,5 uur van een heerlijk ambachtelijk buﬀet
en top vermaak, incl. drankjes*
All in prijs 39.50 p.p
Kinderen tot en met 12 jaar 14.50 p.p
Datum 21-12 van 17:30 tot 20:00 uur
*frisdranken, bier, wijn, binnenlands gedestilleerde dranken.

Tijdens het buﬀet een speciale onvergetelijke goochelshow speciaal voor de kids.
Tickets haal je bij De Kruisweg, Haadwei 42 te Damwâld
of bestel je online: www.dekruisweg.nl
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Traditionele intocht Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten in De Westereen

Vraag:

Sint, waarom koop je niet
bij BOL.COM, Wehkamp of
Zalando cadeautjes?

Sint:
Omdat de lokale middenstand
de intocht en de
feestverlichting
betaalt en zij niet.

KOPEN DOE JE IN EEN WINKEL

1 6 | de Westereender

LAST VAN SPIER- GEWRICHTSPIJN?

Het topmiddel van fysiotherapeuten en topsporters nu vrij verkrijgbaar
Na jarenlang onderzoek en studie heeft men een middel
ontwikkeld dat verbluffende resultaten laat zien in de strijd
tegen chronische pijn. Het middel heet F.I.T. Sportbalsem.
Deze balsem wordt al jaren gebruikt door topsporters en fysiotherapeuten. Ook veel sportmasseurs, betrokken bij de vele
sportverenigingen, gebruiken dit middel. F.I.T. staat voor ‘Fast
lnjury Treatment’, oftewel, razendsnel herstel bij sportblessures.
F.I.T. is ontwikkeld door topmedici voor topsporters en nu ook
beschikbaar voor iedereen. Het is een geregistreerd medisch
hulpmiddel.
Hoe werkt F.I.T. Sportbalsem’?
F.I.T. is zo samengesteld dat het snel in het aangedane gebied
wordt opgenomen en de doorbloeding stimuleert. Eén van de
ingrediënten heeft de eigenschap om, zodra deze het getrau-

F.I.T. is alleen geschikt voor uitwendig
gebruik en kan worden toegepast bij:
>
Sportblessures
>
(Preventie van) blessures
>
Herstel na inspanning
>
Artitis
>
Pijn (aan onderrug,
>
heup, nek gewrichten,
>
schouder en spieren)
>
Slijmbeursontsteking
>
Peesontsteking
>
Overbelasting
>
Verstuikingen
>
lschialgiepijn (been)
>
Carpaal tunnel syndroom
>
Fibromyalgiepijnen

matiseerde gebied heeft bereikt, de afvalstoffen (cytokinen)
af te breken. De afvalstoffen hebben een grote aantrekkingskracht tot de zenuwwortels in het betrokken gebied en veroorzaken diverse gradaties van pijn. Deze twee eigenschappen

G&W GezondheidsWin-

Openingstijden

van verhoogde doorbloeding en afbraak van afvalstoffen, geven

kel Werkman

Ma: 10:00 - 18:00 uur

Kleine Breedstraat 3

Di: 09:00 - 18:00 uur

9101 LB Dokkum

Wo: 09:00 - 18:00 uur

info@werkmandokkum.nl

Do: 09:00 - 18:00 uur

Tel. 0519-292497

Vr: 09:00 - 21:00 uur

snel na het opbrengen van F.I.T. Sportbalsem op het aangedane
gebied al een verlichtend gevoel.

Za: 09:00 - 17:00 uur

Kerstpakketten
pakket

De nieuwe pakketten van Coop 2019

Geef een
goed gevuld
kerstpakket

Pakket Anouk
De bestseller uit ons assortiment!

35.Bestel nu je kerstpakket via
coopkerstpakketten.nl
Bestelbaar t/m 13 december

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63
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Ike Bijlsma, analoge stereofotograaf met
prachtige 3D-foto’s
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

TWIJZERHEIDE – Met de komst van de digitale camera is er heel veel veranderd in de wereld van de fotografie. Eigenlijk min of meer een revolutie,
waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Ogenschijnlijk lijkt het erop
dat deze wereld aan Ike Bijlsma, van It Wyldpaed West in Twijzelerheide, voorbij is gegaan. ‘Misschien is dit deels ook wel zo,’ verklaart hij
lachend, ‘maar ik geniet intens van mijn analoge camera waarmee ik
3-dimensionale foto’s maak op de traditionele manier. Dus nog met dia’s.’
Geen moment zal Ike Bijlsma de woorden schitterend en prachtig in de
mond nemen, daarmee doet hij zichzelf veel te kort, bescheiden als hij is.
Een beetje trots is hij er echter wel op, dat hij alle orchideeën en stinsenplanten van Nederland op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

De tafel in huize Bijlsma lijkt een
klein mini-museum. Een museum
dat de prachtige stukken toont die Ike
Bijlsma nodig heeft voor zijn hobby:
fotograferen, maar dan analoog. De
zogenaamde stereofotografie, waarbij
de beelden 3-dimensionaal zijn, dus
met veel of soms weinig diepte. Dit
naar behoefte en vooral ook inzicht
van de creatieve man die achter de
camera zit, staat, maar als het om macrofotografie gaat, ook regelmatig ligt
bij een bloem of nu, in de herfsttijd,
paddenstoel. De diepte in het geheel
boeit Bijlsma enorm.
Dat hij voor zijn andere foto’s ook gebruik maakt van een digitale camera is
van ondergeschikt belang. Bijlsma kan

boeiend vertellen over de diverse modellen en accessoires die hij in de loop
van de jaren heeft vergaard. Analoge
foto’s maken, volgens het principe dat
Bijlsma hanteert, vraagt veel handwerk. Niet alles is voorradig, zoals
blijkt uit het eigenhandig gemaakte
inlijstapparaat voor de dia’s. ‘Dit is
een uiterst secuur werkje. Beide dia’s
moeten perfect op dezelfde wijze in
geraamd zijn, anders krijg je het nooit
scherp. En dat is wel de eis. Zit het
niet goed dan krijg je hoofpijn van
het ernaar kijken. Ik denk dat ik er
tegenwoordig zo’n tien minuten voor
nodig heb om ze goed in het raampje
te krijgen. Het geheel is een intensief
werk, maar als ik het resultaat zie, ben
ik echt blij van binnen.’

Dat een tijdschrift voor kinderen
mede de rest van je leven kan bepalen.
Eigenlijk moet Ike Bijlsma er wel om
lachen. Ooit zag hij in het kindertijdschrift Eppo, een tijdschrift dat allang
niet meer bestaat, een artikeltje over
3-dimensionale foto’s, waarbij gebruik
gemaakt moest worden van een rood/
groen brilletje.
‘Het wekte direct mijn interesse, ik
had er direct honger naar. Wou er
meer over weten. Hoe werkte het?
Hoe deed je het? En waar of hoe kom
je aan de spullen die nodig waren? Na
verloop van tijd losten veel van de problemen en vragen zich eigenlijk logischerwijze op, vooral toen hij in aanraking kwam met een Nederlandse
vereniging, waarbij in de drie noordelijke provincies nog zo’n dertig leden
zijn aangesloten. Ook Bijlsma merkt
dat de belangstelling voor analoge
3D-fotografie langzaam, maar zeker
terugloopt. Bij de oudere fotografen is
nog geen slijt te merken, maar digitaal
wordt en is ook hier het nieuwe wondermiddel. Jonge leden melden zich
slechts sporadisch aan.
Ike Bijlsma: ‘Het is meer werk dan
gewoon een foto maken. Het vergt
veel precisie. Ik doe voornamelijk macrofotografie, zoals kevertjes, paddenstoelen, bloemen en planten en wat er
verder toevallig voor de lens komt. Ik
werk met een stereocamera, dit is een
camera voor het maken van stereofoto’s, die nodig zijn voor 3D-foto’s.
De camera maakt tegelijk twee foto’s
vanaf een iets verschillend standpunt.’
In de loop der tijd zijn er veel verschillende stereocamera’s gemaakt. De
eerste dateren uit de jaren 70 van de
negentiende eeuw. Daarna is stereofotografie diverse keren kortstondig
populair geweest: rond 1900 en in de
jaren 50 van de twintigste eeuw. De
bekendste camera’s uit die laatste periode zijn de Realist en de Viewmastercamera’s, die geregeld tweedehands
te koop worden aangeboden. Tegenwoordig worden er nog goedkope
analoge stereocamera’s gemaakt door
de firma Loreo.
‘Een heel mooie en praktische camera,
waar ik ook veel mee werk. Kenmer-

kend voor de Loreo is, dat de linkeren rechterhelft van ieder beeld via een
constructie met twee prisma’s naast
elkaar op een enkel beeld van een
35mm-film worden geprojecteerd.
De afdrukken hebben een normaal
1:3-formaat en kunnen in een simpel
viewertje worden geplaatst, waarin een
stereobeeld met een verhouding van
iets minder dan 3:2 zichtbaar wordt.
Iets wat ik ook heb gedaan is een
stereocamera zelf maken door twee
identieke camera’s naast elkaar op een
plankje te monteren. Deze methode
heeft het bijkomende voordeel, dat ik
de basis (afstand tussen de toestellen)
gemakkelijk kan veranderen. Ik knip
beide foto tegelijk, door middel van
een koordje, dat aan de camera’s is
verbonden.’
De natuur speelt al vanaf zijn jongensjaren een belangrijke rol in het leven
van de man die geboren en getogen
is in Twijzelerheide. Moeiteloos haalt
hij de verhalen uit het verleden naar
boven, toen ook in Twijzelerheide nog
volop weidevogels waren. Ike trok het
veld in, werd een natuurmens in hart
en nieren. ‘We hadden verder ook
niets,’ klinkt het bijna verontschuldigend om er snel aan toe te voegen:
‘maar ik heb er geen spijt van. Integendeel, ik geniet er nog steeds van.

Aan de andere kant vind ik het toch
verontrustend, dat we de natuur te
grabbel gooien. In eerste instantie had
ik meer oog voor de vogels, die nemen nog steeds een belangrijke plek
in, maar met een stereocamera zijn die
moeilijk te vangen. Vaak verder weg
en bewegelijk, dus verplaatste ik mijn
fotografie naar andere prachtige aspecten in de natuur, zoals in eerste instantie bloemen en planten. Inmiddels
heb ik alle orchideeën en stinsenplanten van Nederland op een 3D-foto,
naast veel gewone bloemen uiteraard.
Ze zijn niet allemaal in Nederland gemaakt, met mijn maat uit Twijzel trek
ik er soms op uit. Dat moet wel, want
niet alles bloeit in onze mooie provincie. In de herfst houd ik mij vooral bezig met paddenstoelen. Het is dit jaar
een uitstekend paddenstoelenjaar overigens,’ besluit Ike Bijlsma, die soms
ook presentaties verzorgd met zijn
schitterende collectie 3D-foto’s.
Ike Bijlsma, die soms ervaart dat automobilisten vaart minderen, als ze hem
op de buik zien liggen voor wat zij
niet beseffen een bloem of een plant.
Mensen zien dan soms de fiets staan
of liggen en dan denken als ze iemand
zien liggen, dat er misschien wat aan
de hand is. Iets wat hij zich kan voorstellen, maar wat hem niet weerhoudt
om te genieten van zijn passie.
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WWW.AUTOVANDERWAL.NL

0,-

,-

50
€ 5.9

5
€ 14.9

Tanken
&
Wassen

MERCEDES B-KLASSE B 180
BJ 2013 | 67.230 KM KM

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

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

,-

RENAULT MEGANE 1.6I – 16 V DINAMIQUE BJ 2009 | 138.852 KM
0,-

50
€ 6.9

€ 4.50

Gegarandeerd

krasvrij
wassen!

SEAT IBIZA 1.2I REFERENCE
BJ 2011 | 86.886 KM
0,-

SKODA FABIA 1.2I AIRCO
BJ 2008 | 133.006 KM
0,-

€ 6.50

€3.95

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4I
BJ 2008 | 99.985 KM

OPEL CORSA 1.3 CDTI ECOFLEX
BJ 2011 | 182.711 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

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

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

Vrijdagavond

15 NOVEMBER 2019
Van 17 tot 21 uur
Draaiend rad met hoge kortingen
Vele leuke standhouders
Voorverkoop korting sinterklaas en kerst
Hapjes en drankjes
Goodiebag
Gezelligheid

CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | De Westereen

www.cadeauvoordeel.nl
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Droomreis

pen daarna de kinderen. Als Binkie &
Bonkie in de woonkamer komen hebben ze alleen maar aandacht voor de
cadeautjes. Na het ontbijt begint het
sinterklaasfeest.

Binkie & Bonkie liggen in hun bedjes te woelen, omdat zij de slaap niet
kunnen vatten. De volgende dag is het
5 december, het feest van het Sinterklaas.
Ze zijn erg opgewonden en denken
maar aan één ding: ‘Wat gaan wij
morgen van Sinterklaas krijgen?’
De zon komt op, eindelijk is het ochtend. Bonkie maakt zijn broer wakker en samen gaan ze naar beneden.
In de woonkamer liggen bij de open
haard een heleboel cadeau’s, verpakt in
prachtig papier.
De jongens zouden het papier er wel
vanaf willen scheuren, maar dat mag
natuurlijk niet. Nog even wachten,
totdat papa en mama uit bed komen.
De jongens lopen zachtjes de trap op
en gaan weer naar bed.
En dan….een paar uurtjes later, is het
eindelijk zover!
Papa en mama Muis worden wakker,
gaan het ontbijt klaarmaken en roe-

De jongens maken de pakjes één voor
één open. Wat een leuke spullen hebben ze gekregen: sportshirtjes, boeken, autootjes, doosjes met lego en
nog veel meer.
Maar,…er is nog een heel speciaal cadeau voor hen samen. Ze pakken het
voorzichtig uit. Op de buitenkant van
de grote doos staat een trein met wagons afgebeeld.
De jongens schreeuwen het uit van
blijdschap. ‘Het is een trein!’ roept
Bonkie. ‘Ja,’ schreeuwt Binkie. ‘Het is
een elektrische!’
Van vreugde dansen ze door de kamer.
Ze halen de locomotief en zes wagons
uit de doos. De trein is zo mooi, dat
ze hem bijna niet aan durven te raken.
Met hulp van papa, wordt de rails in
de woonkamer uitgelegd. Iedereen
houdt de adem in als de locomotief
voor het eerst optrekt. Zij kunnen
hem harder en zachter laten rijden
en er zit zelfs een stoomfluit op de
locomotief. Uren lang spelen Binkie
& Bonkie ermee. Ze halen er ook ander speelgoed bij, zoals een
spoortunnel, modelhuisjes,
playmobil-popjes, een parkeergarage en autootjes. Er
wordt een hele stad rond de
spoorbaan gebouwd. Wat hebben zij
een fantastische sinterklaasfeest!

ze onder de wol. De wangen van de
jongens gloeien van opwinding. Ze
praten nog even met elkaar, maar ze
vallen al snel doodmoe in slaap.
Midden in de nacht wordt Bonkie
wakker. Hij hoort een vreemd geluid.
Als hij nog eens goed luistert, hoort
hij de elektrische trein rijden.
Wie heeft hem aangezet? vraagt Bonkie zich af. Binkie wordt ook wakker
en gaat naast zijn broer zitten. Plotseling gaan er lichtjes aan in de rijtuigen van de trein. Wat is er toch aan
de hand? Binkie & Bonkie willen het
fijne ervan weten en gaan uit bed. Ze
knielen bij de rails en kijken vol verbazing naar de spoorbaan. De trein
wordt plotseling groter en…groter.
Ze zien nu ook reizigers in de trein
zitten. Maar,…het zijn geen gewone
reizigers. Er zitten hele vreemde wezens in de rijtuigen. Ze hebben een
groene, gladde huid, een groot hoofd
met blauwe ogen en ze dragen een
antenne op hun hoofd. Binkie fluis-

tert: ‘Dat zijn volgens mij
marsmannetjes. In een film
op de televisie, heb ik zulke
mannetjes gezien.’ ‘Daar
kun je wel eens gelijk in
hebben,’ zegt Bonkie.
‘Willen jullie soms meerijden?’ klinkt
er plotseling een hoge stem, als de
trein voor de zoveelste keer voorbij
dendert. Binkie & Bonkie kijken naar
elkaar, aarzelen even en knikken instemmend.
Onmiddellijk staat de trein stil en de
jongens stappen in. De groene mannetjes zijn heel vriendelijk en stellen
hen meteen op hun gemak. Even later
gaat de stoomfluit een paar keer over
en de trein zet zich weer in beweging.
Het gaat harder en harder en even
later verheft het treinstel zich van de
grond. De trein maakt een paar rondjes in de slaapkamer en vliegt daarna
het raam uit, de donkere nacht in.
Binkie & Bonkie kijken in het begin
angstig om zich heen, maar gaandeweg worden ze rustiger. Het gaat hoger en hoger.
Als ze achterom kijken zien ze in de
diepte de lichtjes van de stad.
De maan komt steeds dichterbij. Het
maanmannetje lacht en groet
de “ruimtetreinreizigers” hartelijk. Binkie & Bonkie wrijven
hun ogen uit. Ze kunnen nauwelijks begrijpen, wat er gebeurt. Ver beneden hen, slapen
papa en mama en die weten
nergens van! Maar, misschien
is dat maar goed ook! Binkie
& Bonkie zien nu, dat de aarde
rond is. Het is een grote, blau-

Die avond gaat de trein mee naar
hun slaapkamer. Zij mogen de rails
daar nog even uitleggen. Daarna gaan

we bol, voor een deel bedekt met witte
wolken. Het is een wonder! Zilveren
sterren schieten rakelings langs hen
heen. Ze zien een satelliet voorbij zoeven, met grote antennes en spiegels.
Even later vliegt er een groot ruimtevaartuig voorbij, met op de zijkant
een Amerikaanse en Russische vlag.
De astronauten zwaaien enthousiast
naar hen. In de verte ontploft een ster.
De ruimte wordt zo fel verlicht, dat de
rolgordijntjes even dicht moeten.
De tijd vliegt voorbij. De leider van
het ruimtevaartuig zegt: ‘Mannen we
keren zo dadelijk om. Het duurt niet
lang meer, of de zon komt op.’
Binkie & Bonkie zijn zo moe van alle
indrukken, dat ze op de terugweg in
slaap vallen. Als ze wakker worden
is het al ochtend. De zon staat hoog
aan de hemel en de zonnestralen
piepen al door de gordijnen van hun
slaapkamer. Ze gaan allebei overeind
zitten en zien de locomotief, met de
zes rijtuigen, op de rails staan. Precies
zoals ze hem de avond tevoren hebben neergezet. Van de marsmannetjes
is geen spoor te bekennen. Ze kijken
elkaar aan en glimlachen.
Wat een droomreis!
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen (Deel I)”
(2011)

DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel heeft Doarpsbelang De Westereen u regelmatig op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen en gebeurtenissen in het dorp. De intentie
was aanwezig om dit in elke aflevering van De Westereender te doen. Echter
gebrek aan onderwerpen was de reden dat dit de laatste maanden niet
meer gelukt is. En het steeds maar weer herhalen van onderwerpen die al
meerdere keren de revue zijn gepasseerd heeft in de ogen van het bestuur
ook weinig waarde; de geloofwaardigheid neemt daarmee zeker af. Daarom
zult u voortaan op de hoogte worden gehouden als er echt wat te melden
valt. Zoals nu dus.

Het is u ongetwijfeld al opgevallen als
u in het winkelcentrum komt dat de
sfeerverlichting is vervangen door betere,
robuustere, exemplaren. Een gevolg van
onderhandelingen en afspraken die we
vorig jaar met wethouder Wielstra hebben gemaakt. Ziet er weer een stuk beter
uit en met de komende feestdagen weer
een hele verandering. Na de vakantie
is er ook weer overleg geweest over de
reconstructie van de Ferlinge Stasjonsstjitte. Samen met een afvaardiging van de
buurt en het bestuur van Doarpsbelang
is door de gemeente in kaart gebracht en
zijn plannen gemaakt om de straat aan
te pakken. Ieder jaar is er bij vorst steeds
sprake van opdooi, waardoor de straat
op vele plekken onberijdbaar is. Dit zal
volgend jaar, zodra het werkbaar weer
is, worden aangepakt. Ook zal de straat
worden ingericht als 30 kilometer gebied
met daarbij horen belemmering door beplanting. Hopelijk komt er dan ook een
einde aan de hoge snelheden waarmee
het verkeer hier langs rijdt. Daarna is het
de bedoeling dat ook de Tjerkestrjitte,
waar zich ook problemen met bestrating
en riool voordoen, zal worden onderzocht wat hier mogelijk is om ook dit
probleem aan te pakken. Hier hangt na-

tuurlijk een financieel plaatje aan, wat in
de huidige situatie waarin de Gemeente
Dantumadiel zich momenteel bevindt,
een onzekere factor is. Als gevolg van
de financiële positie van de Gemeente
moet er bezuinigd worden. Dat zal ook
in De Westereen voelbaar zijn. Er liggen
nu een aantal voorstellen die we aan de
bewoners voor willen leggen. Allereerst
het voorstel om het Swemmersplak in
de verkoop te doen. Dit drukt binnenkort zwaar op de begroting van de Gemeente. Er moeten namelijk erg veel
kosten worden gemaakt om het gebied
weer “up to date” te maken. Het gebied
voldoet niet meer aan de huidige eisen.
De waterkwaliteit is onvoldoende om
in te zwemmen, op de bodem ligt glas,
kortom niet meer geschikt om te recreëren. Doarpsbelang vraagt zich ook af
of er wel behoefte is om dit gebied als
recreatiegebied te handhaven, De indruk is dat er heel erg weinig gebruik
van wordt gemaakt. We willen dan ook
graag uw mening hierover horen.Dan de
passantenhaven. Destijds aangelegd met
Provinciale en Europese subsidie. Hier
waren voorwaarden gesteld dat de Gemeente tien jaar de verplichting had om
deze haven in stand te houden. Die peri-

ode is binnenkort afgelopen, waardoor er
weer een nieuwe situatie ontstaat. De haven is aan dringend onderhoud toe, waar
de Gemeente voor opdraait. Verkoop ligt
dan ook voor de hand. Ook hier willen
we graag uw mening horen. Via mail
kan dit via doarpsbelangdewestereen@
gmail.com .Zwembad en Oude bibliotheek. Hier is nog steeds geen oplossing
voor gevonden. Plannen voor hergebruik
zwembad liepen tot nu toe op niks uit.
Voor de bibliotheek zouden zich potentiële kopers hebben aangediend, die
echter wel met concrete plannen moeten
komen voor de Gemeente tot verkoop
overgaat.
Verbouw/nieuwbouw ALDI.

Zoals u heeft kunnen lezen heeft de
ALDI een bouwvergunning aangevraagd om over te
gaan tot verbouw/
nieuwbouw van de
huidige supermarkt.
De aanvraag voldoet nog niet aan de
door Gemeente gestelde eisen, waardoor het nog niet
duidelijk is wanneer
er met de bouw
wordt begonnen.
Open poppodium.

Zaterdag 18 januari
is het de bedoeling
om weer een open

poppodium te houden in It Badhûs.
Opgave hiervoor bij Albert Wijbenga,
albertdoarpsbelang@gmail.com .
Waar hield Doarpsbelang zich nog
meer mee bezig??

Allereerst was Doarpsbelang actief bij
de actie “Skjin Wetter” van de Friese
Milieufederatie. In samenwerking met
de Zilveren Maan werd een groot gedeelte van de Zwemmer door vrijwillegers schoongemaakt wat resulteerde in
bijna 160 kilogram afval. Op 31 oktober
werd opnieuw in samenwerking met de
Friese Milieufederatie een bijeenkomst
georganiseerd met als thema “De Westereen energie-neutraal in 2050”. Dat de

maatschappij af moet van het gebruik
van gas is een voldongen feit. Er zullen
dan ook alternatieven moeten worden
bedacht. Een 20 tal dorpsgenoten heeft
zich deze avond over gebogen en ideeën
aangedragen. Windmolens, zonnepanelen enz enz passeerden de revue. Deze
ideeën zullen door de Milieufederatie
worden uitgewerkt en op 28 november
worden gepresenteerd. Dit gebeurt is
een zaal van de Ferbiningstsjerke , Toerstrjitte 1, waar u van harte welkom bent.
Aanvang 19.30 uur

IJSCLUB

DE WIEKEN
Zwaagwesteinde e.o.

Algemene
ledenvergadering 2019
met bestuursverkiezing, op donderdag 21 november 2019,
’s avonds 20.00 uur in de ijsbaankantine
Opgeven als nieuw lid kan nog tot 21 november
voor het geldende tarief. Hierna is het dubbel en de helft.
aanmelden via J.Houtstra, tel 06-19904363
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IK ZIE, IK ZIE…
WAT JIJ NIET ZIET.
Nieuw uniek
oogonderzoek
bij Dijk Optiek
Uniek oogonderzoek

De Rodenstock DNEye® Scanner scant de ogen met een
onschadelĳke lichtstraal, waarbĳ het maar liefst 1500
hypernauwkeurige metingen verricht. Zo zĳn we in staat om
de gezondheid van je ogen uitgebreid en accuraat te meten.

Bent u nachtblind?

Wist u dat veel mensen onterecht denken dat ze
nachtblind zijn? In werkelijkheid is hun oogafwijking
tijdens de schemer anders dan overdag. Dit heeft
en meet vervolgens
exacte afwĳ
king bĳ
pupilgroottes.
Zo heb je altĳd
tenamaken
met dedegroott
e van
dediverse
pupil.
De DNEye®
optimaal zicht:
overdag,
tĳdens de schemerlichtomstandigheden
en ’s nachts.
Scanner
bootst
verschillende
na en meet vervolgens de exacte afwijking bij diverse
pupilgroott
es. Zo heeft u altijd optimaal zicht: overdag,
Vermoeide
ogen?
tijdens
de
schemer
en ’s nachts.
Je ooglens kantelt wanneer je leest. Hierdoor kunnen oogfouten ontstaan, waardoor het

1.
2.
3.
4.

Kĳken op de verte afstand
Kĳken op de nabĳ afstand en de stand van de ogen tĳdens het lezen
Zicht bĳ diverse lichtomstandigheden, dag- en nachtzicht
Scan van de oppervlakte van het hoornvlies om mogelĳke afwĳkingen
op te sporen
5. Helderheid van het oog om symptomen als staar op te sporen
6. Diktemeting van het hoornvlies om zo de interne oogdruk te bepalen
7. Oogdrukmeting, een te hoge oogdruk kan duiden op glaucoom

Met de nieuwe DNEye® Scanner van Rodenstock scannen we uw
ogen met een onschadelijke lichtstraal, waarbij maar liefst 1500
hyper-nauwkeurige metingen worden verricht. Met
deze nieuwste techniek kunnen we de gezondheid
van uw ogen uitgebreid en accuraat meten. We
Met de DNEye
Scanner
direct duidelĳk wat de precieze afwĳking
zetten de DNEye Scanner
graag
in wordt
als onderdeel
is voor de verschillende gebieden van je oog. Deze extra meetgegevens
van onze deskundigegebruiken
oogmeti
ng. Met als doel
we om je brillenglazen nog nauwkeuriger te slĳpen dankzĳ
u nog beter zicht te geven.
de meest geavanceerde slĳptechniek. Het resultaat: volledig op

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

daarom mee in zĳn analyse.
Hierin is het apparaat uniek! Dit resulteert in extra meetVermoeide
ogen?

®

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

maat gemaakte glazen met een ongekende scherpte en
helderheid.

Kijken in de verte
Kijken op korte afstand
de stand van de ogen
Deenvoordelen
Altĳd optimaal zicht in alle lichtomstandigheden. Je
tijdens het lezen
hersenen hoeven zich minder in te spannen om het beeld
Zicht bij diverse lichtomstandigheden,
dat ze binnenkrĳgen te corrigeren, waardoor je meer
dag- en nachtzicht ontspannen kĳkt. Je ziet meer details, kleuren en contrast.
Scan van de oppervlakte van het
hoornvlies om mogelijke afwijkingen op
te sporen
Helderheid van het oog om symptomen als
staar op te sporen
Diktemeting van het hoornvlies om zo nog
nauwkeuriger de interne oogdruk te bepalen
Oogdrukmeting, een te hoge oogdruk kan duiden op glaucoom

gegevens
die wekantelt
gebruiken om
het leesdeeluinleest.
je glazenHierdoor
net iets preciezer
in te slĳpen.
Uw
ooglens
wanneer
kunnen
Hierdoor heb jeontstaan,
minder last vanwaardoor
vermoeide, prikkende
ogen. op je netvlies
oogfouten
het beeld
niet helemaal scherp is. De DNEye® Scanner neemt
deze kanteling daarom mee in zijn analyse. Hierin
is het apparaat uniek! Dit resulteert in extra
meetgegevens die we gebruiken om het leesdeel in uw
glazenvoor
net iets
Maak een afspraak
eenpreciezer in te slijpen. Hierdoor heeft u
minder last van vermoeide, prikkende ogen.

oogonderzoek in de winkel!

Afspraak maken?

Bel 0511-441705 of maak
een afspraak via www.dijkoptiek.nl

Scherpere brillenglazen
Met de DNEye® Scanner wordt direct duidelijk wat de precieze sterkteafwijking is voor de verschillende gebieden van uw oog. Deze extra
meetgegevens gebruiken we om uw brillenglazen nog nauwkeuriger te slijpen
met de meest geavanceerde slijptechniek. Het resultaat: volledig op maat
gemaakte glazen met een ongekende scherpte en helderheid.

De voordelen
Altijd optimaal zicht in alle lichtomstandigheden. Uw hersenen hoeven
zich minder in te spannen om het beeld dat ze binnenkrijgen te corrigeren,
waardoor u meer ontspannen kijkt. U ziet meer details, kleuren en contrast.

Optometrie: een vak apart

Betrouwbaar advies

Dijk Optiek biedt als enige optiekwinkel in Noordoost-Friesland optometrie. Dat is
een vak apart. Eigenaar Theo Dijk kan uw ogen onderzoeken om oogafwijkingen en
-ziekten op te sporen. Hij heeft daarvoor een hbo-opleiding gevolgd en schoolt zich
regelmatig bij. Met een OCT-scan en een netvliescamera, kan hij afwijkingen nog
sneller signaleren. Oogartsen hebben vertrouwen in de specialistische kennis van de
optometrist.

Steeds meer mensen weten Dijk Optiek te vinden. Klanten voelen zich in de winkel
op hun gemak. Ze waarderen de persoonlijke aandacht en het persoonlijke advies,
bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een montuur. Het team let dan ook op welke
kleuren het best bij iemands ogen en huidtint passen. Dijk Optiek is een familiebedrijf
dat al sinds 1964 bestaat: onafhankelijk, met een eigen assortiment en deskundige
oogzorg. U kunt gratis parkeren voor de deur.

Dijk Optiek | Ljurkstrjitte 43a | 9271 CR De Westereen | T. 0511 - 44 17 05 | info@dijkoptiek.nl | www.dijkoptiek.nl
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Noardlike Fryske Wâlden in beeld
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

Gedeputeerde Hoogland met het eerste boek.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer.
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met zes
afdelingen in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging NFW zet zich in voor 3600
kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare
weidevogelbeheer.

Begin deze maand verscheen het
prachtige fotoboek Noardlike Fryske
Wâlden in beeld. Fotograaf Marcel
van Kammen neemt de kijkers mee
door het landschap en haar bewoners.
Prachtige foto’s die een deel van het
best bewaarde geheim van Fryslân
prijsgeven.
De vereniging Noardlike Fryske
Wâlden timmert de laatste jaren
opvallend en vooral op een bijzonder
positie aan de landelijke en natuurlijke
weg, gevarieerd, maar ook brede, wat
betreft het werken, wonen en leven
in Noordoost-Fryslân. Het overgrote
deel van de bijna 800 leden, boeren en
particulieren werkt met agrarisch- en
natuurbeheer aan het behoud van dit
bijzondere landschap.
Het gebied de Noardlike Fryske
Wâlden is misschien wel het best
bewaarde geheim van Fryslân.
Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers
elzensingels, dykswâlen en honderden
pingo’s. Het gebied heeft unieke flora
en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner? Dan
realiseer je je het misschien niet altijd:

je woont midden in een erkend Nationaal Landschap! De vereniging NFW
streeft naar een gebiedsgerichte vitale
landbouw, midden in ‘e mienskip, die
vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.
De noordelijke Fryske Wâlden zijn
het waard om ieder seizoen opnieuw
bewonderd te worden. Het is een
enorm prachtig en gevarieerd gebied,
dat zeker de inspanning waard is van
de boeren en ook particulieren om te
bewaren en veilig te stellen voor de
toekomst. Om het landschap in zijn
volle waarde te behouden, bewerken
de agrariërs hun terreinen met passie
en liefde voor hun dieren, maar zeer
zeker ook voor de natuur in zijn algemeenheid. De vereniging Noardlike
Fryske Wâlden heeft natuur- en persfotograaf Marcel van Kammen gevraagd om met zijn camera, zowel het
landschap als de inwoners op beeld
vast te leggen. Paul H. Loonstra verzorgde niet alleen de minimale maar
zeer toepasselijke tekst, maar maakte
tevens een selectie uit de fraaie foto’s.
Doordat het boek op een groot formaat is gedrukt, komen de foto’s optimaal tot hun recht.

Marcel van Kammen neemt de kijker
mee door de vier seizoenen. Door deze
opzet leent het boek zich uitstekend
tot een waardevol ‘relatiegeschenk’.
Het boek is niet te koop, maar dient
vooral om overheden, gemeenten,
provinciale staten, regering en andere
uitvoerenden een beeld te geven van
de waarde en schoonheid van deze
prachtige regio. Doordat het boek op
een schitterende wijze de vier seizoe-

nen belicht, kan het voor beleidsmakers en politici van veel waarde zijn.
Ze krijgen een veel betere kijk op het
boeiende en fraaie landschap waarin
wij dagelijks leven. Een landschap
van een prachtige schoonheid, dat
de moeite waard is. Noardlike Fryske
Wâlden in beeld toont de kracht van
een gebied, waarin de schoonheid
overheerst en het is schitterend om

te zien dat ‘onze’ landbewerkers en
gebruikers tonen, dat deze manier
van bezig zijn, haaks staat op de beleving van velen, dat de leefbaarheid
in Noordoost-Fryslân achteruit holt.
Integendeel, maar dat er wel daadkracht zoals van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden moet zijn om dit
te bewaren voor nu maar vooral ook
voor de toekomst, is een gegeven waar
men niet om heen kan.

De hoogste terp van Friesland

Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum
een wettelijk beschermd monument.
De kans om toch onderzoek te doen
in het hoogste deel van de terp deed
zich voor in 2015, toen de toren werd
gestabiliseerd. In dit boek is oud en
nieuw onderzoek bij elkaar gebracht.

Tekst: Johannes van Kammen

HEGEBEINTUM – Laat de lange, koude, gure herfst en wintermaanden
maar komen. Een gedachte die zeker opkomt bij de mensen die het geluk
inmiddels hebben om het boek De hoogste terp van Friesland, nieuw en
oud onderzoek in Hogebeintum naast hun leesstoel of op de leestafel
hebben liggen. Dit boek, uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek, biedt naast veel interessant leesvoer en gegevens ook veel illustraties in de vorm van foto’s, tabellen enz. De lezer wordt meegezogen
in de bijzondere en boeiende historie van de hoogste terp van Fryslân.

Niet alleen de gevorderde liefhebber
van het verleden en regionale historie
in het bijzonder, maar ook de geïnteresseerde leek zal veel over de geschiedenis kunnen opsteken. En het mooie
is, eigenlijk is Hegebeintum vlak naast
de deur en kost het boek nog geen
twintig euro.
Hegebeintum is de hoogste terp van
Fryslân. Velen kennen dit gegeven,
maar weinigen kennen echter de
rijke historie en beseffen niet dat dit
niet alleen voor de provincie geldt,
niet alleen voor Noord-Nederland,
maar voor het hele voormalige kweldergebied langs de kust van de Waddenzee. Dat heeft Hegebeintum tot
de bekendste terp van Fryslân en ver
daarbuiten gemaakt. In dit kader is
het enigszins vreemd dat de historie
eigenlijk veel minder bekend is, dan
van naast gelegen historische en eveneens boeiende landschapselementen
als De Schierstins in Feanwâlden en
Claercamp in Rinsumageast. Wellicht

De hoogste terp van Friesland. Nieuw
en oud onderzoek in Hogebeintum,
bundelt de historie. Een historie die
soms leest als een openbaring, waarbij gelukkig veel foto’s het boek recht
doen. Gedetailleerde overzichtsfoto’s
als het moet, maar ook van vondsten
uit de bodem, zoals gebruiksvoorwerpen, stenen, potten en vazen. Maar
ook fossielen, waardoor men uitstekend in staat is om de ouderdom van
de terp, maar ook van bewoning en
gebruik vast te stellen. De constructie van het zand geeft ook een prima
indicatie. Ook komen er veel tekeningen met daarnaast grafieken in beeld,
waardoor de lezer in staat is om zich
een goed beeld te vormen.

toch omdat de laatste twee door mensenhanden op het zand zijn verrezen,
terwijl een terp alleen uit zand bestaat,
maar ook nu weer blijkt dat een terp
heel veel over onze voorouders in deze
regio vertelt. Tenminste voor wie oog
heeft voor details.
Hegebeintum in zijn huidige staat is
eigenlijk niet meer dan een terpruïne.
Commerciële afgravingen rond het
begin van de 20ste eeuw zijn daar verantwoordelijk voor. Slechts een klein
deel van de terp bleef intact. De steile
restanten vormen een karakteristiek
geheel, maar ze zijn ook kwetsbaar.
Erosie, uitdroging en verzakking
vormen reële bedreigingen. Zeker de
kerk heeft daarmee te maken. De ernstige verzakking van de toren en de
werkzaamheden die de toren hebben
gestabiliseerd vormen de aanleiding
voor dit boek. Een vroegmiddeleeuws
grafveld dat aan het licht kwam,
zorgde dat er toezicht kwam op de
archeologie afgravingen. Veel vragen

zijn echter nog onbeantwoord, bijvoorbeeld: waarom is die terp eigenlijk

zo hoog, en wanneer bereikte de terp
deze hoogte? De terp is inmiddels

De Vereniging voor Terpenonderzoek
is volledig in haar opzet geslaagd,
vooral ook door het boek begrijpelijk
en interessant voor de geïnteresseerde
leek te maken. Een rijk in groot formaat uitgevoerd boek, van maar liefst
240 pagina’s. Eigenlijk een vriendenprijs voor zoveel lees- en onderzoekgenot. Het boek is verkrijgbaar via de
boekhandel of bij de uitgever terpenvereniging@gmail.com
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DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Wist u dat…

Faunapassage Gytsjerk

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

Momenteel
worden
er voorbereidende
werkzaamheden voor
nauw samenwerken
met andere
partijen?
…
van dezevan
partijen,
Wetterskip Fryslân
deEénaanleg
eenhet
faunapassage
bijis?Gytsjerk uitgevoerd. Er is
… Wetterskip Fryslân over de oevers, kaden en alle oppervlaktewater gaat
nuzodat
(nog)
geen verbinding tussen de natuurgebieden de Grutte
u geen natte voeten krijgt?
Wielen
bijFryslân
Leeuwarden
deomBouwepet
bijSintrale
Mûnein.
…
Wetterskip
grote inzet en
toont
samen met De
As, Dit komt
het gebiedde
rondom
de Sintrale(N361)
As te versterken?
doordat
Westerdyk
de gebieden doorsnijdt. In het
… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?
voorjaar van 2020 wordt de faunapassage aangelegd. In de weg
… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuurwordt
dan een brug aangebracht met onder de brug een water
en landbouworganisaties?
enWijlandverbinding.
Hierdoor kunnen niet alleen land- en wa…
hierover later meer vertellen?
terdieren, maar ook kanoërs en schaatsers de weg straks veilig
passeren. Tegelijk met de aanleg van de faunapassage wordt
ook de weg en de afslag naar de Rinia van Nautaweg aangepast.

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.decentraleas.nl

Foto: Fotografie Nanne Nicolai
Afbeelding: impressie faunapassage

www.vissergordijnen.nl

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste
waardering.

Volop inspiratie!
Bij KeukenHuiz
Geheel vernieuwde
tegelafdeling met
o.a. betonlook en
visgraat tegels!

Klanten geven
ons een:

Algemeen

9,3

Bron: Consumentenbond juni 2019

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!

K. Venema Assurantiën

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

Uw bank dichtbij.

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77, De Westereen | T. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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Eerste vinylalbum ‘Weekend Cheaters’
van All over Again
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Albert Wijbenga

DE WESTEREEN - Vorige maand lanceerde de Westereender band All over
Again in het poppodium Badhûs in De Westereen, hun eerste vinylalbum
‘Weekend Cheaters’. Op dit fraaie paarse album met een schitterende
hoes staan onder andere ook de nummers Revolt en Downrise, de eerste
singles van All over Again. Eind november staat de band weer in Duitsland in Emden, terwijl er bovendien inmiddels optredens zijn geweest in
Leeuwarden, Groningen en ook in Amsterdam. ‘We willen natuurlijk wel
graag doorbreken, maar niet ten koste van onze identiteit. We willen de
muziek blijven spelen waar we achter staan,’ aldus Arjen Heidstra.

All over Again speelt nu zo’n drie jaar
in dezelfde samenstelling en is eigenlijk min of meer per toeval ontstaan.
In de beginperiode zaten gewoon
twee vrienden samen wat te spelen,
lekker ontspannen met muziek bezig
zijn, praten over muziek en het leven.
Door hier ook buiten over te praten
en doordat de beide knapen steeds
meer honger kregen naar muziek,
werd er uiteindelijk een band geformeerd, waarin ieder lid zijn eigen
inbreng heeft. Het eerste optreden
voor het grote publiek was tijdens het
Open Poppodium in 2015 in café De
Hossebos. Een optreden, dat uiteraard voor gezonde muzikale spanning
zorgde, maar wel de opstart vormde
naar uiteindelijk hun eerste album.

In eerste instantie speelde All over
Again veel covers, van David Bowie
tot Creedence Clearwater Revival.
Een eerste indicatie van waar hun
muzikale voorkeur lag, maar uiteindelijk ook een mooie start om op zoek
te gaan naar een eigen herkenbare
sound. De specifieke sound van All
over Again. De bandleden hebben
uiteindelijk een aantal jaren gezocht
naar hun identiteit wat betreft muziek. Uiteindelijk is een sound ontstaan die geïnspireerd is op de grunge
scene gecombineerd met psychedelic/
stoner invloeden. ‘Nog steeds zijn we
op zoek naar onze “ik” in de muziek,
het is een proces van veel spelen en
oefenen. Ik denk dat we nog meer
richting psychedelic zullen koersen,’
aldus Wiebe van Kammen uit Kollumerzwaag. De andere leden, zanger
Robin Mormina, Niels Douma, Arjen
Heidstra en Jan-Gerrit Schiffers komen uit De Westereen.
‘We hebben inmiddels al meer dan
100 optredens in binnen- en buitenland achter de rug, waaronder het festival op De Veenhoop, maar ook hebben we als openingsacts al opgetreden

in voorprogramma’s van grote bands
als Europe, The Guano Apes en Octopussy,’ verklaart Niels Douma. Dit
jaar werd meegestreden aan de competitie Kleine prijs van Friesland. In
de finale kregen ze lovende woorden
van Bert Heerink (Vandenberg) voor
onder andere het gebruik van actuele
thema’s in hun nummers en de sound
die All over Again meebrengt naar de
live shows. ‘Onze muziek, we schrijven onze nummers zelf, ontstaan door
veel samen te repeteren. We zijn veel
aan het jammen. De een begint en de
ander valt in. Soms ben je een hele
avond bezig en ontstaat er niets, maar
er kan ook zomaar uit het niets een

Beleeftuin De Hege Seis
Wat hebben we een fantastisch leuke avond gehad op 24 oktober. Voor
de 2e keer Halloweenfeest in de speeltuin voor de basisschoolkinderen.
Met 50 aanmeldingen konden we weer een mooi feest organiseren. We
konden lekkere en vieze dingen blind proeven, de griezelbingo was een
momentje van bijkomen, in het spookhuis en ingang kon heerlijk gegriezeld worden, er was kikkerwerpen, skelet graven en geblinddoekt raden
wat voor smurrie er in de tonnen zat.

ten mogen ontvangen van ouders en
kinderen top! De harde werkelijkheid
is echter wel dat om zo een avond te
organiseren erg veel hulp nodig is. Wij
zien steeds dezelfde gezichten “waar
we heel erg blij mee zijn”, die zowel
dit soort activiteiten als het managen
van de speeltuin en corvee moeten
doen en dit is met het kleine team
wat we nu hebben niet te realiseren.
We hebben een groot dorp met veel
kinderen waar geschreeuwd werd om
speelplekken voor deze, nu deze er is,
is het een zaak om met zijn allen er
voor te zorgen dat deze plekken ook
kunnen blijven bestaan.
We zijn dan ook met spoed op zoek
naar bestuursleden, vrijwilligers en
donateurs om de beleeftuin open te
houden en leuke activiteiten organiseren. We gaan uit van uw hulp. Voor
meer informatie of opgave kunt u
contact opnemen met het bestuur:
Elisabeth Bakker 06-48520810 of
Anneke Prins 06-15524975. dehegeseisspeeltuin@gmail.com

Daarnaast mocht er onbeperkt marshmallow worden geroosterd en kon
je met het spook van de kabelbaan.
Een lekker hapje en snapje tussen-

door zorgde dat de inwendige mens
ook weer gevuld was. Door de variatie was er voor een ieder wel wat en
we hebben dan ook vele complimen-

Voor nu wensen we iedereen veel plezier met de mooie dingen die november en december te bieden hebben en
op de dagen dat er gewoon gespeeld
kan worden de speeltuin is open!

nieuwe song ontstaan. Plotseling lijkt
alles samen te vallen, ook wat betreft
zang. Natuurlijk moet er later regelmatig bijgeschaafd worden, maar dat
maakt het alleen maar mooier.’
Een echte leider is er niet in All over
Again. Eigenlijk zijn het vijf muzikanten die allemaal hun eigen inbreng
hebben, waardoor soms de mooiste
liedjes ontstaan. Anderzijds botst het
soms ook op creatief terrein. ‘Dat mag
ook, niemand heeft daar echt moeite
mee. Je moet jezelf kunnen blijven en
samen zoeken naar de oplossing. Ik
denk dat dit ook de kracht van ons is.
We zijn een jaar lang bezig geweest

met ons eerste vinylalbum ‘Weekend
Cheaters’. Soms best een hectische
tijd, waarin we muzikaal botsten, maar
het resultaat mag er in onze ogen zijn.
We hebben bewust gekozen voor een
lp in plaats van een cd. We vinden dit
veel mooier. Natuurlijk ben je blij dat
hij uiteindelijk klaar is. We hebben er
hard voor gewerkt, het is ook financieel een kostenplaatje. Alles wat we
verdienden met optredens hebben we
erin gestoken. We zien het als startpunt, een meetpunt waar we nu staan,
maar dit is zeker geen eindpunt. We
willen muziek blijven maken, muziek
die dicht bij ons staat,’ aldus All over
Again.

Glitter en Glamour in
De Westereen!
Westereen – Na het overweldigende succes van vorig jaar komt ook
Cadeauvoordeel dit jaar weer met een speciale glamournight. Dit keer
op vrijdag 15 NOVEMBER 2019. Op deze speciale koopavond (van 17.00
– 21.00 uur) zullen vele standhouders aanwezig zijn om het winkelend
publiek te verrassen met koopjes en leuke acties.

Buiten de winkel zal een tent geplaatst worden. De leukste winkel
van De Westereen aan de Tsjerkestrjitte 3 (tegenover slagerij Riemersma) pakt zelf ook uit met overweldigende acties en aanbiedingen.
Zo staat er een draaiend rad bij de
kassa waarbij u tot maar liefst 25%
korting kunt draaien op uw volledige aankoop. Een welkome aanvulling voor de dure feestmaanden.
Cadeauvoordeel pakt uit met een
groot assortiment aan woonaccessoires en cadeauartikelen, daarnaast
kun je spreken van een volwaardige
speelgoedwinkel met alle bekende
merken. Sinterklaas kan alvast
voordelig speelgoed en de mooiste
schoencadeautjes inkopen. Ook zal

op deze speciale avond het kerstassortiment geshowd worden aan de
klanten.
Qua standhouders moet u onder andere denken aan; Handwerk, (kinder)kleding, dameskleding en sjaals,
parfum, cadeaupakketten, Aloë
Vera producten, Tupperware en een
schoonheidsspecialiste. De avond
wordt omlijst door een stukje muziek
en daarbij mag een hapje en drankje
ook niet ontbreken. Tot slot krijgen
alle kopende klanten in de winkel nog
eens een gratis GOODIEBAG mee
met een mooie waarde aan producten
en waardebonnen (op=op). Al met al
een avond om niet te missen waar u
graag bij wilt zijn. Zie ook onze advertentie in deze krant.
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OPENING

Nieuwe kapsalon
dinsdag 19 november
WE HOUDEN 21 NOVEMBER EEN OPEN HUIS VAN
14.00 TOT 17.00 EN IEDEREEN DIE EEN KIJKJE WIL
NEMEN IS WELKOM!
Het nieuwe adres is Noarder Stasjonsstrjitte 36
DINSDAG T/M DONDERDAG 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 18.00 UUR
VRIJDAGS VAN 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 20.00 UUR
ZATERDAGS VAN 8.00 - 12.00 UUR
NOARDER STASJONSSTRJITTE 36, 9271 CK DE WESTEREEN | T. 0511 - 44 71 70

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
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Kapsalon ’t Haarboetiekje verhuist
binnen De Westereen
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – Kapsalon ’t Haarboetiekje aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte
in De Westereen verhuist deze maand naar een prachtige locatie aan de
Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen. Sandra Scherjon, die 16 jaar op
haar vorige locatie zat, is bijzonder ingenomen met de nieuwe locatie.

‘Voor mij is het een stap verder. Vooral
het probleem wat betreft parkeren is
nu opgelost en doordat we toch iets
meer ruimte hebben gekregen, kan ik
de nieuwe opstelling niet alleen praktischer indelen, maar het ook gezellig
houden. Naar de kapper gaan moet
een gezellig uitje blijven,’ aldus Sandra, die al meer dan twintig jaar een
gedreven kapster is.
‘Dit pand kwam opeens op mijn weg.
Plotseling zag ik de mogelijkheden. Ik
zag dat ik hier uitstekend uit de voeten kon en bovendien heb ik nu mijn
woon- en werkruimte naast elkaar. Ik
zie dat als een verbetering en ik denk
daarbij ook aan de toekomst, waarin er
toch wellicht andere, flexibelere ope-

ningstijden nodig kunnen zijn. Dat is
nu nog niet aan de orde, maar je weet
het nooit,’ aldus Sandra Scherjon. ‘In
de nieuwe kapsalon laat ik veel bij het
oude, maar vooral op praktisch gebied
verandert er toch wel veel. Ik kan in
het nieuwe pand efficiënter werken
en ook makkelijker schoonmaken.
Aspecten waarvan de klanten niets
merken, maar die voor mij goed uitkomen.’
’t Haarboetiekje van Sandra biedt net
als voorheen dezelfde kwaliteit, die de
klanten van haar kennen. ‘De opstelling verandert iets, waardoor we wat
gemakkelijker en soepeler werken. De
16 jaar ervaring aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte neem je tenslotte mee. De

aspecten waar je daar tegenaan liep
wil je nu natuurlijk vermijden. Wat
wel gebleven is dat is de sfeer. Ik hou
ervan om een gezellige sfeer in de salon te hebben, een praatje maken en
ook even lachen. Ik weet dat heel veel
klanten dit enorm waarderen. Een
service die ik ook blijf bieden is het
halen en brengen van klanten. Je hebt
soms echt het gevoel, dat de dames er
even uit zijn. Ik heb op gezette tijden
een groepje van vier vrouwen, die ik
haal en breng, waarmee het steeds gezellig is. Ook kom ik bij klanten aan
huis,’ vervolgt Sandra Scherjon.
Dat ’t Haarboetiekje staat voor kwaliteit is inmiddels een algemeen bekend
gegeven, dat dagelijks onderstreept

wordt door de vele tevreden klanten.
Vrouwen, mannen en kinderen, het
maakt de kapsters bij ’t Haarboetiekje
weinig uit. Knippen, wassen, föhnen,
kleuren, permanent ook dat vormt
geen enkel probleem. ‘Meestal ken je
de wensen van je vaste klanten, maar
dan nog is het van groot belang om
goed te luisteren naar de wensen. Dit
geldt uiteraard specifiek voor nieuwe
klanten. Wij vinden het prachtig om
te concluderen dat klanten tevreden
naar huis gaan, daar ligt voor ons een
groot stuk van de uitdaging. Het begint echter allemaal bij het luisteren, je
inleven in wat iemand met zijn of haar
haar wil. Dit zijn voor mij ook zaken
die het vak nog steeds uitdagend maken.’

Het streven van ’t Haarboetiekje is
erop gericht om de kapsalon op 16
november te openen. ‘Ik denk dat het
moet kunnen, maar er hangt enorm
veel van de vloer af. We zitten perfect
op schema, dus de kans is groot dat we
deze datum halen. Mocht het echter
een week later worden, dan vormt dat
voor niemand een groot probleem.
We willen het gewoon goed doen, zodat we op dezelfde voet door kunnen
gaan. Mensen tevredenstellen en hun
haar in orde brengen.’
’t Haarboetiekje,
Noarder Stasjonsstrjitte 36,
De Westereen. Tel.: 0511-447170

Zorgboerderij De Lakenvelder
KOLLUMERZWAAG – Ontspanning, plezier, jezelf mogen en kunnen zijn
en uitgaan van je eigen mogelijkheden. Kernwoorden waar de mensen
van zorgboerderij De Lakenvelder volledig achter staan. Zorgboerderij De
Lakenvelder is in het jaar 2009 geopend en staat onder leiding van Jenco
van der Land en Ankie de Meer.

Mensen die er zijn voor mensen. De
medewerkers van zorgboerderij De
Lakenvelder richten zich daadwerkelijk op mensen met een begeleidingsvraag. De boerderij aan de Foarwei
127 was ooit het domein van meer
dan honderd Lakenvelder koeien,
maar nu zijn er wekelijks mensen die
genieten van werk en dagbesteding.
Die zich hier gewoon, net als een Lakenvelder, thuis en gewenst voelen.
Zorgboerderij De Lakenvelder biedt
naast dagbesteding ook werktraining
en ambulante begeleiding. Inmiddels
zijn er zeven mensen werkzaam, terwijl ook de kogel door de kerk is wat
betreft een ingrijpende verbouwing,

waardoor de puntjes nog meer op de
i gezet kunnen worden.
‘We hebben tien jaar geleden het besluit genomen om van onze boerderij
een zorgboerderij te maken, aldus van
der Land. Inmiddels zijn de laatste
twee jaar alle Lakenvelders verdwenen
en richten we ons nu volledig op onze
zorgtaken. Zo zie ik het, zorgtaken in
het begeleiden van mensen. Ik geniet
er intens van, dat ik de koeien niet mis
bewijst voor mij dat ik geen echte boer
ben. Wij richten ons bij de dagbesteding speciaal op mensen met psychische problemen, of zij welke een grote
afstand hebben tot de arbeidsmarkt en

Jenco van der Land en Ankie de Meer

die hier weer naartoe begeleid moeten
worden. Ook mensen met een licht
verstandelijke beperking zijn welkom
(jij dus ook). De rust en regelmaat op
de boerderij, het deel uitmaken van
een positieve groep, actief zijn zonder
de druk van “het moeten” te ervaren;
voor veel mensen met een begeleidingsvraag is Zorgboerderij De Lakenvelder een uitkomst. De diverse
activiteiten, het vaste ritme van de
werkzaamheden, de ruimte, de aandacht en de omgeving doen de mensen op de dagbesteding goed.’
Zorgboerderij de Lakenvelder ontwikkelt zich echter steeds verder. Irma,
meer is niet nodig, want we zijn heel
laagdrempelig bezig, is sociaal werker.
‘Zij is onze rechterhand en regelt heel
veel zaken. We zijn ook van start gegaan met ambulante begeleiding. Irma

is daarin een van de drijvende krachten,’ aldus Jenco van der Land. Irma:
‘Wij werken met veel organisaties samen, niet alleen met de gemeenten in
de regio, maar eigenlijk in heel Fryslân, maar ook met woningbouwverenigingen, politie, jeugdzorg enz. De
insteek is om zo snel mogelijk contact
te krijgen met gezinnen of personen
waar het eigenlijk niet goed bij loopt.
Zorgboerderij de Lakenvelder biedt
ervaren professionele begeleiding bij
de mensen thuis. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en regie van
de cliënt. Onze expertise ligt daarbij
ook bij multi-probleemgezinnen.’
Irma zal de laatste zijn die verklaart
dat het een gemakkelijke taak is. ‘Zeg
wat je doet, doe wat je zegt” dat is
onze stelregel. Het eerste contact is

belangrijk, maar het eerste contact
krijgen valt niet altijd mee. Je moet
doelgericht blijven werken en kijken.
Open en eerlijk zijn, maar niets forceren. Dat is belangrijk, het is voor ons
altijd weer de uitdaging om er alles uit
te halen. Natuurlijk geeft het jezelf
ook voldoening, wanneer je ziet dat je
mensen echt kunt helpen, dat je resultaat boekt en ziet, wat is er dan mooier
dan dit werk?’
Zorgboerderij De Lakenvelder heeft
een aantal doelgroepen: (jong) volwassenen met ADHD, ASS, (ex)
verslavingsproblematiek en die in een
sociaal isolement verkeren of burnout hebben. Maar dit betekent niet
dat Zorgboerderij De Lakenvelder
voor andere mensen geen oplossing
te bieden heeft. Neem gerust contact
op met: Zorgboerderij De Lakenvelder, Jenco van der Land, Foarwei 127,
9298 JG Kollumerzwaag. Tel.: 0629494874. Mail: delakenvelder@live.
nl www.zorgboerderijdelakenvelder.nl
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

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

DIVERSE OCCASIONS:
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS GLX..............................€ 1999,=
Kleur: blauw | Km stand: 171.267 | Bouwjaar: 2006
Peugeot 308 SW 1.6 VTi station
Km stand: 178.676 | Bouwjaar: 2010
€ 4950,-

Seat Leon 2.0 TFSI ....................................................€ 4499,=
Kleur: geel | Km stand: 200.384 | Bouwjaar: 2007

VW Polo 14 TDI..........................................................€ 1750,=
Kleur: zwart | Km stand: 205.667 | Bouwjaar: 2004

VW Caddy 2.0 SDI .....................................................€ 2250,=
Kleur: wit | Km stand: 292.334 | Bouwjaar: 2005
Ford Fiesta 1.25 Titanium
Km stand: 82510 | Bouwjaar; 2011
€ 5500,-

meer occasions zie: www.kempenaar-autos.nl

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

Nieuwe berging met
nieuwe bestrating maakt
het plaatje
compleet
Maandag_ 10.30u - 17.30u
Dinsdag__ 10.30u - 17.30u

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

Woensdag_ 10.30u - 17.30u
Donderdag_10.30u - 17.30u
Vrijdag___ 10.30u - 20.30u
Zaterdag__ 10.30u - 17.00u

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

houtbouwdevries.nl

Optwizel 88
9286 EG Twijzel
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141
e info@houtbouwdevries.nl
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Van fundering tot luxe tuinhuis
Tekst/foto’s: Klasina van der Werf

TWIJZEL - Wiebe de Vries en Adrie Boorsma zijn vakmensen. Ze werken
graag samen zodat ze een totaalpakket kunnen aanbieden. ,,Als ik een
hokje of tuinhuis verkoop, kan ik de bestrating er bij leveren via Adrie en
zijn compagnon Pieter van der Sluis. Op die manier heeft de klant maar
één aanspreekpunt.’’

Er is werk genoeg voor Houtbouw de
Vries en bestratingsbedrijf Boorsma
Van der Sluis. ,,Je kunt het zo gek niet
bedenken en wij maken het. We doen
veel meer dan bestrating alleen. Een
mooi voorbeeld is de tuin die we bij
Wiebe hebben aangelegd’’, zegt Adrie.
Die tuin aan de Optwizel 88 in Twijzel valt meteen op. ,,We zitten nog
maar een jaar op deze locatie’’, vertelt
Wiebe. ,,Hiervoor werkte ik vanuit
een loods in Kollumerzwaag, maar ik
wilde graag meer zichtbaar zijn.’’ Het
werk van Houtbouw de Vries is door
de jaren heen veranderd. ,,Wat vooral
opvalt is dat mensen steeds meer buiten leven, ook in de winter. We maken
luxe veranda’s met kachels en complete tuinhuisjes met jacuzzi’s. Maar
ook mantelzorgwoningen en kantoorruimtes aan huis zijn steeds meer in
opkomst.’’ Het duo onderscheidt zich
door A-kwaliteit te leveren. ,,Wij werken alleen met de beste materialen.’’

Vakmensen gezocht

Vanuit het hele land weten mensen
Houtbouw de Vries te vinden. ,,Dankzij internet komen onze klanten overal
vandaan.’’ De samenwerking tussen
beide bedrijven is ontstaan in de crisistijd. Volgens Wiebe waren zij zelfs
één van de eersten die een all-in pakket aanboden. ,,We werken nu ongeveer zeven jaar samen en hebben meer

opdrachten dan ooit tevoren’’, stelt De
Vries. Probleem is echter dat het lastiger wordt om vakmensen te vinden.
Steeds minder jongeren kiezen ervoor
om in de bouw werken. ,,Het ouderwetse ambacht verdwijnt langzaamaan, dat is zorgwekkend’’, volgens
Adrie. Gevolg is dat mensen soms
langer moeten wachten tot de klus is
geklaard. Daarbij zijn de ondernemers

ook nog afhankelijk van het weer.
Door de regen van de laatste weken
liepen werkzaamheden vertraging op.
Het is volgens De Vries en Boorsma
hard werken. ,,Maar de mooie projecten die we doen leveren gelukkig veel
voldoening op. We krijgen positieve
reacties van klanten. Daar doen wij
het uiteindelijk voor.’’

Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945
Op 16 november a.s. zal het boek ‘Vluchtelingen in Oostdongeradeel
1940-1945’ verschijnen. Het boek vertelt de geschiedenis van vluchtelingen die tijdens de oorlog, precies 75 jaar geleden, een veilig plekje
zochten in de meest noordelijke gemeente van Friesland: Oostdongeradeel. Het boek telt 488 bladzijden op A4-formaat, heeft een hardcover,
is geïllustreerd met 600 foto’s en bevat een register van de 1400 kwartiergevers. De prijs is bij voorintekening € 25,00 (na 1 december 2019 €
27,50)

Verzendkosten bedragen € 7,50. Het
ISBN-nummer is 978-90-9032328-2
Eind 2014 verschenen er berichten in
de pers over het grote aantal mensen
dat wereldwijd op de vlucht was voor
oorlogssituaties. Dat zouden er meer
dan 65 miljoen zijn. Het zorgde in
Nederland voor grote problemen in de
opvang van de 60.000 vluchtelingen
die ons land binnenstroomden: heenen-weer gesjouw met vluchtelingen,
vragen in de Tweede Kamer, hier en
daar ‘opstandjes’ en veel publieke discussie. Het wierp de vraag op hoe het
was met de vluchtelingen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog in onze eigen omgeving om onderdak zochten:
Hoe was hun opvang geregeld? Bij
wie werden ze ondergebracht? Hoeveel kwamen er? Waren ze welkom?
Hoe lang bleven ze hier? (...)
Intussen waren de schrijvers tot de
conclusie gekomen dat er als resultaat van hun onderzoek ook een boek
moest komen waarin álle vluchtelingen en álle kwartiergevers een plaatsje
moesten krijgen, een verzamel- en
naslagwerk. De reden daarvoor was
dat er nu nog mensen waren die de
vlucht zelf hadden meegemaakt of die

zelf in het opvangend gezin woonden.
Nu waren er nog interviews te houden
onder ex-vluchtelingen, maar lang zou
dat niet meer duren, de tijd tikt door.
De meeste contacten werden gelegd
dmv telefoon en internet, terwijl exvluchtelingen of ex-kwartiergevers (of
hun kinderen en kleinkinderen!) weer
andere namen konden noemen, waarna de zoektocht weer verder ging. (...)
Waren er voor de evacués nog evacuatielijsten (van aankomst, verhuizing,
geboorte, overlijden en vertrek) bijgehouden, immers de overheid had tot
evacuatie bevolen en was daardoor
verplicht tot registratie en waar nodig
(financiële) ondersteuning, voor de
hongervluchtelingen waren helemaal
geen lijsten beschikbaar.
Dat kwam omdat de komst van de
hongervluchtelingen niet van overheidswege werd georganiseerd, maar
geregeld werd door kerkelijke instanties of particulieren. Twee keer heeft
de gemeente Oostdongeradeel daar
iets aan willen doen door op te roepen om zich te laten registreren. Eind
maart 1945 reisde ambtenaar Lieuwe
van der Meer langs de dorpen in de
gemeente om de namen van hongervluchtelingen en hun pleegouders

op registratiekaartjes te zetten. Na
de oorlog plaatste de gemeente een
advertentie in de Nieuwe Dockumer Courant (verder aangehaald als
NDC) om iedereen op te roepen die
nog geen Vluchtelingverklaring bezat,
zich te melden op 17 mei op het gemeentelijk evacuatiebureau te Metslawier, hongervluchtelingen werden
met name genoemd.
De eerste acht hoofdstukken geven
een inleiding op de diverse onderdelen
van de evacuatie en probeert antwoord
te geven op de hierboven gestelde
vragen. Daarna volgen per dorp alle
opgespoorde evacués en hun kwartiergevers, een aantal intermezzo’s
geeft nadere toelichting op sommige
onderdelen. Per dorp zijn de evacués
alfabetisch opgenomen op familienaam van de man en ivm de privacy
alleen het geboortejaar. Bij de kwartiergevers wordt vrijwel altijd alleen de
naam van de man, als hoofd van zijn
gezin, genoemd. Als er van een familie
meer gegevens zijn verzameld, staat de
bron (de informant) van die gegevens
steeds vetgedrukt vermeld. Dat geldt
zowel voor evacués als voor kwartiergevers (of hun nakomelingen!).
Bij de hongervluchtelingen is vrijwel
dezelfde werkwijze gevolgd.
In Fryslân bestond de gewoonte onder boerenarbeiders om op 12 mei
(‘âlde maaie’) te verhuizen naar een
andere boer. Het kwam natuurlijk
voor dat hongervluchtelingen bij een
arbeider waren ondergebracht die op

12 mei 1945 verhuisde. Het is niet gelukt om te achterhalen waar dat kind
dan bleef: verhuisde het mee of bleef
het in het oude huis wonen bij de
nieuwe bewoner? Daarom is steeds als
pleegouder aangegeven de persoon die
op het registratiekaartje staat.
Verder is bekend dat hongervluchtelingen net als de evacués wel eens verhuisden, maar ook daarover geven de
bewaard gebleven registratiekaartjes
helaas geen uitsluitsel: alleen de pleegouder op moment van registratie (dat
kon soms pas maanden later geschieden!) is bekend. Dat zijn nu eenmaal
de tekortkomingen van de registratie
bij de gemeente, maar dat geldt ook
voor de organiserende instanties. Misschien was men bang dat de bezetter
op de een of andere manier misbruik
van die gegevens zou kunnen maken.
Dat verklaart ook het vrijwel overal
ontbreken van gegevens over de kinderuitzending in de notulen van de
kerkenraden en diaconieën in de verschillende dorpen in de gemeente.

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

Er is heel veel gebruik gemaakt van
persoonlijke beschrijvingen door
evacués, hongervluchtelingen en hun
kwartiergevers zelf: in de vorm van
citaten uit memoires, dagboeken,
brieven of anderszins. Dat is gedaan
om deze mensen zelf aan het woord
te laten zodat ze een eigen kleur aan
hun verhaal kunnen geven. Herhalingen worden daarbij op de koop toe
genomen.
Er is voor gekozen om in het register
alleen de kwartiergevers en pleegouders op te nemen. Dat is gedaan omdat de evacués en hongervluchtelingen allemaal in alfabetische volgorde
zijn opgenomen in de respectievelijke
dorpen en daardoor vrij gemakkelijk
gevonden kunnen worden.

• 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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Keukenkast

EEN KAST
ZOALS JIJ HEM
WIL HEBBEN
Kijk voor meer inspiratie op hubo.nl/kasten

Inloopkast
Kantoorkast

Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nlzwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl
www.hubo.nl
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Warm welkom voor
PaPiTo in Dokkum
Tekst/Foto: Klasina van der Werf

DOKKUM - Het was een druk, maar vooral ook een gezellig eerste weekend voor lifestyle en cadeauwinkel PaPiTo in Dokkum. Anneke Heeringa
en haar dochter Melanie uit Damwâld openden op 1 november hun
tweede vestiging in de historische binnenstad.

Het betreffende pand aan de Suupmarkt 12, tegenover het beroemde
keerpunt van de Elfstedentocht, stond
al een tijdje leeg. Het is een prachtig
pand en ziet er van binnen knus uit,
met ook weer een ophoging. Wat
Anneke en Melanie niet verwacht
hadden, was dat ze zo warm welkom
geheten zouden worden in de Bonifatiusstad. ,,Niet alleen de reacties van
de vele klanten waren heel positief,
ook de ondernemers uit Dokkum
kwamen ons feliciteren of een bloemetje langsbrengen. Dat vond ik heel

bijzonder’’, vertelt Anneke. Melanie
moet nog een beetje bijkomen van de
drukte in het openingsweekend. ,,Ik
heb pijn in mijn kaken van het lachen’’, zegt ze terwijl ze weer lachend
poseert voor de camera. Een extra vestiging - naast de winkel aan de Haadwei in Damwâld - was nodig. Het wás
al druk bij PaPiTo, maar nu de winkel
ook nog verkozen is tot Winkelier van
het Jaar 2019 in de categorie ‘Modewinkels’ groeiden ze echt uit hun jasje.
Anneke: ,,Mensen uit heel Nederland
weten ons te vinden. Maar voor het

aantal klanten en de spullen die we
hebben, werd het pand te klein.’’
Kleding en snuisterijen

Het is voor Anneke en Melanie een
sport om aparte spullen te verkopen
die niet overal verkrijgbaar zijn. Naast
kleding vind je hier serviezen, sieraden, snuisterijen, tassen en sjaals. Niet
alleen de producten in deze winkel
zijn bijzonder, maar ook het verhaal
erachter. Eigenaresse Melanie (19) is
namelijk geboren met het Downsyndroom. Haar moeder Anneke vindt
het heel belangrijk dat mensen met
het Downsyndroom meedoen in de
maatschappij en begon daarom deze
winkel samen met haar dochter. De
naam PaPiTo is voor Melanie heel
speciaal. Vlak voordat de winkel werd
geopend heeft zij dolfijnentherapie
gevolgd op Curaçao. ‘Haar’ dolfijn
heette PaPiTo. Melanie telt de dagen
af tot de feestdagen beginnen. ,,Ik
vind dit zo’n gezellige tijd, met Sinterklaas en Kerst’’, zegt Melanie. En
dat is precies waar PaPito zich in onderscheidt: gezelligheid!
PaPiTo in Dokkum is van dinsdag tot
en met donderdag geopend van 10.00
tot 17.30 uur. Op vrijdagavond is de
winkel open tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. De openingstijden van PaPiTo in Damwâld blijven
gelijk. Meer informatie: www.papitodamwoude.nl of neem een kijkje
op de Facebookpagina.Melanie en
Anneke in hun nieuwe winkel in het
centrum van Dokkum.

Reizende expositie brengt verhalen mantelzorgers in beeld
‘Nog betekenisvoller dan het delen van schoonheid, is het delen
van tranen’. Met dit citaat van psychiater Dirk de Wachter werd de
expositie ‘Verhaal in Beeld’ vrijdag 1 november officieel geopend
in Dokkum. De komende tijd is deze reizende expositie in de regio
Noordoost-Friesland te zien.

DOKKUM – Mantelzorgers die
zorgen voor een naaste met een
psychische kwetsbaarheid hebben
het zwaar. Er wordt steeds vaker
een beroep op hen gedaan. Toch
merken veel mantelzorgers dat er
in de praktijk weinig begrip voor
hun situatie is. ,,Troch dizze eksposysje komme de ferhalen los.
Elk keunstobjekt hat in ferhaal. Ik
hoopje dat dizze ferhalen ek oaren
wer ynspirearre’’, aldus wethouder
Pytsje de Graaf van de gemeente
Noardeast-Fryslân die de expositie
‘Verhaal in Beeld’ mocht openen in
de voormalige Groen van Prinstererschool.
Psychische kwetsbaarheid

De expositie bestaat uit bijzondere
beeldhouwwerken en foto’s die de
mensen achter de mantelzorgers
zichtbaar maakt. Wat betekent het
voor hen om voor een naaste met
een psychische kwetsbaarheid te
zorgen? ,,Deze kunstwerken laten
zien dat de mensen erachter veel
meer kunnen dan alleen zorgen’’,
stelt directeur Eelke Nutma van
welzijnsorganisatie Het Bolwerk
in Dokkum. Zijn collega Baukje
Brander voegt er aan toe dat ze
hoopt dat mensen aan de hand van
de beelden en verhalen met elkaar

in gesprek zullen gaan. De verhalen zijn opgetekend door Ruurdtsje
Poortinga - de Haan en verschijnen
binnenkort in een speciaal magazine
dat momenteel in de maak is.
Beeldhouwen en fotografie

Bijzonder was de muzikale opening,
verzorgd door Sjoerd Steegstra. Hij
is zelf jarenlang mantelzorger geweest voor zijn moeder en schreef
er een prachtig lied over: de moaiste blom. Muisstil was het in de
zaal toen hij dit nummer ten gehore
bracht voor de vele mantelzorgers
en andere betrokkenen. Ook Hepie
de Haan die de cursus beeldhouwen
heeft gegeven was onder de indruk.
,,Ik heb respect voor alle mantelzorgers en ik ben trots op de deelnemers.
Ik ben blij dat ik hier letterlijk en figuurlijk mijn steentje aan mocht bijdragen.’’ Datzelfde geldt voor Peter
Tromp die de fotografiecursus heeft
gegeven. ,,De verhalen achter de foto’s zijn echt indrukwekkend. Het is
bijzonder wat de deelnemers vanuit
het niets gecreëerd hebben.’’
Nieuwsgierig? De expositie is tot en
met 29 december te zien in Museum
Dokkum, Kringloop Het Lichtpunt
in Kollumerzwaag en in het gemeentehuis in Damwâld.

Jan-Tsjerk Dijkstra is meer Tentoonstelling Bomen
dan een financieel adviseur van Bosgra

Vanaf zaterdag 9 november tot 5 januari is de tentoonstelling Bomen
van Bosgra met fotografische werken van Johannes Bosgra (Hurdegaryp,
1979) te zien in de Schierstins in Feanwâlden.

Tekst/foto’s: Klasina van der Werf

WÂLTERSWÂLD - Jan-Tsjerk Dijkstra (37) uit Wâlterswâld is op 1 november gestart met zijn eigen bedrijf: Dijkstra MKB Advies. Hij begeleidt MKB’ers en startende ondernemers in Noardeast-Fryslân, Ameland en Schiermonnikoog bij financiële vraagstukken.

Het is voor Dijkstra een bijzondere
stap in zijn carrière. Vijftien jaar
lang ondersteunde hij ondernemers
bij de bank waar hij tot voor kort
werkte. ,,Nu zit ik aan de andere
kant en ben ik zelf ondernemer. Ik
heb het wel altijd in mijn achterhoofd gehad, om voor mezelf te beginnen. Ondernemen zit van beide
kanten in mijn familie. Maar ik had
een goede werkgever dichtbij mijn
woonplaats. Dat geef je niet zomaar
op. Door allerlei veranderingen op
mijn werk zag ik dit als hét moment
om mijn eigen adviesbureau te beginnen’’, stelt Dijkstra.
Energie

Dijkstra ziet een ontwikkeling waarbij banken steeds kritischer worden
en verder van de klant komen af te
staan. ,,Door mijn ervaring weet ik
hoe je een panklaar verhaal op papier
kunt zetten waardoor de aanvraag
snel een goede kans van slagen heeft.
Op die manier kan ik de ondernemers ontzorgen en kan hij of zij zich
volledig richten op het bedrijf. Ik
vind het belangrijk om maatwerk te
leveren, samen met de klant zoeken
naar een passende financiering. Het

geeft mij voldoening als dat lukt.
Daar haal ik energie uit.’’
Sparringpartner

De financieel adviseur ziet ook
kansen om samen te werken met
bijvoorbeeld accountants en makelaars. ,,Samen kunnen wij de
ondernemers uit dit gebied helpen
met als doel de leefbaarheid in de
regio te bevorderen’’, stelt Dijkstra.
Hij werkt open en transparant,
houdt van korte lijnen, is betrokken en werkt niet op provisiebasis,
zodat de klant weet waar hij of zij
aan toe is. Bijkomend voordeel
van Dijkstra als adviseur is dat hij
onafhankelijk is. En als ondernemers vragen hebben over privézaken – zoals het kopen van een
woning – kunnen ze ook bij hem
terecht. ,,Door mij in te schakelen hebben mensen maar één
aanspreekspunt. Ik wil graag hun
sparringpartner zijn.’’
Meer informatie:
www.jtdijkstra.nl

In deze tentoonstelling reflecteert
hij op zijn familiegeschiedenis en
zijn jeugd, met fotografische werken van bomen die door zijn voorouders sinds 1700 zijn gekweekt
in Burgum. Johannes Bosgra is
onlangs geselecteerd als GUP New
Dutch Photography Talent 2020.
Hij was met zijn serie Bomen van
Bosgra één van de winnaars van
het talentontwikkelingsproject voor
beeldende kunstenaars Verhalen in
het Landschap.
De monumentale beuken, eiken
en platanen van de Bosgra boomkwekerijen staan nog in honderden landschapstuinen en parken in
Noord-Nederland. Deze bomen
zijn exact te vinden, omdat de administratie met plantenlijsten van
de boomkwekerij bewaard is gebleven sinds 1861. Verschillende lindes
en beuken rond de Schierstins zijn
bijvoorbeeld in 1883 geleverd door
Boomkwekerij Bosgra. Naast de serie Bomen van Bosgra zal er nieuw
werk te zien zijn uit o.a. zijn serie
Strepen met zeegezichten.
Bosgra’s werk bestaat uit verstilde
landschappen, vaak op de scheidslijn tussen figuratie en abstractie. In
zijn werk verkent hij de verbanden

tussen hedendaagse klassieke muziek en beeldende kunst. Zelf speelt
hij ook piano. Hij werkt samen met
musici om gesamkunstwerke van
beeldende kunst en klassieke muziek te maken. Om die reden is er
op zondag 10 november een concert
van Maarten van Veen in de Schierstins. De meesterpianist speelt te
midden van Bomen van Bosgra
composities van Debussy en Liszt
onder de titel Nocturnes et Rêveries.
Afgelopen winter was Bosgra’s videoprojectie van minimalistische
zeegezichten te zien in de Doelen
in Rotterdam en de New World
Symphony Hall in Miami (VS).
Bosgra won ook prijzen van de International Photography Awards,
Black & White Spider Awards
en de Moscow International Foto
Awards.
De expositie is dinsdags t/m zondags
van 13.30-17.00 uur te bewonderen
in de Schierstins aan de Haadstrjitte
1 te Feanwâlden. Bovendien zijn de
vaste exposities over de historie van
de stinzen en de Schierstins en over
de schrijver Theun de Vries te bezichtigen. Zie ook www.johannesbosgra.com en www.schierstins.nl.
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“Bij ons scoort u altijd,
met vlees van kwaliteit!”
Maak kans op
twee voetbalkaarten
voor de wedstrijd van
SC Heerenveen.

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl
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Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

Met alle kassabonnen van 25 euro of meer
gekocht in de maand november 2019.

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen 0511-441672
www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Treast



geschenken





- troost kerstkaarten
- zakje met licht
- wenslichtjes
- gedichtenbundel en kalender
Jan van der Meer
- Willow Tree

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC





Skoallestrjitte 16 | De Westereen
www.treast.nl

vmbo-groen

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Vrijdagavond

15 NOVEMBER 2019
Van 17 tot 21 uur
Draaiend rad met hoge kortingen
Vele leuke standhouders
Voorverkoop korting sinterklaas en kerst
Hapjes en drankjes
Goodiebag
Gezelligheid

CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | De Westereen

www.cadeauvoordeel.nl

DOEDAG &
OPEN AVOND

Woensdag
20 november 2019
Je kunt je aanmelden via de website
Buitenpost

*

Heerenveen

*

Leeuwarden

*

Sneek

www.nordwincollege.nl
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Paddestoelen voor natuurliefhebbers
Voor de vele natuurliefhebbers waren paddenstoelen toch jaarlijks min
of meer een ondergeschoven kindje. Natuurlijk er zijn altijd liefhebbers geweest, maar vooral de komst van de digitale fotografie heeft de
belangstelling voor deze prachtige aspecten van de natuur een enorme
opwaartse stuwing gegeven.

Steeds meer fotograven stappen van
de bloemen, vlinders en bijen over
naar het vastleggen van paddenstoelen. Op facebook kan men niet anders
dan de conclusie trekken dan dat ook
in onze regio, niet alleen de animo
groeit, maar dat er ook een aantal uitstekende fotografen zich hebben toegelegd op paddenstoelen.
Het blijkt dit jaar een uitstekend jaar
te zijn voor paddenstoelen, die een onmisbare schakel vervulling in de cirkel
van de natuur. Zij nemen een belangrijke plaats in wat betreft het verwijderen van niet alleen dode elementen,
maar ook zieke bomen enz.
Dat ze daarbij in alle mooie en kleurrijke vormen plotseling uit de grond
schieten, of soms al een hele tijd zitten, maakt hun bovendien mooi. Er
zijn hele grote zoals de reuzenzwam,

kleurrijke zoals de bekende rood met
witte stippen en kleine, zoals de hertshoorn. Soms is het even zoeken, zo
klein zijn ze, maar zoeken loont de
moeite.
Fotograaf Marcel van Kammen, een
man met een scherp oog voor de vele
prachtige facetten, dook in zijn archief
of trok er speciaal voor op uit, om ons
een blik te gunnen in waaraan we te
vaak voorbij gaan. Het fraaie wat de
natuur te bieden heeft en speciaal de
paddenstoelen in de herfst. Wat velen
echter niet weten is dat paddenstoelen het hele jaar te bewonderen zijn.
De herfst is echter bij uitstek het moment. Wandel eens door een bos met
het gezicht naar de grond, maar ook
wegbermen en de eigen tuin kan een
domein zijn voor prachtige beelden.

Vliegenzwam

Inktzwam

Foto’s: Marcel van Kammen

Gewei zwammetje

Rode Koolzwam

Porseleinzwam

Onbekend

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

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.

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

Geen postzegel nodig

✓ Ik maak gebruik van de proefactie

en ontvang graag eenmalig 3
maaltijden voor slechts € 10,-

.

Naam: ......................................................................................................
Adres:

Postcode:

...........................................................................................

Woonplaats:

vanaf

Antwoordnummer 6700

....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis

.....................................................................................................

...................................................................................................

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

9172 ZX FERWERT
- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20
9251 MN BURGUM

Mob: 06-41194838
info@wijngaardensteigerbouw.nl
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Trots als een pauw

Wat is er te doen in
Campus Kollum?
Voorgezet onderwijs: kleinschalig en persoonlijk

Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s: Klasina van der Werf, Marcel van Kammen

er zijn afspraken gemaakt hoe we met
elkaar omgaan. Dat schept duidelijkheid voor de leerlingen en medewerkers.’’

In de Campus wordt over de volle
breedte eindonderwijs binnen het
voortgezet onderwijs aangeboden. Zo biedt het Lauwers College vmbo basis-, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo aan en
!mpulse Kollum: vmbo tl-havo en
vwo. Dit maakt het doorstromen
van bijvoorbeeld mavo naar havo
of havo naar vwo ook gemakkelijker.

Dorpsplein

De Colle: centrum van gezelligheid

Meteen bij binnenkomst voel je de gezelligheid van het ‘dorpsplein’. Links
bij de stamtafel zit een groep volwassenen die de Nederlandse taal leren
via een cursus van de bibliotheek.
Rechts zie je meteen de centrale balie
waar ook de mensen van de administratie zitten en een ICT-er die leerlingen helpt als ze een probleem hebben
met hun laptop. Helemaal rechts is de
open toegankelijke bibliotheek en in
het midden is de theaterzaal te vinden. ,,Vanaf dit dorpsplein kun je elke
ruimte zien, zowel de Colle, de bibliotheek als de scholen staan in verbin-

In de Campus biedt De Colle een
centrum van gezelligheid met diverse voorstellingen, gezellige
horecamogelijkheden en ruimtes
voor zalenverhuur. Dankzij de
nieuwe Colle heeft Kollum weer
een up-to-date theaterzaal. Een
speciale programmaraad heeft
een aantrekkelijk, inspirerend
programma voor het nieuwe seizoen samengesteld.

KOLLUM - Het was alles of niets voor Kollum. De gebouwen van zowel het
Lauwers College als Piter Jelles!mpulse waren ‘op’. Het kon zo niet langer.
Het voortgezet onderwijs dreigde uit Kollum te verdwijnen. Door de
handen ineen te slaan en samen te werken met gemeenschapscentrum
de Colle en de bibliotheek Noord Fryslân staat er nu een gebouw waar
Kollum trots op kan zijn.

,,We hebben vanaf het begin vertrouwen in elkaar gehad. De samenwerking verliep heel soepel en de gunfactor was hoog’’, vertelt Jaap Holvast die
als directeur van het Lauwers College
vanaf het begin betrokken is geweest
bij de Stichting Campus Kollum. In
oktober is de Campus officieel geopend en de open dag trok – boven
verwachting - duizenden bezoekers.
Het gebouw aan de Gerrit Bleekerstraat is licht en transparant en
verplicht daardoor tot samenwerken.
,,Dat is ook de bedoeling’’, stelt Holvast. ,,Iedereen gaat hier letterlijk door
één deur. Samenleven heeft ook invloed op allerlei praktische zaken. Zo
maken we in Campus Kollum gebruik
van dezelfde ruimtes en leslokalen. De
lesroosters zijn op elkaar afgestemd en

ding met elkaar. Je ziet in dit gebouw
bijna geen gangen’’, legt Holvast uit.
Binnen het onderwijs zijn allerlei
leer- en werkplekken gecreëerd, maar
ook atelierruimtes, praktijkdomeinen
Techniek, Zorg en Dienstverlening
en een Sciencelab. Bijzonder is de tuin
bovenop het dak, waar de docenten
ook gebruik van kunnen maken tijdens hun lessen. Aardrijkskundeleraar
Gernand Stockmann heeft hier al van
geprofiteerd. ,,We hadden laatst een
les over natuurlijke elementen en weer
& klimaat. Dat je die lessen buiten
kunt geven is alleen maar mooi’’, aldus Stockmann. Het bevalt hem goed
in het nieuwe gebouw. ,,Het is licht,
ruim, open, transparant en multifunctioneel inzetbaar.’’
Alles door elkaar

Ook rondom de Campus Kollum is
alles ruim opgezet. Aan de voorkant
is een linde geplant waar de dorpsbewoners zich kunnen verzamelen, zo is
de achterliggende gedachte. Opval-

lend zijn de glazen leslokalen in het
gebouw met zicht op de kerktoren
van Kollum. ,,Het onderwijs zit hier
niet verstopt achter een deur. Je kunt
dwars door het gebouw heen kijken.
De sfeervolle levensgrote foto’s aan de
wanden zijn dan ook moeilijk te missen. Alles is open en staat met elkaar
in verbindging. Het is misschien even
wennen, maar leerlingen passen zich
heel snel aan. Bovendien merken we
nu al dat het bijdraagt aan de saamhorigheid’’, stelt Holvast.
Dat bevestigt ook Theo Witteveen, de
nieuwe pachter van De Colle. Vol trots
laat hij zijn restaurant en de grote zaal
zien. ,,Kijk, nu is de verlichting paars,
maar gisteravond tijdens het salsadansen kozen de dansers voor rood.
Straks vergaderen de ondernemers
uit Kollum hier en dinsdagmiddag
maakten de volksdansers gebruik van
deze zaal, van wie de oudste 92 jaar
is. Laatst was hier een schooldisco met
350 leerlingen. Iedereen loopt mooi
door elkaar en als je alles goed op el-

Bibliotheek: meer dan boeken

De bibliotheek wil in relatie met
De Colle en het onderwijs het
hart van de (lokale) samenleving
zijn. De Bieb is zoveel meer dan
boeken, zo luidt het motto. Het is
een ontmoetingsplek voor iedereen, jongen oud. Iedereen is hier
welkom om een kopje koffie te
drinken, een krantje of tijdschrift
te lezen én elkaar te ontmoeten.
kaar afstemt bijt het elkaar niet, mede
dankzij de geluidsdichte wanden. Het
is écht multifunctioneel. Ik heb zelfs
de eerste aanvragen voor trouwerijen
al binnen. Dat is in jaren niet gebeurd
in De Colle.’’

Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur naar Burgum
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

BURGUM – “De veilige weg omhoog!”, is al jarenlang het motto van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in montage
en demontage van diverse steigersystemen waaronder traditionele steigerbouw. Daarnaast verhuren zij rolsteigers en systeemsteigers.

Directeur-eigenaar Teade Wijngaarden
is met zijn mannen bovendien een nieuwe weg ingeslagen. Wijngaarden heeft
Hurdegaryp verlaten en zich gevestigd
in Burgum aan de Elingalaan 20. Hier
komen de vele kwaliteiten van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur nog
beter tot hun recht.
Teade Wijngaarden is bijzonder ingenomen met de enorme mogelijkheden
die de locatie in Burgum biedt. Een terrein waar plaats is voor de vele honder-

den steigers en stellingen die het bedrijf,
waar inmiddels zo’n 25 mensen werkzaam zijn, nodig heeft. De vrachtauto’s
hebben nu de ruimte, wat veel voordelen
biedt. Niet alleen is het veel overzichtelijker geworden, ook het laden en lossen kan sneller en veiliger, doordat men
elkaar absoluut niet in de weg hoeft te
lopen. De verhuizing van Hurdegaryp
naar Burgum biedt voor Wijngaarden
louter voordelen, mede omdat ook de
Centrale As dichtbij ligt en Wijngaarden veel specialistisch werk buiten de

provincie Fryslân heeft. In Twijzelerheide heeft het bedrijf bovendien nog
een depot.
Zoals al gememoreerd kiest Wijngaarden nadrukkelijk voor “De veilige weg
omhoog!” ‘Ik ben in 2010 voor mijzelf
begonnen. Langzaam, maar zeker heb
ik steeds bewust een stapje vooruit gedaan, waarbij ik steeds oog had voor de
werkzaamheden. Inmiddels zijn wij niet
alleen een groot, maar ook specialistisch
bedrijf geworden en kunnen we steigers voor alle werkzaamheden bouwen
en leveren, of dit nu een flat, een toren,
kerk of boot is. Wij staan voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en veiligheid. Je hebt
met mensen te maken, tenslotte. Binnen
mijn bedrijf heb ik een aantal specialisten. Mensen waarop ik blind vertrouw,
gedegen vakmensen, die verantwoording kunnen en durven nemen. Ook
durven besluiten als iets niet mogelijk
is, dan wordt er altijd gezocht naar een
veilige oplossing. Bij iedere ploeg is zo’n
vakman aanwezig. Wij investeren in
kwaliteit,’ aldus Teade Wijngaarden in
zijn praktisch ingericht kantoorgebouw.
Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur
bv werkt vanuit Burgum voor opdrachtgevers in geheel Nederland voor onder
andere aannemers, bouwbedrijven &
steigerbouwbedrijven. Zo zijn er opdrachten uitgevoerd in Rotterdam, Den
Bosch, Amersfoort, Zwolle, Utrecht,

Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. De vaste personeelsleden zijn allen
in het bezit van de nodige ervaring, opleidingen en certificaten. De werkzaamheden van Wijngaarden Steigerbouw
& Verhuur bv bestaan grotendeels uit
montage en demontage van steigers
en verhuur van systeemsteigers en rolsteigers. Daarnaast keuren zij ladders,
trappen en rolsteigers. Het personeel
werkt met goedgekeurd materiaal met
betrekking tot veiligheid en gezondheid.
Controle van de steigerwerken worden
altijd gedaan met behulp van een inspectieformulier om zo de veiligheid
van de steigers te garanderen. Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur bv is
VCA* gecertificeerd. Wij werken met
een VGM-beheersysteem Veiligheid,

Gezondheid & Milieu dat voldoet aan
de Arboregels op het gebied van veiligheid, gezondheid & milieu.
Door middel van krimpfolie kan Wijngaarden de steigers voorzien van een
overkapping die wind- en regenbestendig is. Of het nou gaat om nieuwbouw,
renovatie, scheepsbouw, industrie, speciaal project of een ander bouwwerk, bij
Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur
bv is het juiste adres! Kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, motivatie en flexibiliteit
vormen speerpunten. Wijngaarden is
een Fundeon erkend leerbedrijf. Ervaren steigerbouwers nodig die van aanpakken weten?
Neem voor meer informatie contact op
via info@wijngaardensteigerbouw.nl
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Pelletkachels, Pellets, Solar
en Zonneboilers
Gespecialiseerd in levering, onderhoud, plaatsing van pellet kachels ( C.V ),
solar en zonnepanelen
Diverse pellet kachels brandend te zien van het merk extraflame en
thermorossi, Edilkamin in onze showroom!!

NO EK
SELSMAKKE
HOUTEN
KRYSTDEKORAASJES!!

Wij hebben weer prachtige
kerstdecoratie in de
showroom/woonwinkel
Dus kom snel eens langs!
Kerkstraat 17, 9114 RK Driesum | T. 0511 421450
info@meubelmakerijpopkepostma.nl
www.meubelmakerijpopkepostma.nl

Vrijstaande pellet kachels, pellet kachels op C.V, Pellet ketels op C.V
Tevens Leverancier van goede kwaliteit pellets!!

Minimaal €500,- subsidie op uw pellet kachel tot 2020

• Goedkoop verwarmen!
• Zeer hoog rendement!
• Gietijzeren binnenwerk!

Kom voor advies
naar de showroom!

Openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Andere dagen graag op afspraak 06-28422180.

J. Grijpstra • Tibsterwei 20 • 9131 EG Ee
info@greenﬁreeco.nl • www.greenﬁreeco.nl

NU IN DE VERKOOP
10 levensloopbestendig en
eengezinswoningen vanaf € 250.000,- v.o.n.
Comfortabel wonen met de mogelijkheid om
te slapen en baden op de begane grond aan
de Bûterblom in De Westereen. Traditionele
bouw, onderhoudsarm, goed geïsoleerd en erg
energiezuinig hierdoor zijn de maandelijkse
energielasten zeer laag. De hypotheek
maandlast vanaf € 788,- dit is gebaseerd op 20
jaar vast 1,55%

LAGE ENERGIELASTEN
NETTO MAANDLAST VANAF € 788,Meld u nu aan als geïnteresseerde en maak uw
wensen kenbaar bij de makelaar!
Info@regiomakelaardij.nl 0519 294598
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Kinderen Noardeast-Fryslân
met z’n allen naar Tryater
WESTERGEEST/LEEUWARDEN - Ruim 500 kinderen in de gemeente Noardeast-Fryslân krijgen het boek ‘Karlsson fan it dak’ van Astrid Lindgren
om hen op deze manier meer in aanraking te brengen met het Frysk. Als
kers op de taart mogen ze vervolgens ook nog met z’n allen in de bus
naar de Harmonie om de gelijknamige familievoorstelling van Tryater te
zien. ,,In supermoai ynisjatyf’’, stelt actrice Eline de Vries, afkomstig uit
Westergeest, die meespeelt in de voorstelling.
Eline de Vries uit Westergeest
(Foto: Florian Cats)

earst dat ‘Karlsson fan it dak’ op it
Nederlânske toaniel brocht wurdt. Ik
spylje Betty, de puber-sus fan Erik
Erikson, it jonkje dat de moaiste aventoeren belibbet mei Karlsson. Syn sus
leaut Erik net, krekt as de rest fan syn
famylje. It is in prachtich ferhaal. It
jout hiel bot oan hoesto dy sels fiele
kinst as bern. Ik betocht froeger ek
fan alles, krekt as Erik, en ik friet ek
dingen út. Myn âlders leauden my
dan ek net en seinen: net sa dreame.
Mar asto dyn eigen paad folgest en
yn dyn dreamen leauwen bliuwst, dan
gebeurt der fan alles. Erik belibbet de
moaiste aventoeren mei Karlsson en
dat makket de foarstelling en it boek
spannend.’’
Jou in bern in boek

Tekst: Klasina van der Werf

De 25-jarige Eline de Vries is ‘hikke
en tein’ in Westergeest. Ze heeft daar
met plezier gewoond, maar op het
gebied van kunst en cultuur mocht er
wat haar betreft wel meer gebeuren.
Inmiddels woont ze in Leeuwarden.
Of ze zelf altijd al actrice wilde worden? ,,Ik wist earlik sein net iens fan
it bestean ôf ’’, zegt Eline die als kind
altijd al toneelstukjes aan het bedenken was.
Toen ze later hoorde dat je theaterlessen kon volgen ging ze naar de
Meeuw Jeugdtheaterschool in de
Friese hoofdstad. Vervolgens haalde
ze haar diploma voor de Docent Theateropleiding en volgde ze het interne
opleidingstraject van Jong Tryater. Nu
speelt ze in diverse voorstellingen van
het professionele theatergezelschap
Tryater mee, waaronder ‘Karlsson fan
it Dak’. Eline de Vries: ,,It is foar it

In opdracht van de Afûk is het boek
‘Karlsson van het dak’ van Astrid
Lindgren (bekend van Pippi Langkous) door Martsje de Jong speciaal
vertaald in het Fries. Het idee om
de kinderen in Noardeast-Fryslân
een boek te geven is ontstaan in de
voormalige gemeente Ferwerderadiel.
Daar werd elk jaar de actie ‘Jou in bern

De eerste boeken zijn inmiddels uitgedeeld.
(Foto: Klasina van der Werf)

in boek’ gehouden. De gemeente gaf
de basisschoolkinderen dan een boek
om het Frysk lezen te bevorderen. Nu
Ferwerderadiel is opgegaan in Noardeast-Fryslân is het project breder
opgezet en krijgen alle kinderen uit
groep 5 van 38 basisscholen in deze
regio een boek.
De eerste boeken zijn 1 november
uitgereikt aan de kinderen van basisschool De Gearing in Ee, waarna

alle andere scholen volgden. Daarnaast heeft de gemeente samen met
de scholen en de bibliotheek ook
nog geregeld dat de ruim 500 kinderen uit Noardeast-Fryslân in bussen
naar de theatervoorstelling ‘Karlsson
fan it dak’ van Tryater mogen. Eline:
,,Prachtich dat bern op dizze manier
yn oanrekking komme mei literatuer,
kultuer en de Fryske taal. Moai dat
dêr jild foar útlutsen wurdt. Sels ha ik
dat eartiids mist.’’

Fleane op it toaniel

Het is alweer jaren geleden dat er rond
de kerst een familievoorstelling te zien
was van Tryater, het professionele theatergezelschap van Fryslân. De toneelvoorstelling ‘Karlsson fan it dak’ is
te zien van 14 tot en met 30 december
in Stadsschouwburg De Harmonie
in Leeuwarden. Naast Eline de Vries
spelen Joop Wittermans, Lourens van
den Akker, Mirjam Stolwijk, Marjolein Ley, Eelco Venema, Rik Witteveen, Jelke Rijpma en Merel Staalstra
in deze productie die geregisseerd
wordt door Tatiana Pratley.
Het gelijknamige boek is sinds 23 oktober in het Fries verkrijgbaar. ,,Wat is
der no moaier dan ferhalen te lêzen en
te hearren yn dyn memmetaal? Dizze
tradysje moat behâlden wurde en dat
kin allinnich troch sa folle mooglik
boeken yn it Frysk oan te bieden. Oars
wurdt de stap hieltyd grutter’’, seit
Eline de Vries. Over de voorstelling
denkt ze precies hetzelfde. ,,Hoe moai
is it om mei it kâlde waar yn de magyske wrâld fan Karlsson te stappen.
In ûngewoane, dwerse en grappige
freon dy’t ek noch fleane kin. Hoe’t se
dat fleanen op it toaniel útbyldzje? Ik
soe sizze: ûntdek it sels!’’

HUBO XL Bouwmarkt
Zwaagwesteinde
sponsor VVT
DE WESTEREEN - ‘De naam veranderde, maar niet de service, het assortiment en de persoonlijke contacten. De slogan “Hubo helpt” zullen wij ook
nadrukkelijk in beeld en uitvoering brengen. Dit houdt in, dat we mensen nog
meer kunnen bieden. We maken er meer werk van, we kunnen de producten die
bij ons aangeschaft worden ook plaatsen, denk daarbij aan bijvoorbeeld op maat
gemaakte kasten, zonwering, hordeuren en tuinschuttingen, kortom het ontzorgen van de klant. Natuurlijk doen we niet het werk van een bouwondernemer,’
aldus een tevreden eigenaar Henk Boersma van Hubo Zwaagwesteinde, die zeer
te spreken is over de nieuwe formule. Dat er verder niets is veranderd, blijkt ook
uit het feit dat HUBO XL aan de Tolwei in De Westereen op meerdere facetten aandacht heeft voor de regio. Ook de sportsponsoring is op het oude niveau
gebleven, voetbalvereniging VVT uit Twijzelerheide kreeg daarom een nieuw
tenue aangeboden. VVT heeft net als HUBO dezelfde mentaliteit, alles in het
werk stellen voor een optimaal resultaat.
Het eerste elftal van VVT (Foto: Marcel van Kammen)
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OPENINGSTIJDEN
Maandag

08.00 - 21.00

Dinsdag

08.00 - 21.00

Woensdag

08.00 - 21.00

Donderdag 08.00 - 21.00
Vrijdag

08.00 - 21.00

Zaterdag

08.00 - 21.00

Zondag

12.00 - 18.00

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

LAST VAN SPIER- GEWRICHTSPIJN?

Het topmiddel van fysiotherapeuten en topsporters nu vrij verkrijgbaar
Na jarenlang onderzoek en studie heeft men een middel
ontwikkeld dat verbluffende resultaten laat zien in de strijd
tegen chronische pijn. Het middel heet F.I.T. Sportbalsem.
Deze balsem wordt al jaren gebruikt door topsporters en fysiotherapeuten. Ook veel sportmasseurs, betrokken bij de vele
sportverenigingen, gebruiken dit middel. F.I.T. staat voor ‘Fast
lnjury Treatment’, oftewel, razendsnel herstel bij sportblessures.
F.I.T. is ontwikkeld door topmedici voor topsporters en nu ook
beschikbaar voor iedereen. Het is een geregistreerd medisch
hulpmiddel.
Hoe werkt F.I.T. Sportbalsem’?
F.I.T. is zo samengesteld dat het snel in het aangedane gebied
wordt opgenomen en de doorbloeding stimuleert. Eén van de
ingrediënten heeft de eigenschap om, zodra deze het getrau-

F.I.T. is alleen geschikt voor uitwendig
gebruik en kan worden toegepast bij:
>
Sportblessures
>
(Preventie van) blessures
>
Herstel na inspanning
>
Artitis
>
Pijn (aan onderrug,
>
heup, nek gewrichten,
>
schouder en spieren)
>
Slijmbeursontsteking
>
Peesontsteking
>
Overbelasting
>
Verstuikingen
>
lschialgiepijn (been)
>
Carpaal tunnel syndroom
>
Fibromyalgiepijnen

matiseerde gebied heeft bereikt, de afvalstoffen (cytokinen)
af te breken. De afvalstoffen hebben een grote aantrekkingskracht tot de zenuwwortels in het betrokken gebied en veroorzaken diverse gradaties van pijn. Deze twee eigenschappen

G&W GezondheidsWin-

Openingstijden

van verhoogde doorbloeding en afbraak van afvalstoffen, geven

kel Werkman

Ma: 10:00 - 18:00 uur

Kleine Breedstraat 3

Di: 09:00 - 18:00 uur

9101 LB Dokkum

Wo: 09:00 - 18:00 uur

info@werkmandokkum.nl

Do: 09:00 - 18:00 uur

Tel. 0519-292497

Vr: 09:00 - 21:00 uur

snel na het opbrengen van F.I.T. Sportbalsem op het aangedane
gebied al een verlichtend gevoel.

Za: 09:00 - 17:00 uur
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NOVEMBER
ZATERDAG 16 NOVEMBER
DE WESTEREEN – Intocht Sinterklaas in De Westereen.
DAMWÂLD - Intocht Sinterklaas in
dorpshuis De Krúswei.
BROEKSTERWÂLD - Mini korenfestival met Popkoor Samar, Kleinkoor en Frjemd Folk in dorpshuis de
Pipegael, ds Feitsmawei 1.Zaal open:
19.30, aanvang 20.00 uur.
ZONDAG 17 NOVEMBER
TWIJZEL – Mevr. Reidsma vertelt
over chronische pijn. Dorpshuis De
Bining, Simke Kloostermanstritte 5.
Aanvang 19.45. Informatie: G Buikema-Dalstra, 0511-541952 of www.
vrouwenvannu.nl/twijzel
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00. Da. Joke Verboom-Schotanus
m.m.v. Praisecombo.
DE WESTEREEN - Johannes de
Heer zondagavondzang in De Ferbiningstsjerke. Meditatie: Majoor
Freek van der Werf, Leger des Heils.
Thema: “Ik zou wel eens willen weten,
waarom…..” Samenzang/begeleiding:
Muziekkorps van het Leger des Heils;
Bauke Hoekstra (orgel) en Eddy Huizinga (trompet). Aanvang 19.30 uur.
Toerstrjitte 1 in De Westereen. Toegang gratis.
ZATERDAG 23 NOVEMBER
DE WESTEREEN – HTR-vrijwilligersavond in de Ferbiningstsjerke

AGENDA
Aanvang 19.45 uur.
KOLLUM – The Fortunate Sons,
CCR 50 jaar na Woodstock. Aanvang: 20.00. Informatie/kaarten:
www.decolle.nl
ZONDAG 24 NOVEMBER
SIBRANDAHÛS - Pot, Baumgarten
en Van Astenrode in de Kloosterkapel.
Aanvang: 15.30. Kerk open: 15.00.
Entree € 10.00. Geen voorverkoop.
DINSDAG 26 NOVEMBER
WÂLTERSWÂLD - Brochje onder
de titel ‘Sko ris Oan!’. College van B
en W van de gemeente Dantumadiel.
8.30 - 9.30. De Nije Warf.
WOENSDAG 27 NOVEMBER
DAMWÂLD - Out In Concert.
Decemberconcert Dirk Out op het
prachtige Hinszorgel in de Benedictus kerk aan de Doniawei 76. Aanvang 20.00 uur.
VRIJDAG 29 NOVEMBER
DAMWÂLD – Bingo in dorpshuis
De Krúswei. 20.00 uur. Zaal open:
19.00.
ZATERDAG 30 NOVEMBER
FEANWÂLDEN – Reünie-concert
Yetris (folk) met Roel Slofstra. Aanvang 20.00. De Schierstins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; www.
schierstins.nl
DAMWÂLD - Grote bazaar in de
Chr. Ger. Kerk, Haadwei 127 vanaf
9.30 tot circa 13.00 uur met diverse
activiteiten. Opbrengst voor de ZOA.
KOLLUMERZWAAG – 24ste

Friese Wouden Sjoel toernooi in de
Trije Doarpen, Foarwei 116. Aanvang
13.00. 5 bakken systeem, volwassenen
en jeugd. Inlichtingen: H v/d Kooi,
0511-444256 of 06-46753695 email:
deschuur@hvanderkooi.nl website:
www.deschuur.frl
ZATERDAG 7 DECEMBER
FEANWÂLDEN - Winterjûn mei
de Hellingbazen m.m.v. Piter Wilkens.
Swettetsjerke, Swette 22. Aanvang
20.00 Zaal open 19.30 uur. Kaarten
voorverkoop € 8,- bij Het Vergeet Mij
Nietje Haadstrjitte 22 in Feanwâlden,
aan de zaal €10,-.
ZONDAG 8 DECEMBER
DE WESTEREEN – Kerstconcert
om 19.30 uur in de Ferbiningstsjerke. Zingen van vrede en welbehagen
m.m.v. het koor Zions Lofstem met
de brassband Westerswaech met de
dirigenten Tine Douwenga en Reimer Jan Rondaan. Gastoptredens:
Organist/pianist Bernard Bos en het
mannen dubbelkwartet. Toegang vrij.
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00. Br. Jan Zeldenrust m.m.v. Praisecombo.
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

bereiden op het kerstfeest. Het verlangen naar rust en vrede is er wel.
Maar... Even een moment om het tot
je te nemen. Een avond bij elkaar te
komen. Luisteren naar kerstmuziek.
Zingen van vrede en welbehagen.
Zondagavond 8 december is zo’n
moment. Waarin wij samen luisterend en zingend vooruitzien naar de
kerst. Het koor Zions Lofstem met
de brassband Westerswaech met de
dirigenten Tine Douwenga en Rei-

Out In Concert
Dirk Out geeft op 27 november een decemberconcert op het prachtige Hinszorgel in de Benedictus kerk aan de Doniawei 76 in Damwâld. Aanvang 20.00 uur.

Dirk Out (1949) ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot op
de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinck
conservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink. Hij was in
de jaren ‘80 en ‘90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnamen van de NCRV. Ook was hij in die periode dirigent van een aantal
koren. Op het eerste César Franckconcours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem behoorde hij tot de prijswinnaars.
Van 1991 tot en met 2011 was hij directeur van het Kunstencentrum Velsen in IJmuiden (ruim 1.500 leerlingen en 50 medewerkers). Als organist
is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook steeds meer
op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en
de Verenigde Staten. In 2005 werd hij onderscheiden door de ‘Société
Académique d’ Éducation et d’ Encouragement Couronné par l’ Académie Française Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de
Franse orgelcultuur.
Van 1983 tot 2010 was Out vaste organist in de Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio Bloemendaal). Op dit moment speelt hij regelmatig
kerkdiensten in Naarden en in Bloemendaal. Dirk Out is voorzitter van
de werkgroep Internationaal César Franck Concours. Dit concours wordt
eenmaal in de drie jaar gehouden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in
Haarlem.

mer Jan Rondaan verzorgen voor u en
met u deze avond. De gastoptredens
worden verzorgd door organist/pianist Bernard Bos en het mannen dubbelkwartet. Genieten en even tot rust
komen en verlangen naar het kerstkind, daar gaat het ons om. Zondag
8 december aanvang 19.30 uur. In de
Ferbiningstsjerke. Toegang is vrij en
er is een collecte voor de onkosten.

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

Frysk sprekwurd

Kerstconcert De Westereen
Wij zitten nog midden in de pepernoten, chocolade letters, cadeaus, gedichten en wat er allemaal bij hoort.
Maar na 5 december is dat allemaal
voorbij. Ineens is het over en gaan wij
ons opmaken voor de kerst. De kerstboom komt in huis, de dagen worden
korter en de avonden kouder. En dan
verlangen wij naar de kerst. De ommekeer als alles weer verandert. Door
alle drukte en schreeuwende media is
het wel eens moeilijk om je voor te

www.achtkarspelen.nl en organisator
Stichting Keunstkrite www.keunstkrite.nl
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 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.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein
2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.

In grap is een grap sei de boer.
En hy kidelde syn wiif mei de heafoarke.
Een grap is een grap zij de boer
En hij kietelde zijn vrouw met de hooivork

LEES DE WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL

Verhalenavond
in de Doopsgezinde kerk

Pot, Baumgarten en
Van Astenrode

Vrijdag 15 november. In 2018,
tijdens het openingsweekend van
Culturele Hoofdstad, werden er
door de hele provincie op de meest
uiteenlopende plekken verhalen
verteld.

Peter Pot behoort in ons land tot de absolute top van trekharmonicaspelers.
Samen met Philip Baumgarten (basgitaar, contrabas) en drummer René van
Astenrode brengt het trio een unieke mix van volksmuziek en jazz op zondagmiddag 24 november in de Kloosterkapel in Sibrandahûs. Prachtige melodieën gekoppeld aan heerlijke swingende ritmes. Hun recent verschenen
cd Home vormt daarvoor het bewijs. Een must. Aanvang: 15.30. Kerk open:
15.00. Entree € 10.00. Geen voorverkoop.

Dit vroeg om een vervolg. Hartje
herfst komt heel Fryslân weer bij elkaar en worden er bijzondere verhalen
met als thema
‘Als stenen konden spreken’ gedeeld.
Als stenen konden spreken; straatstenen, huisstenen, schoolstenen, stapstenen, kerkstenen, struikelstenen, puinstenen, grafstenen.
Allemaal hebben we wel een verhaal
over stenen en allemaal kunnen we
meedoen. Dus kom op vrijdag 15 november naar de Doopsgezinde kerk
en deel verhalen met elkaar. Aanvang
19.00 uur. Foarstrjitte 44, De Westereen.

Vraag:

Sint, waarom koop je niet
bij BOL.COM, Wehkamp of
Zalando cadeautjes?
Sint:
Omdat de lokale middenstand
de intocht en de
feestverlichting
betaalt en zij niet.

KOPEN DOE JE IN EEN WINKEL
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Winterjûn mei De Hellingbazen Sin yn Sinterklaas markt
HTR Nijs
Na het succes van afgelopen “sin yn’e simmer” markt in MFC Hústerwâld,
m.m.v. Piter Wilkens
de Wygeast 14 in Oudwoude nu op zaterdag 30 november van 19.00-22.00
Dit jier hiene wy wer in doarpsfeest
Het koor de Hellingbazen uit Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, ontleent zijn
naam aan de scheepshellingen die er vroeger waren in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Op deze hellingen bouwde men pramen en schouwen, die de boeren gebruikten om gras en hooi uit de weilanden te halen. Het koor opgericht in
2002 is begonnen als shantykoor maar heeft het repertoire in de loop der jaren
aangepast en heeft nu een breed scala van liederen al maken de shanties nog wel
een onderdeel uit van het repertoire. Welk type koor zijn De Hellingbazen dan
eigenlijk? Het koor is het best samen te vatten als een koor dat er plezier in heeft
en waar je plezier mee beleefd. Elk jaar organiseren De Hellingbazen, dit jaar
alweer voor de 11e keer, hun Winterjûn die traditioneel altijd wordt gehouden
in december. Dit jaar op zaterdagavond 7 december in de Swettetsjerke in Feanwâlden, zoals elk jaar nodigen wij een artiest uit die zijn medewerking verleent
aan deze avond. Deze jaar is dat Piter Wilkens, de zanger en liedjesschrijver
bekend van Knoopkes en It paed werom is van vele markten thuis en was laatst
nog te bewonderen in Salomon in het Kollumer Oproer. Het beloofd weer een
sfeervolle muzikale avond te worden wij willen u dan ook graag uitnodigen om
dit muzikale Barren mee te maken. Aanvang 20.00; zaal open 19.30 uur

Bazaar Chr. Ger. Kerk, Damwâld
D.V. zaterdag 30 november 2019 is er weer een grote bazaar in de Chr. Ger.
Kerk, Haadwei 127 in Damwâld. U kunt er te kust en te keur voor levensmiddelen, om mee te nemen of direct op te eten, zoals soep, snert, slaatje, frituur, kaas,
bakkersproducten ed. Er is bovendien van alles te koop zoals boeken, speelgoed,
textiel, huishoudelijke artikelen, maar ook activiteiten als sjoelen, darten, schieten, spijkerslaan, ballonprik, workshops, tafeltennis, grabbelmand en er is een
taartenbakwedstrijd. Tot 12.00 uur is er een kapster aanwezig. Rond 13.00 uur
begint de verkoop per opbod. De opbrengst is voor de ZOA. Zij organiseert
een noodhulpactie in Columbia ten behoeve van Venezolaanse vluchtelingen.
Miljoenen vluchtelingen verblijven in kampen waar de situatie schrijnend is.
Geen water, voedsel, sanitaire voorzieningen en onderdak. Met de opbrengst
van de bazaar hopen we een steentje bij te kunnen dragen om de nood te kunnen lenigen. Iedereen van harte welkom vanaf 9.30 uur.

nu de wintereditie. Net voor pakjesavond voor de laatste cadeau aankopen,
lekkere hapjes en om natuurlijk de kerst in te luiden. Wie weet komt Sinterklaas zelf ook even langs met zijn Pieten, komt de dorpsdichter een kijkje
nemen en kun je je opwarmen bij onze koek en sopie stand of waag je je een
gokje aan onze Sinterklaascocktails. Natuurlijk is deze avond weer gezellig
omlijst met een muziekje, dus naborrelen mag! Tot dan!
Het is weer gratis entree en voor de eerste 50 bezoekers hebben we weer
een leuke goodiebag!

Johannes de Heer Zondagavondzang
Zondagavond 17 november is er weer een Johannes de Heer zondagavondzang in De Ferbiningstsjerke in De Westereen. Deze avond willen we weer
veel mooie en bekende liederen zingen. Majoor Freek van der Werf van
het Leger des Heils verzorgt een korte meditatie met het thema “Ik zou
wel eens willen weten, waarom…..” De samenzang en begeleiding van deze
avond is in handen van: Muziekkorps van het Legers des Heils; Bauke
Hoekstra (orgel) en Eddy Huizinga (trompet). Het belooft weer een heel
fijne avond te worden. Daarom, komt allen en neem gerust vriend, vriendin of buren mee! De avond begint om 19.30 uur in De Ferbiningtsjerke,
Toerstrjitte 1 in De Westereen. De toegang is gratis, wel zal er een collecte
zijn t.b.v. het werk van het Leger des Heils.

Mini korenfestival in Broeksterwâld
Popkoor Samar, Kleinkoor en Frjemd Folk gaan op zaterdag 16 november
een unieke samenwerking aan. In dorpshuis ‘de Pipegael’ de thuisbasis van
popkoor Samar, gaan ze ieder voor zich optreden, maar ook elkaars repertoire vertolken in een gezamenlijk optreden. Samar en Kleinkoor zingen
voornamelijk popsongs variërend van hedendaagse hits tot gouwe ouwe,
Frjemd Folk vertolkt Keltische Folkmuziek van Schotse en Ierse oorsprong.
Je wordt van harte uitgenodigd om deze muzikale gevarieerde avond mee
te beleven. Locatie: dorpshuis de Pipegael, ds Feitsmawei 1, Broeksterwâld.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Camperpark Kuikhorne
1e prijs “Campervakantie”
De winnaars van de Eropuit in Eigen Land Prijs 2018-2019 zijn bekend.
Ook afgelopen jaar hebben de bezoekers van onze website
www.eropuitineigenland.nl kunnen stemmen op hun favoriete
accommodatie, restaurant en/of dagje uit. Alle stemmen zijn inmiddels
geteld en Camperpark Kuikhorne in De Westereen wint de 1e prijs in de
categorie “Campervakantie”. De tweede plaats in deze categorie is
voor Camperplaats Leeuwarden.

De 1e prijs bestaat uit een trofee en
een certificaat. De 2e en 3e prijs bestaat uit een certificaat. Natuurlijk
krijgen de winnaars ook de nodige
extra aandacht op de website en in
diverse media. De Eropuit in Eigen
Land Prijs wordt dit jaar voor de 9e
maal uitgereikt en ook dit jaar zijn wij

erg trots op de terechte winnaars.
Eropuit in Eigen Land vierde vorige
maand het 10-jarig bestaan; de website is al sinds september 2009 online
en het concept van de combinatie van
zowel accommodaties, activiteiten en
restaurants is succesvol gebleken! Niet

alleen neemt het aantal stemmers
op de Eropuit in Eigen Land Prijs
toe, ook het aantal op de website
vermelde ondernemers in de recreatiesector en het aantal bezoekers
kennen jaarlijks een sterke groei.
Hiermee is Eropuit in Eigen Land
uitgegroeid tot dé website voor recreatie en toerisme in Nederland:
gebruikersvriendelijk, ambitieus en
onmisbaar! Van dagje weg tot vakantie in eigen land; de site biedt
voor elk wat wils.

Maak je sterk tegen MS
Van 18 tot en met 23 november 2018
organiseert het Nationaal MS Fonds
de landelijke huis-aan-huiscollecte
om geld in te zamelen voor onderzoek
naar de ziekte multiple sclerose. MS is
een chronische ziekte van het centrale
zenuwstelsel.
In Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen
800 mensen de diagnose. De eerste
ziekteverschijnselen openbaren zich
meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten
van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen,
blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten nog

niet waardoor MS veroorzaakt wordt
en hoe het genezen kan worden. Met
de opbrengst van de collecte investeert
het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Laat mensen met MS niet aan hun lot
over. Geef aan de collectant van het
Nationaal MS Fonds. Iedere donatie
–groot of klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds
is te herkennen aan de collectebus met
het oranje vlinderlogo. Nieuw dit jaar
is doneren met de QR-code. Hiermee
kun je ook digitaal kleine bedragen
betalen.
Collectant gemist? Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer online.
Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL

92 INGB 000000 5057) of sms
STOPMS naar 4333 en doneer
eenmalig €2,00.
Samen staan we sterker tegen MS!
Aanmelden als collectant kan ook
nog steeds! Meld je aan via de website www.nationaalmsfonds.nl of
bel met het Nationaal MS Fonds
op (010) 591 98 39.

Friese Wouden
Sjoel toernooi
Sjoelvereniging De Schuur uit Kollumerzwaag organiseert op zaterdag
30 november het 24ste open sjoeltoernooi in de Trije Doarpen aan
de Foarwei 116 in Kollumerzwaag.
Het toernooi gaat om 13.00 uur van
start en eindigt om 16.30 uur.
Het belooft weer een prachtige
middag te worden, waarbij gespeeld
wordt via het zogenoemde 5 bakken
systeem. Mooi aspect is bovendien
dat er zowel volwassenen als jeugd
kunnen deelnemen, mede omdat er
in 7 gemengde klassen (dames en
heren) gespeeld wordt.
De klasseindeling is als volgt: A. 135
en Hoger; B. 128/134.99; C. 122
t/m 127.99; D. 116 t/m 121.99; E
107 t/m 115.99; F. 97 t/m 106.99;
G. 0 t/m 96.99.
Jeugd drie leeftijdscategorieën.
Daarnaast is er gelegenheid op de
vrije bakken uw geluk te beproeven,
waaronder de paardenbek. Inlichtingen: H v/d Kooi, 0511-444256
of 06-46753695 email: deschuur@
hvanderkooi.nl website: www.deschuur.frl

SINTERKLAAS INTOCHT
DE WESTEREEN
16 NOVEMBER 2019

en sa as gewoanwei, stiene wy op
saterdei op de merke mei in ferlotting. No in grutte ferlotting mei ik
wol sizze, mear as 500 prizen dit jier
en wat in tarieding. Hoe komme wy
oan sa folle guod? Al fier fan te foarren krije wy prizen fan partikulieren.
Jo witte miskien wol hoe’t it giet yn
ús lân der’t ‘e measte minsken keapje
wat sy wolle. Jo krije dan op de jierdei in kadootsje dat net yn jo ynterieur past, bygelyks de kleur net. Of
jo krije 5 kear dûssjippe. Der wurde
dan moaie pakketsjes fan makke.
Fierders wurde wy ek stipe troch de
middenstân. Dan moatte de lotten
yn de slûfkes.
Op de dei sels wiene de earsten al
om 9.00 oere op de merke om de
kream op te bouwen. Dat is wol efkes oanpoatsjen, mar gelokkich hie
Sjoukje de doazen nummere en wy
hiene al gau in manier fûn om alles
sa kreas mooglik út te stallen. Om
12.00 oere begûn de merke, mar al
ridlike gau hiene wy al klanten.
Sa no en dan hiene wy efkes rêst om
wat te iten, dit moast om bar, want it
hâlde by ús kream oan as storein. En
at de bern gjin priis hiene mochten
sy fansels wat útsykje as treastpriis.
Om 18.00 oere hiene wy noch 3 prizen oer. Doe moast fansels alles wer
opromme wurde en koene wy jild
telle. No ik kin wol sizze wy hiene in
goudene dei: prachtich moai waar, it
koe net better, in goede fersoarging
troch de frijwillegers dy’t mei kofje
en broadsjes del kamen, en net te
ferjitten jim as keapers. Want sûnder jimme wiene fansels mei de hiele
brot sitten bleaun. De opbringst wie
sa’n 1500 euro. Eltsenien tige tank!
Yn it hok giet it wurk fansels wer
gewoan (no ja gewoan?) troch. De
earste ynpakte doazen binne al wer
nei de opslach brocht by Kapenga.
HTR vrijwilligersavond op 23 november in de Ferbiningstsjerke
Aanvang 19.45 uur.
HTR Kommisje
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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)

