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IT KRANTEMANTSJE FAN DE WESTEREENDER
Johannes van Kammen is al meer dan 

40 jaar het journalistieke brein achter 

De Westereender. Samen met Pieter 

Kooistra de grondlegger van - zoals 

ik het nu noem - de leukste krant van 

Noardeast-Fryslân. Liefhebber van 

schrijven, de natuur en alles wat zich 

daarin voortbeweegt.

Nu 3 jaar geleden kwam ik door 

de overname van De Westereender 

maandelijks zij aan zij te staan met 

deze bijzondere Westereender en niet 

te vergeten zijn vrouw Bettie. Samen 

gingen ze vaak op pad om mooie ach-

tergrondverhalen op te tekenen en 

prachtige bijpassende foto’s te maken.

Regelmatig kwam ook de naam van 

zoon Marcel voorbij de laatste jaren, 

die voor verschillende media de mooi-

ste foto’s maakt en hierbij De Wes-

tereender nooit vergat. Een voor mij 

geweldige drie-éénheid, die er voor 

heeft gezorgd dat De Westereender 

zijn eigen identiteit nog steeds heeft 

weten te behouden.

Echter gaf Johannes mij medio dit 

jaar het bericht dat hij een stapje terug 

wil doen om een aantal redenen.  Ge-

lukkig voegde hij er gelijk aan toe dat 

hij wel wat lichte werkzaamheden wil 

blijven doen voor onze krant. Met die 

opmerking was ik bijzonder blij, want 

De Westereender zonder Johannes 

van Kammen is eigenlijk hetzelfde als 

een kip zonder ei!

Verderop in deze speciale kerstedi-

tie blikt Johannes terug op meer dan 

40 jaar De Westereender en alles wat 

hierbij kwam kijken. Voor nu wens ik 

hem het allerbeste en ik hoop dat hij 

samen met zijn gezin iedere tweede 

woensdag van de maand nog lang 

mag genieten van zijn creatie “De 

Westereender”.

Pieter Jan Heidstra

Johannes van Kammen stopt na 40 jaar Westereender. (Foto: Marcel van Kammen).



2 | dede WestereenderWestereender

110,00

55,-
NALLPREIS!

KNALLPREIS!KNALLPREIS!
KNALLPREIS! KNALLPREIS!

KNALLPREIS!KNALLPREIS!
KNALLPREIS

KNALLPREIS!
KNALLPREIS!

KNALLPREIS!
KNALLPREIS! KNALLPREIS!

KNALLPREIS
KNALLPREIS!

PD Automaterialen Doorvaart 2, 9101 RE  Dokkum  Tel. 0519 - 29 35 06

WWW.VUURWERKTOTAAL.NL/DOKKUM

30,00

10,-

DUITSE
PRIJSSTUNTERS!

DOKKUM

DE VOORVERKOOP IS AL GESTART! GA NAAR ONZE WEBSHOP VOOR DIKKE ACTIES & AANBIEDINGEN

25,00

12,50

7,00

3,50
NIEUW

IN 2019
NIEUW

IN 2019N WUUWWWEIN WUUNNIIEEUWUWEEUUWWWW
90 99IIN  2200119

NIEUW
IN 2019

50%
KORTING



DECEMBER 2019 |  dde Westereender |  3

In de garage
Slapen in een kerk naast de preek-

stoel: ik hoorde afgelopen week toe-

vallig een nieuwsitem op de radio 

over de stichting Heilige Nachten 

die pop-up hotelkamers maakt in 

kerken. Ook wij slapen op dit mo-

ment in een pop-up hotelkamer. Niet 

eentje in een kerk, maar in de garage. 

Vorige week zijn we na drie maanden 

buffelen dan eindelijk verhuisd naar 

ons nieuwe huis. Dat had nog heel 

wat voeten in aarde, want de vloer 

in de nieuwe woning is nog niet af. 

We droomden al jaren van een stoere 

gietvloer met vloerverwarming. Dus 

toen we dit huis kochten, kon onze 

langgekoesterde wens uitkomen. 

Maar echt goed ingelezen over deze 

materie waren we niet. 

Een gietvloer ligt er in no time. Maar 

dan komt het. De vloer moet ook 

drogen. Kijk, en daar hebben we ons 

een beetje op verkeken. Er schijnt een 

eenvoudige rekenformule te zijn dat 

een betonvloer per centimeter dikte 

een week droogtijd nodig heeft. En 

bij ons zijn er vloeren van wel tien 

centimeter dik gegoten. Dus reken 

maar uit. 

Vorige week kwam de meneer van de 

vloer langs om het vochtpercentage 

te meten. De meter liet triomfante-

lijk het getal honderd zien. We mo-

gen dan geen door de wol geverfde 

bouwvakkers zijn, maar zelfs wij 

konden op onze vingers wel natellen 

dat we voorlopig nog wel even in de 

garage wonen. 

Ach, het heeft ook wel weer z’n 

charme: kamperen in eigen huis. Ik 

schil de aardappelen aan de werk-

bank, naast de kitspuiten en de boor-

machines. De wasmachine draait z’n 

wasje naast de bladblazer en de fles-

sen ranja staan in dezelfde kast als 

de antivries en ruitenwisservloeistof. 

Kan prima zo.

Het grote nadeel is alleen dat we 

continu alles kwijt zijn. Overal liggen 

spullen in dozen waar we keurig op 

de deksel hebben geschreven wat het 

is en waar het naartoe mag. Maar in 

plaats van de woonkamer of de keu-

ken staat alles nu dus in de garage. 

En dat betekent dat we af en toe in 

de berg dozen duiken op zoek naar 

de PlayStation of waterkoker. 

Inmiddels hebben we zo’n beetje al-

les gevonden wat we echt nodig heb-

ben. De bank staat op z’n plek, net als 

de keukentafel en het bed. We heb-

ben de garage omgetoverd tot woon-

kamer, compleet met sfeervolle ver-

lichting en fotolijstjes. De pantoffels 

staan gezellig voor de zaagmachine te 

wachten op Sinterklaas. 

Het enige dat nog ontbreekt, is het 

internet. Zo snel als glasvezel schijnt 

te zijn, zo langzaam gaat de aanslui-

ting. Afgelopen donderdag leek het 

moment daar te zijn, totdat de glas-

vezelman tot z’n grote spijt meldde 

dat er geen signaal was. Dus blijven 

we de komende weken nog even off-

line. Ook dat komt vast goed. Alhoe-

wel.

Net voordat de glasvezelmeneer weer 

in z’n auto stapte, attendeerde hij me 

er nog even fijntjes op dat ik ook een 

inlogcode nodig heb voor de instal-

latie. En die staat in een brief, die we 

een paar weken geleden hebben ont-

vangen. Juist ja. Straks maar weer een 

duik in de verhuisdozen.

Nynke van der Zee

Tijdverspilling
Arme ik. De tijd is mij vooruitgesneld. Ik 

kan het niet meer bijbenen. Ik word dage-

lijks geconfronteerd met de opleiding, zo-

als ik die vroeger heb mogen ontvangen. 

Ik moest hard leren, rechtop zitten, niet 

kliederen met de inkt uit het inktpotje en 

proberen een stempeltje in het schriftje te 

krijgen. Mijn schrift zat volgens mijn 

herinnering vol stempels, maar volgens 

ingewijden waren het vlekken. Reke-

nen en taal, maar ook aardrijkskunde 

en geschiedenis. Ik weet het niet precies 

meer, maar wel lokte het mij toen aan om 

vreemde landen te bezoeken en het leven 

en de taal van die landen te leren ken-

nen en ook om oude gebouwen en musea 

te bezoeken. Een heel lange zin, die echter 

weggestreept kan worden. We doen het 

tegenwoordig anders: we gaan cultuur 

snuiven.Daar hoeven we niet beslist 

lange reizen voor te maken. Nee, dit kan 

heel dichtbij ook, maar dat is toch vaak te 

dichtbij, vooral voor de categorie mensen 

die nog nooit een ree hier in de regio heeft 

gezien, maar lyrisch kan vertellen van de 

eland in Zweden, waarvan ze wellicht 

een glimp hebben gezien. Een bezoek aan 

een museum in Groningen of Leeuwar-

den en daarna een bakje koffiedrinken, 

even winkelen in de stad. Dat heet te-

genwoordig cultuur snuiven, chillen en 

shoppen en is hot. Natuurlijk besef ik dat 

ieder tijdperk zo zijn eigen aspecten kent. 

Ik vind het echter vreemd dat sommige 

dingen gewoon zo oud zijn, uit de tijd 

waren en nu plotseling onder een nieuwe 

benaming ‘hot’ zijn.  Ik denk echt dat ik 

te ouderwets word, maar waarschijnlijk 

komt dit alleen door de andere woorden 

die gebruikt worden, voor dingen die wij 

van kinds af aan gewend waren te doen. 

Ik troost mij tenminste met die gedachte.

Jefanka
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Johannes van Kammen.  
Een “gewone” journalist??
Mei dizze oanhef begûn dit stikje fan it bestjoer doe”t Johannes 25 jier 
redakteur wie fan “de Westereender”. Wy hawwe destiids de winsk 
útsprútsen dat der nochris op syn minst 25 jier bykomme mocht. Dat 
wurdt him dus net.

Johannes hat te kennen jûn dat hy op 

1 jannewaris 2020 der “offisjeel” mei 

ophâlde wol. Dêr hawwe wy as best-

joer alle begrip foar. De beste jonge 

is 69, hat fanôf maart 1979 it stjoer 

west fan dizze moaie krante. Hy sil 

as gastskriuwer syn bydrage noch in 

skoftsje jaan, mar it is oan Johannes 

hoe lang. Hy is no sels baas, gjin druk 

mear, gjin stress, gjin “deadline’s’.

Yn 1979 wurke Johannes by de Kol-

lumer krante, hjir die hy ek redaksjo-

neel wurk, en kaam Daan Hemminga 

tsjin, dy’t  doedestiids ferbûn wie oan 

“de Zwaagwesteinder”. Hemminga 

frege Johannes as hy redaksjoneel wat 

skriuwe woe yn de krante. Mei ta-

stemming fan baas Banda mocht dat. 

It earste stikje gie, hoe ken it ek oars, 

oer de natoer, oer in skierroek (bonte 

kraai).

Begjin  80-er jierren smiet Banda de 

handoek yn de ring, it koe net mear 

út. In dikke fiif jier gjin krante. Yn it 

lêst fan de jierren 1985 hawwe Pieter 

Kooistra en Johannes de handoek wer 

oppakt en mei fallen en opstean kri-

gen se de fuotten wer ûnder it gat.

Yn 1985 waar ek JEFANKA ( JE-

hannesFANKAmmen) berne, it nije 

redaksjeadres fan “de Westereen-

der” de nije namme fan de krante. 

Dy berte fan JEFANKA moat by 

Pieter Kooistra thús ûnder in dûns-

jûntsje bard wêze. Hoe’t sy dat hawn 

hawwe is noch altiten in riedsel, mar 

Bettie ( Johannes syn frou) hat er 

grif fan witten. Johannes hat hjir doe 

ek in column oer skreaun. Dus spile 

iepen kaart. Johannes hat it Wester-

eender nijs altiten heech yn it findel 

hawn, wie op en top in Westereen-

der. Yn syn stikken yn “it ferline lib-

bet troch” docht dat bliken. In soad 

famylje’s binne mei nijsgjirrige fer-

halen delset yn dizze útjefte’s. Hjir 

hat hy ek (mei Bettie) hast 25 jier 

elts jier twa útjefte’s mei hert en siel 

oan wurke.

En dan noch in grutte hobby. De na-

toer. Wat ha wy genietsje kennen yn 

“de Westereender” oer de prachtige 

stikjes. Hy trúne ús allegear oan om 

mear om ús hinne te sjen en wat in 

foarrjocht wy hawwe om yn sa’n mo-

aie krite te wenjen. Wat dat oanbelan-

get hawwe wy in soad leard fan Johan-

nes. Wy hoopje dan ek dat hy foar ús 

krante noch moaie stikjes skriuwen 

bliuwt oer fûgels, bijen en blommen. 

Mar hy is sels baas.

Johannes, tige tank datst hast 50 jier 

redakteur west hast foar de moaiste 

krante út ús omkriten. Wy hawwe oan 

dy te tankjen dat “de Westereender” 

noch ferskynt. Want sûnder nijs is in 

krant ta weismiten keard. En dat mei 

wol yn de krante!! Tank foar de nof-

like gearwurking. Tank ek oan Bettie 

dy’t dy in soad stipe hat.

Wy winskje jimme, no’t der wat mear 

frije tiid komt, alle goeds. Út namme 

fan de stichting;

Henk Elzinga (foarsitter), Keimpe 

Venema(skathâlder) Durk Klopstra 

(skriuwer)
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2.000 m2 scherpgeprijsde wooninspiratie

De meest verrassende woonwinkel van het Noorden

Enorme keus in hoekbanken! Meer dan 50 modellen uit voorraad leverbaar!

Trendy woonprogramma’s. Industrieel en landelijk
Uitgevoerd in sterk Mangohout met metaal

Kwaliteitsvloeren
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Chirurg Frederik Hoogwater:

“Die gezonde vorm van spanning maakt 
mijn werk zo uitdagend”

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

Gekleed in de herkenbare witte doktersjas steekt hij vrolijk z’n hand 
uit voor een stevige handdruk. Chirurg Frederik Hoogwater is zichtbaar 
verrast door het interviewverzoek voor De Westereender. De krant uit 
het dorp waar hij als kind opgroeide, voetbalde en waar zijn vader als 
huisarts grote bekendheid genoot. “Dat dokters-gen is mij doorgegeven”, 
knipoogt hij. 

“Dogge we it yn it Frysk of it Hol-

lânsk”, is zijn eerste vraag. Frederik 

Hoogwater is binnen ziekenhuis 

UMCG in Groningen één van de 

vele Friese medisch specialisten. Sinds 

2016 werkt hij hier als HPB-chirurg. 

“Dat betekent dat ik me bezighoudt 

met operaties aan de lever, alvleesklier, 

galblaas en galwegen”, legt hij uit. 

Daarnaast is hij transplantatiechirurg 

voor leverpatiënten. “In Groningen 

hebben we het oudste levertrans-

plantatieprogramma van Nederland”, 

knikt Frederik trots. “We zijn boven-

dien het enige ziekenhuis dat ook 

levertransplantaties bij kinderen uit-

voert. Kortom: ik zit hier helemaal op 

mijn plek.”

Een wereld van verschil
Noem de naam Hoogwater en veel 

mensen in en rondom De Westereen 

zullen meteen denken aan de huis-

artsenpraktijk. “Ik kom uit een echt 

artsengezin”, knikt Frederik. “Mijn 

vader is jarenlang huisarts geweest in 

het dorp en mijn pake was vroeger 

huisarts in Nijland (Súdwest-Fryslân). 

Bij mij heeft het tot aan de middel-

bare school geduurd voordat ook ik 

zelf merkte dat ik geïntrigeerd werd 

door het artsenvak. Anderen in mijn 

omgeving hadden dat al eerder in de 

gaten. De fascinatie voor het mense-

lijk lichaam sprak mij aan en biologie 

en scheikunde vond ik de meest inte-

ressante vakken op school. Ik ben de 

jongste thuis met een oudere zus en 

broer. Maar ik ben de enige die uit-

eindelijk in de medische wereld is te-

rechtgekomen.”

“Ik verruilde De Westereen 
voor Utrecht: een wereld 
van verschil”

Terug naar zijn kindertijd in De Wes-

tereen. Frederik is als jongen volop op 

het voetbalveld te vinden en zit daar-

naast op judo. Hij kan goed leren en 

stroomt na de basisschool door naar 

het gymnasium. In het laatste jaar van 

zijn middelbare school schrijft hij zich 

in voor de studie Geneeskunde. Maar 

liefst drie keer wordt hij uitgeloot. In 

de tussentijd besluit hij Rechten te 

gaan studeren in Utrecht. “Ik verruil-

de De Westereen voor Utrecht”, knikt 

hij. “Een wereld van verschil, maar al 

snel vond ik m’n draai in de stad. Ik 

speelde contrabas in een zigeuneror-

kestje en speelde in het ‘Koninklijk 

Utrechtsch Studenten Tooneel’. Een 

fantastische tijd”, mijmert hij met een 

grote glimlach op z’n gezicht. 

Passie voor chirurgie
Tot zijn grote verrassing en opluch-

ting wordt hij na drie keer uitgeloot 

te zijn via een zogenoemde ‘naplaat-

sing’ dan toch toegelaten tot de studie 

Geneeskunde in Leiden. Iedere dag 

pendelt hij heen en weer tussen zijn 

woonplaats Utrecht en de universiteit 

in Leiden. Want nogmaals verkassen, 

daar denkt Frederik niet aan. Tot aan 

2003, wanneer hij moet wachten op 

zijn co-schappen. “De opleiding Ge-

neeskunde duurt in totaal zes jaar, 

waarvan je de laatste twee jaar co-

schappen loopt in verschillende zie-

kenhuizen. In mijn geval waren dat 

de ziekenhuizen in Leiden en Den 

Haag, maar daar was een wachtlijst 

voor co-assistenten. Vandaar dat ik 

in de tussentijd naar Amerika ben 

gereisd om daar mijn afstudeeronder-

zoek aan Harvard Medical School in 

Boston te doen. Een prachtige erva-

ring. Ontzettend gaaf om daar te mo-

gen rondkijken.”

“Ik vind het ontzettend inte-
ressant hoe lichaamseigen 
cellen zo ontspoord raken 
dat ze mensen ziek maken”

Terug in Nederland doorloopt hij 

zonder problemen zijn co-schappen 

en mag hij zich eind 2005 officieel 

arts noemen. Maar wie denkt dat Fre-

derik daarmee klaar is, heeft het mis. 

“Na de basisopleiding kies je een spe-

cialisatie”, legt hij uit. “In mijn geval 

ben ik promotieonderzoek gaan doen 

naar colorectale levermetastasen, dat 

zijn tumoren die vanuit de darmen 

zijn uitgezaaid naar de lever. Uitein-

delijk heb ik ruim vier jaar doorge-

bracht in het lab. Het klinkt wellicht 

dubbel, maar ik vind het ontzettend 

interessant hoe lichaamseigen cellen 

zo ontspoord raken dat ze het eigen 

lichaam aanvallen. Mijn uitdaging is 

om op tijd in te grijpen, onder andere 

door te opereren. Zo is mijn passie 

voor de chirurgie ontstaan.”

Stalen zenuwen
In 2011 start Frederik met zijn zes-

jarige opleiding tot chirurg in het 

St. Antonius Ziekenhuis in Nieu-

wegein. Veel mensen zouden er niet 

aan moeten denken: nog eens zes 

jaar studeren. Maar Frederik vindt 

het heerlijk. “Je moet jezelf blijven 

ontwikkelen, zeker in de medische 

wereld. Ons vak verandert zo snel 

door nieuwe ontdekkingen en ont-

wikkelingen, dat je niet stil kunt 

blijven zitten. Neem als voorbeeld 

de operaties waarbij ik word geassis-

teerd door robottechnologie, dat had 

je twintig jaar geleden niet kunnen 

denken. Daarom moet je niet bang 

zijn om nieuwe dingen te leren.” 

Over bang zijn gesproken: hoe zit 

dat met de spanning voor een inge-

wikkelde operatie? Er verschijnt een 

serieuze blik in z’n ogen. “Juist die 

spanning tijdens een operatie is voor 

mij de reden dat ik voor het specia-

lisme chirurgie heb gekozen. Er is al-

tijd een bepaalde mate van stress om 

goed te presteren. Je moet gedurende 

de gehele operatie scherp zijn. Dat is 

iets wat mij aantrekt in het beroep. 

Die gezonde vorm van spanning 

maakt mijn werk zo uitdagend.”

In het bloed
Sinds 2016 hanteert Frederik de 

scalpel in het UMCG in Gronin-

gen. Daarvoor verhuist hij in dat-

zelfde jaar van de Randstad terug 

naar het hoge noorden. “Heerlijk”, 

verzucht hij opgelucht. “Ik heb bijna 

twintig jaar met ontzettend veel ple-

zier in Utrecht gewoond, maar het 

is fantastisch om weer terug te zijn. 

Samen met mijn gezin woon ik in 

Haren, vlakbij Groningen. En vlak-

bij De Westereen, waar mijn ouders 

nog steeds wonen. Ik kan dus veel 

gemakkelijker even op bezoek gaan.” 

“Ik ben als derde gene-
ratie van de familie arts 
geworden, zit het toch een 
beetje in het bloed”

Wat zijn vader als gepensioneerd 

huisarts van zijn medische carrière 

vindt? “Hij is ontzettend trots, dat 

voel ik wel als we gesprekken heb-

ben over medische onderwerpen”, 

lacht Frederik. “Maar hij is net zo 

trots op mijn broer en zus. Het feit 

dat ik als derde generatie ook arts 

ben geworden, vindt hij leuk, merk 

ik. Zit het toch een beetje in het 

bloed.”
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De notaris voor uw regio!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE  |  TEL. 0511 - 44 16 67  |  BAKKERIJ.SCHOTANUS@PLANET.NL

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

TNT POST

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Vrijdag en zaterdag

Schwarzwalder kirsch Vlaai € 6.95

Kerst Tulband € 3.75

Volkoren Stol € 4.45

6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Vrijdag en zaterdag

Schwarzwalder kirsch Vlaai € 6.95

Kerst Tulband € 3.75

Volkoren Stol € 4.45

6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Vrijdag en zaterdag

Schwarzwalder kirsch Vlaai € 6.95

Kerst Tulband € 3.75

Volkoren Stol € 4.45

6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

Nijewei 15 2  TL Veenwouden

06 - 4 27 84 info@korelzinga.nl

De Westereender
wenst u fi jne feestdagen 
een een gelukkig
nieuwjaar
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‘Kinderen denken anders dan grote mensen’
Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s: Marcel van Kammen

WESTERGEEST - Marije Adema (11) uit Westergeest is de nieuwe kinder-
burgemeester van Noardeast-Fryslân. Zij vindt het belangrijk dat volwas-
senen naar kinderen luisteren. ,,Ieder kind moet zijn mening kunnen 
geven.’’

Marije Adema is een vrolijke, spon-

tane en nuchtere meid van 11 jaar 

die samen met haar ouders en zusje 

Hester (9) in Westergeest woont. Ze 

zit in groep 8 van cbs De Bining en 

wil volgend jaar graag naar Piter Jelles 

in Kollum. In haar vrije tijd voetbalt 

Marije bij WTOC en ze houdt van 

shoppen met haar vriendinnen. Ook 

TikTok is een hobby van de kersverse 

kinderburgemeester. Via deze app kun 

je korte muziekvideo’s maken die je 

deelt met je vrienden. 

Marije heeft er altijd al van gehou-

den om presentaties te geven en vind 

het niet erg om in de belangstelling 

te staan. ,,Dat heeft ze niet van ons’’, 

lacht moeder Hilda. Samen met haar 

man Jaap en familie en vrienden za-

ten ze op 6 november op de tribune in 

het gemeentehuis van Kollum. Van de 

43 kinderen werd Marije eerst samen 

met negen andere kinderen uit de ge-

meente geselecteerd en daarna zat ze 

zelfs bij de laatste drie. ,,Het zal toch 

niet…’’, dachten haar ouders. Toch 

was het zo. Hun dochter werd geko-

zen tot de eerste kinderburgemeester 

van de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Hilda: ,,Ik hoop vooral dat ze van dit 

jaar gaat genieten, want het is een hele 

eer dat ze deze kans krijgt.’’

Twee jaar geleden wilde ze tijdens de 

landelijke Sinterklaasintocht in Dok-

kum nog met de toenmalige kinder-

burgemeester Noa Groenevelt op de 

foto. ,,Dat wil ik later ook wel’’, zei 

Marije. Niet wetende dat ze twee jaar 

later zelf op dezelfde plek zou staan. 

De redactie van De Westereender 

vroeg Marije naar haar ervaringen als 

kinderburgemeester tot nu toe.

Hoe vind je het tot nu toe om kin-
derburgemeester te zijn?

,,Heel leuk. Ik mocht bij de intocht 

van Sinterklaas in Dokkum aanwezig 

zijn. Daar was de kleinzoon van de 

burgemeester (Hayo Apotheker) ook. 

We hebben eerst gekeken of het aan-

legpunt wel veilig was en tijdens het 

onthaal gingen we een liedje zingen. 

Tot slot stonden we met Sinterklaas 

op het bordes. Of ik nog met Sinter-

klaas gepraat heb? Ja, ik heb gevraagd 

of hij een goede reis had gehad.’’

Wat wil je graag bereiken als kin-
derburgemeester?

,,Ik wil graag dat er een onderzoekje 

komt naar de fietsroute naar school. Ik 

vind het belangrijk dat kinderen veilig 

naar school kunnen. Nu is dat niet al-

tijd zo. Daarom wil ik graag uitzoeken 

wat we daar aan kunnen doen, hoe 

kinderen veilig kunnen oversteken.’’

Hoe belangrijk is het dat kinderen 
mogen meebeslissen over bijvoor-
beeld zo’n fietsroute of het inrichten 
van een speeltuin?

,,Dat vind ik heel belangrijk, omdat 

kinderen anders denken dan grote 

mensen. Als er vaker aan kinderen 

wordt gevraagd hoe zij ergens over 

denken, dan krijgen ze ook het ge-

voel dat er naar ze wordt geluisterd. 

Ze durven dan de volgende keer mis-

schien eerder iets te zeggen.’’

Wanneer word er weer iets van je 
verwacht als kinderburgemeester?

,,Eerst mag ik een rol spelen tijdens 

de kerstfair in Dokkum, vrijdag 13 

december. En op 6 januari mag ik de 

nieuwe burgemeester – Johannes Kra-

mer - welkom heten. Daarover kan ik 

verder nog niks verklappen. Dat is be-

roepsgeheim.’’ 

Wil je later zelf ook burgemeester 
worden?

,,Ik denk het niet. Dan is het je echte 

baan en moet je vaak vergaderen. Dat 

vind ik een beetje saai. Ik vind het nu 

leuk om af en toe kinderburgemeester 

te zijn en mijn vriendinnen vinden het 

ook leuk voor mij. Maar ik heb het er 

niet elke dag over. Kinderburgemees-

ter ben je niet 24/7. Gelukkig niet, 

want er zijn nog zoveel andere leuke 

dingen.’’

Installatiebedrijven leiden werknemers zelf op
DE WESTEREEN - Vijf gerenommeerde Friese installatiebedrijven slaan de 
handen ineen om mensen enthousiast te maken voor een baan in de 
techniek. Zij leiden hun toekomstige werknemers in samenwerking met 
ROC Friese Poort en OTIB zelf op in het pand aan de Industrieweg 1A in De 
Westereen. 

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

De nood is hoog, zo blijkt uit deze 

samenwerking van Damstra Instal-

latietechniek, Pranger-Rosier Instal-

laties, ITBB, Lodema Elektrotech-

niek en Van der Weerd. Het is lastig 

om goede mensen te vinden in deze 

branche. We hebben een imagopro-

bleem’’, stelt directeur Teake Damstra 

van Damstra Installatietechniek uit 

Driezum. ,,Ook de ontgroening en 

vergrijzing leiden tot krapte op de ar-

beidsmarkt’’, voegt arbeidsmarktcoach 

Callista de Vrij van Metechnica eraan 

toe. Zij werft namens de vijf bedrijven 

geschikte kandidaten voor de spoed-

cursus techniek mét baangarantie. Het 

gaat om werkloze werkzoekenden. De 

eerste zes cursisten zijn in november 

begonnen. Edwin Hooft is één van 

hen. Hij wilde altijd al graag in de 

elektro- of installatietechniek, maar 

durfde de stap nooit te zetten. ,,Ik heb 

een huis, gezin en drie kinderen voor 

wie ik moet zorgen. Dan kun je het 

je niet veroorloven om een dure oplei-

ding te doen. Bij het UWV hoorde ik 

van deze cursus gericht op de basis W-

installatietechniek en basis Elektro-

techniek, met uitzicht op werk. Voor 

mij is dit een droom die werkelijkheid 

wordt’’, zegt Edwin.

Takomst yn Tûke Technyk
De Friese Poort is er trots op dat zij 

samen met de bedrijven tot een sa-

menwerking zijn gekomen. Damstra 

benadrukt dat deze cursus, waarbij 3 

dagen in de week les wordt gegeven 

en er twee dagen stage wordt gelopen 

bij één van de bedrijven, een opstap is 

naar een BBL-traject (werken en leren 

met salaris). 

,,Deze samenwerking waarbij we zelf 

een ruimte huren is uniek. Dit pand in 

De Westereen is voor ons ideaal, met 

het bus- en treinstation om de hoek. 

Het is onze bedoeling om hier vijf 

keer per jaar zo’n spoedcursus te orga-

niseren.’’ Docent Marcel Bresters van 

ROC Friese Poort vindt het een mooi 

concept en de cursisten zijn volgens 

hem zeer gemotiveerd. ,,Ze hebben al-

lemaal een verschillende achtergrond, 

maar als je ziet hoe ze onderling over-

leggen en wat ze in een paar weken 

tijd al hebben geleerd, dan ben ik een 

tevreden man’’, aldus Bresters. De ver-

schillende bedrijven hopen op deze 

manier per bedrijf meerdere nieuwe 

werknemers een kans te geven. Zelf 

hebben ze baat bij mensen met feeling 

voor ‘tûke’ techniek. ,,Slimme tech-

niek is steeds belangrijker in de bouw. 

Vandaar de naam van deze cursus ‘Ta-

komst yn Tûke Technyk’.’’

Ben of ken je iemand die deze gratis 

praktische spoedcursus installatietechniek 

wil volgen? Mail je naam en telefoon-

nummer naar: callista.de.vrij@me-
technica.nl of bel tijdens kantoortijden: 

06-31779650.

Op de foto alle betrokkenen van het project 
Takomst yn Tûke Technyk met van links naar 
rechts: Henk de Vries, Maurice Wiersma, Minne 
van Meekeren, Rene Tuinenga, Gerhard van der 
Zee, Marcel Bresters, Marc Mulder en Peter de  
Vries. Tweede rij: Callista de Vrij, Teake Dam-
stra, Christa van der Veer en Jelle van der Velde. 
Hamo Haleeqi, Ahmad Belleh, Roelof Bakker en 
Edwin Hooft. Vooraan: Salah Kahlaoui.
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Wie gun jij een kerstster?

December
Lekker voor elkaar

December is natuurlijk dé feestmaand. Het is de maand waarin we terugkijken 

op het oude jaar, elkaar bedanken en elkaar het allerbeste wensen.

Geef je ster op in de winkel  

Wie wil jij bedanken? Wie heeft volgens jou dit jaar echt een kerstster verdiend? 

De buurman die altijd op de katten past? Die ene moeder van school die er altijd is 

als er moet worden schoongemaakt? Laat het ons weten. Vul op de afdeling bloemen 

& planten de kaart in. En doe de kaart in de kerststerbus. Per winkel geven we maar 

liefst 10 kerststerren weg.  

Met dank aan jou

Op donderdag 19 en vrijdag 20 december maken we in de winkel bekend wie de 

sterren van 2019 zijn. Zij kunnen op zaterdag 21 en zondag 22 december hun eigen 

kerstster ophalen. Met dank aan jou!

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63
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Simon Santema:

“Israël is yn alle opsichten in bysûnder lân”
Tekst: Nynke van der Zee

Waar de één gek is van Route 66 in Amerika en de ander een passie heeft 
voor de graftombes in Egypte, gaat Simon Santema’s hart uit naar Israël. 
Al drie keer bezocht hij het land, waarvan twee keer in z’n uppie, waar-
van de reis in oktober dit jaar tijdens het loofhuttenfeest verreweg de 
meeste indruk maakte. “Israël is yn alle opsichten in bysûnder lân.”

In de vensterbank in de woonkamer 

van Simon prijkt een glimmende zil-

veren menorah kandelaar. Wie goed 

oplet, ontdekt meer Joodse voorwer-

pen in huis. “It Joadske folk sit echt 

yn myn hert”, vertelt Simon aan de 

keukentafel. Als jongen groeit hij op 

in De Westereen in een gezin waarin 

het geloof een belangrijke plek heeft. 

“Lange tiid wie de Bibel foar my in 

wat stoffich en dreech boek, mar no’t 

ik sels nei Israël west ha om te sjen 

wêr’t al dy ferhalen harren ôfspiele 

hawwe, komt de Bibel echt ta Libben. 

Dat is net yn wurden te beskriuwen.”

Meedoen aan de Bible Marathon in 
het hartland van Israël

Trots laat Simon een aantal foto’s zien. 

Op de eerste staat hij in sportieve out-

fit bij de finish van de Bible Marathon, 

die op 18 oktober werd gehouden bij 

Siloh in de ‘betwiste’ gebieden op de 

Westelijke Jordaanoever. “Just dit diel 

is it échte hertlân fan Israël, de bergen 

fan Judea en Samaria, hjir hat hast de 

hiele Bibelske skiednis fan it folk Is-

raël plakfûn”, vertelt Simon. 

Een hernia afgelopen zomer hinderde 

hem in z’n droom om de halve ma-

rathon te lopen over heilige grond. 

Het werd uiteindelijk de 10 kilometer, 

deels over Route 60 van de aartsva-

ders. “It wie prachtich”, knikt Simon 

enthousiast. “Wy rûnen troch it gebiet 

dêr’t sa’n soad Bibelske histoarje leit, 

dat is net te befetsjen. Echt geweldich. 

It is sa bysûnder om dêr te rinnen wêr’t 

ús foarâlden iuwen lyn ek rûn ha.” 

Geheel zonder gevaar was de ma-

rathon echter niet. De Westbank is 

sinds jaar en dag het kruidvat van het 

Midden-Oosten. En dus wordt het 

gebied nauwlettend door Israëlische 

soldaten (IDF) gecontroleerd. “Fanút 

in grutte legertinte hâlde se mei sa-

telliten alle bewegingen yn de bergen 

yn de gaten”, schetst Simon de situ-

atie. “Dy spanning yn it gebiet is hiel 

dúdlik te fielen. Dat makket it ekstra 

bysûnder.”

Bezoek aan het Tempelplein
Naast de Bible Marathon bezocht Si-

mon ook het Tempelplein in Jeruza-

lem. Een bijzondere gewaarwording, 

omschrijft hij het bezoek. “It Tempel-

plein is foar de Joaden tige wichtich, 

mar stiet ûnder Islamitysk Jordaansk 

behear. Ik kaam in Dútsk famke 

tsjin, dat graach mei eigen eagen sjen 

woe hoe’t de situaasje der yn Israël 

útsjocht. Gewoan om it hiele konflikt 

better te begripen. Mar se gong mei 

mear fragen wer nei hûs as dat se nei 

Israël kaam wie, fertelde se. Dêrmei 

omskriuwt se de situaasje yn it lân it 

bêste. It is foar de measte minsken hiel 

yngewikkelde matearje.”

Duitsers, Russen, Israëliërs: Simon 

komt tijdens zijn reizen met diverse 

nationaliteiten in contact. “Just om-

datst yn dyn uppie bist, leist hiel mak-

lik kontakt mei minsken”, legt hij uit. 

“Ik siet yn in hostel, dêr’t ik njonken in 

man út Uganda oan it moarnsbrochje 

siet. Sa ûntsteane der petearen dy’st 

nea wer ferjitst. En mei in hiel soad 

minsken ha ik noch altyd kontakt. 

Mei harren diel ik ék myn passy foar 

Israël en de Bibel.”

“It is geweldich om yn 
it lân te wêzen dêr’t de 
Bibel ús oer fertelt”

Gevaar op de loer
Sinds de eerste reis naar Israël in 

2015 heeft Simon al heel wat bijzon-

dere Bijbelse plekken bezocht. Op 

z’n wensenlijstje stond ook nog een 

bezoek aan de stad Hebron. Hij laat 

opnieuw een foto zien. “Hebron is it 

plak dêr’t de ‘Spelonken van Mach-

pela’ binne, it plak dêr’t de aartsvaders 

fan Israël begroeven lizze. Dat is ek 

echt in bedevaartsoord foar de Joaden 

en wurdt dan ek strang befeilige troch 

IDF-soldaten. Moatst troch hiel wat 

checkpoints hinne om dêr te kommen. 

Mar it is de muoite mear as wurdich.”

Ondanks het gevaar dat soms op de 

loer ligt, sluit Simon niet uit dat er 

een vierde reis naar Israël komt. “It 

Joadske folk sit yn myn hert omdat 

it Gods folk is. De Bibel is in Joadsk 

boek, skreaun troch Joaden. It is ge-

weldich om op de plakken te rinnen 

dêr’t de Bibel ús oer fertelt. Sa komme 

al dy ferhalen echt ta libben. Ik ha wer 

sjoen dat de God fan Abraham, Isaak 

en Jacob trou is, ek oan Syn lân en 

folk. Dat makket Israël foar my sa’n 

bysûnder lân. Am Yisrael chai!”
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TELEFOON: 0511 44 44 88

Bedrijf van de Maand:

Cafetaria Anja

feestdagen en 
een gelukkig 
2020

Westereenderkeaplju.nl

Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960, 
www.bosmaautos.com

Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

Ljurkstrjitte 74, tel. 441424

Ferlinge Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl

Brugchelencamp 1, tel. 448181

Roazeloane 64, tel. 449537

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

Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
www.dijkoptiek.nl

Badhúswei 1a, tel. 445050

Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
www.dma.frl

Nijverheidswei 7, tel. 445045

Conradistrjitte 2, tel. 441818  
www.elzinga-schildersbedrijf.nl

Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
www.jachthavenkuikhorne.nl

Roazeloane 60, tel. 468 000
info@jeeninga-autos.nl

Yndustrywei 5, tel. 443220

Tolwei 24, tel. 444805  
www.glavecom.nl

Ferbiningspaad 4, tel. 445511 
www.geldenwoning.nl

Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170

Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551

Skriesstrjitte 1, tel. 442233

Foarstrjitte 21, tel. 444622  
www.hossebos.nl

Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

Ljurkstrjitte 57, tel. 441872

Miedloane 8, tel. 06-30789111 

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

Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

Boppewei 2, tel. 442957

Tolwei 22, tel. 444747

Foarwei 235, Kollumerzwaag, tel. 444000, 
www.taxinof.nl

Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 
www.old-dutch.com

Foarstrjitte 49, tel. 443939

Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0511- 42 63 33

Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

Gruttostraat 3a, e.toering@knid.nl

Ljurkstrjitte 45, tel. 444659

Foarstrjitte 37, tel. 442900

Skoallestrjitte 1, tel. 447216

Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 
www.schoonheidssalon-lecygne.nl

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

Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013  
www.electroworldtalsma.nl

Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634 

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

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

Skoallestrjitte 30, tel. 447500 
info@kvenemaassurantien.nl 
www.kvenemaassurantien.nl

Sportloane 10, tel. 447337 
www.devesteynde.nl

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840 
www.DVEN.nl

De Strieblom 3, tel. 445823/06-13282490 
info@hwagenaar.nl

Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
info@wijmahaarden.nl

Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824

Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
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Natuurlijke bron

Meer tijd voor de natuur. Dat mooie 
vooruitzicht heb ik nu ik stop met 
mijn werkzaamheden voor De Wes-
tereender, maar gelukkig niet met 
De Natuurlijke Bron. 

De natuur is voor mij inderdaad een 

bron om kracht uit te putten. Uit de 

vele reacties die ik via de mail krijg, 

maar ook als ik toevallig ergens be-

land, besef ik iedere keer weer dat er 

gelukkig heel veel mensen zich niet 

alleen aangetrokken voelen tot de 

natuur, maar er ook mooie dingen 

uithalen. Soms tijdens een wan-

del-, fiets- of autotochtje, maar nog 

mooier vaak op eigen erf. Specta-

culaire momenten? Nee, lang niet 

altijd, maar de natuur zo dichtbij is 

prachtig en dat is ook het uitgangs-

punt van mij. Dichtbij de natuur zijn 

en dan genieten van alle facetten, van 

bloem tot vlinder, van kikker tot vo-

gel, een libelle en insect……

Vroeger was alles beter? Twijfelach-

tig, wat zeker niet beter was, waren 

de verrekijkers en fototoestellen. 

Men kan tegenwoordig te kust en 

te keur, en vooral voor niet al te veel 

geld, goede verrekijkers verkrijgen. 

Mijn advies: begin nooit te duur met 

een hobby. Door de enorme verbe-

tering van de hulpmiddelen komen 

er steeds meer mensen in aanraking 

met natuurfotografie. 

Een foto is daarbij ook een uitstekend 

determinatiemiddel (op naam bren-

gen). In mijn jongere jaren waren er 

niet echt veel natuurliefhebbers, met 

uitzondering van de ‘aaisikers’. Echt 

veel anderen waren er niet, voor mij 

bekende namen: Piet Zuidema, Jo 

Scheepers, Jaap de Vries en Yde van 

der Heide. Mensen die mij enorm 

op weg geholpen hebben. Als ik nu 

lees dat twee jonge vogelfotogra-

fen Robin van der Land en Martijn 

Veenstra op een vrije schooldag op 

de trein stapten om de kuifleeuwerik 

vast te leggen, kan ik alleen daar al 

van genieten.

Winter, de tijd van de prachtige 

eendjes, zoals het nonnetje, de grote 

en middelste zaagbek, maar ook de 

brilduiker. Sta je te verkleumen, tot 

op de bot koud en dan krijg je het 

mannetje van het nonnetje in je 

beeld! Dat voelt als een elixer of een 

Beerenburgje, zoveel warmte geeft 

dit. Je krijgt rode wangen van opwin-

ding. Deze tijd is ook de tijd van de 

wilde en kleine zwaan. Een prachtige 

aanvulling naast de knobbelzwaan, 

die we het hele jaar tegenkomen. 

De wilde en kleine zwaan zien, daar-

voor biedt het Lauwersmeer de beste 

kansen, maar soms komt een groep 

over onze regio vliegen. Beide soor-

ten zijn wintergasten. Wilde zwanen 

broeden in Fenno-Scandinavië en 

Rusland en overwinteren op Neder-

landse weiden en op wateren in het 

duingebied. Wilde zwanen zijn slan-

ker dan knobbelzwanen en groter 

dan kleine zwanen. De wilde heeft 

een grote, driehoekige gele plek op 

de snavel. De gele plek op de snavel is 

vaak het belangrijkste verschil om de 

wilde en kleine zwaan van elkaar te 

onderscheiden. Het geel loopt voor-

bij de neusgaten. Qua lengte doet hij 

voor de knobbelzwaan niet onder, 

maar hij is een stuk slanker en dus 

ook lichter. Op afstand is de wilde 

zwaan te herkennen aan de lange 

rechte slanke hals.

Kleine zwanen zijn van eind sep-

tember tot eind maart in Nederland 

te bewonderen. De wereldpopulatie 

wordt geschat op hooguit 15.000 

vogels, waarvan er de laatste jaren 

maximaal 10.000 in Nederland over-

winteren, vooral op graslanden en 

akkers. Kleine zwanen broeden op 

de arctische toendra’s langs de Ba-

rentszzee en verder naar het oosten. 

De kleine zwaan heeft in vergelijking 

met de wilde zwaan minder geel op 

de snavel, dat niet uitloopt in een 

punt. Verder is hij duidelijk kleiner 

en heeft hij een kortere nek. 

Reacties en ringmeldingen: Johannes 

van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 

AN De Westereen. 06-42952908. E-

mail: jefanka@planet.nl.

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het ge-

bied van natuur in De Westereen 

vast te leggen. Wat heeft een dorp 

als De Westereen op het gebied van 

onder andere vogels, wilde bloemen, 

vlinders, libellen en zoogdieren? Wat 

broedt hier, zijn er geringde vogels?  

Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle 

meldingen zijn voor mij van belang. 

Wanneer komen de vogels en vlin-

ders?  Facebook: Natuur in De Wes-

tereen.

Wilde Zwaan (Foto: Marcel van Kammen)

Kleine Zwaan (Foto: Marcel van Kammen)

Feestmutsen
Oma Muis breit al haar hele leven, zij 

is er dol op. Alle kinderen en klein-

kinderen dragen haar gebreide sok-

ken. Ze breit sokken in de kleuren 

donkerblauw, rood en zwart. Als Bin-

kie & Bonkie met hun ouders op be-

zoek zijn bij haar, zegt oma altijd: ‘Zo 

jongens, oma heeft weer een paar fijne 

sokken voor jullie gebreid.’

De jongens kijken dan beduusd hun 

moeder aan, want de commode op 

hun slaapkamer puilt uit van de 

“Oma-sokken”.

Oma heeft zelfs sokken gebreid voor 

de toekomst. Voor als haar kleinkin-

deren al wat ouder zijn.

‘Oma,’ zegt Mama Muis heel vrien-

delijk. ‘De jongens hebben op dit mo-

ment voldoende sokken. Ze zijn mooi 

en dragen heel lekker. Misschien kunt 

u iets anders voor Binkie & Bonkie 

breien?’ Oma zwijgt en doet alsof zij 

haar dochter niet heeft gehoord 

Een paar weken later, komt oma weer 

op bezoek. Na de thee haalt zij twee 

pakjes, met een rode strik uit haar tas.

‘Waar zijn de kleinkinderen?’ vraagt 

zij. Mama loopt naar buiten en roept 

Binkie & Bonkie, die een hut aan het 

bouwen zijn, achter in de tuin. De jon-

gens moeten eerst hun handen wassen 

en daarna begroeten zij heel enthousi-

ast hun oma. ‘Zo jongens! Ik heb voor 

jullie allebei een cadeautje meegeno-

men. En dat heb ik weer zelf gemaakt,’ 

zegt zij met enige trots.

Binkie & Bonkie kunnen niet wach-

ten. Ze trekken haastig de rode strik 

los en scheuren het papier open. Uit 

elk pakje komt een gebreide, wollen 

muts tevoorschijn.                               

‘Zet ze maar eens op,’ roept oma vro-

lijk. De jongens doen de mutsen op en 

gaan voor de spiegel staan. ‘Ze staan 

jullie heel leuk,’ zegt  oma enthousiast. 

‘Mijn muts kriebelt een beetje,’ mom-

pelt Bonkie. 

‘Dat komt, omdat de muts nog nieuw 

is. Dat gaat vanzelf over,’ antwoordt 

oma.

Binkie staart nog steeds in de spie-

gel en laat een diepe zucht. ‘Is het 

niet te warm voor een muts?’  vraagt 

hij voorzichtig. ’Nou, dat zou ik niet 

zeggen,’ zegt oma. ‘De kou komt in de 

lucht.’ ‘Ja, inderdaad,’ vult mama aan. 

‘ ‘s Morgens kan het, op de fiets naar 

school, al heel fris zijn. En dan is het 

maar goed, dat jullie zo’n fijne warme 

muts hebben!’

Binkie & Bonkie pruttelen nog even 

tegen, maar hebben geen keus. 

Ze geven Oma Muis een dikke zoen 

en bedanken haar hartelijk.

Als oma even later naar huis gaat, 

zwaaien Binkie & Bonkie haar uit.

‘Die muts ga ik niet opzetten!’ zegt 

Bonkie een beetje boos. ‘Ik vind een 

gebreide muts niet meer van deze tijd.’ 

‘We kunnen daar op school echt niet 

mee aankomen,’ valt Bonkie zijn broer 

bij. Mama  probeert hen te kalmeren 

en zegt: ‘Probeer het morgen eerst 

maar eens uit.’

De volgende ochtend fietsen Binkie 

& Bonkie, met hun nieuwe muts op, 

naar school. ‘Als jullie langs oma’s huis 

komen, ziet zij dat jullie haar gebreide 

mutsen op hebben,’ roept Mama Muis 

hen nog na.

Het mopperen over de mut-

sen gaat de dagen daarna 

gewoon door. 

Maar, moeder is onverbid-

delijk: ‘De mutsen worden 

elke dag gedragen, punt uit!’

Op een middag, als mama 

met oma een kopje thee drinkt in de 

serre, komen de jongens uit school. Ze 

willen stilletjes naar hun kamer gaan, 

maar moeder vangt hen op. ‘Oma is 

hier, komen jullie even een handje ge-

ven?’ vraagt ze.

Als de jongens de serre binnenkomen, 

roept oma verschrikt: ‘Jongens, waar 

zijn jullie mutsen?’ Na enige aarzeling, 

zegt Bonkie: ‘Die zijn we onderweg, 

jammer genoeg, kwijtgeraakt.’ 

‘Kwijtgeraakt?’ reageert mama  hele-

maal overstuur. ‘Hoe kan dat nou in 

vredesnaam?’

Oma slaat haar handen voor de ogen. 

De jongens kijken elkaar aan, en stot-

terend zegt de oudste: ‘Het waaide 

vanochtend heel hard. Toen wij de 

brug over het kanaal passeerden, vlo-

gen onze mutsen het water in.’ 

Er valt een doodse stilte. Het getik 

van de pendule op de schoorsteen is 

te horen. Een mug, die de zomer heeft 

overleefd, zoemt door de serre. Binkie 

& Bonkie knijpen hem als een ouwe 

dief !

Na enige tijd verbreekt oma de ge-

spannen sfeer. ‘Wat is dat nou toch 

sneu voor jullie,’ zegt zij meelevend. 

Mama is het daarmee eens en pinkt 

zelfs een traantje weg.

‘Weet je wat,’ zegt oma. ‘Ik ga gauw 

naar huis, om zo snel mogelijk nieuwe 

mutsen voor jullie te breien. En jullie 

zullen zien, …die worden nog veel 

mooier! Het loopt tegen Kerstmis, 

dus het worden feestmutsen voor de 

komende dagen!’ 

‘Dank u wel, oma,’ fluisteren Binkie & 

Bonkie bedeesd. 

Willem M.R. Leijten

Uit “Binkie en Bonkie Familie Muis 

(Deel I) ” (2011/ 2012)
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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 + Koe Loe Yu (5 stuks) + 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.
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

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

Wij benaderen u graag persoonlijk 
en direct op het gebied van onder 

Wij maken gebruik van online tools 
zodat u uw administratie altijd 

maatwerkoplossingen aan voor 

Surhuisterveen Roden

Bezoekadres T
W
E

Keimpe
Gros

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 

   van alle merken

• APK

• Schadeherstel

• Bandenservice

• Voorruit reparatie

• Inbouw van accessoires

• Specialist BMW en Mini

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide

Tel: 0511 - 443400  |  Fax: 0511 - 449514

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56
info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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. Vul onderstaande 
antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend 
drie maaltijden voor slechts € 10,-!

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo 
snel mogelijk contact met u op over het leveren van de 
drie maaltijden.

Maaltijdservice aan
Huis is onderdeel van de
Interzorg Groep: voor al uw  
Thuiszorg, Woonzorg,
Maatschappelijke Zorg en
Maaltijdservice       

Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert
088 – 5180200 | www.interzorggroep.nl
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Friese grond inspiratiebron Gerrit Breteler
Tekst: Johannes van Kammen

Foto’s: Marcel van Kammen

NES – De vraag of hij nu zanger is of 
kunstenaar, is aan Gerrit Breteler ab-
soluut niet besteed en hij moet dan 
ook het antwoord schuldig blijven. 
Breteler heeft hier trouwens geen 
enkele moeite mee. Beide facetten 
in zijn leven zijn voor hem belang-
rijk. De enigszins excentriek ogende 
Breteler wil vooral zichzelf blijven, 
dat hij daarbij een passie heeft voor 
muziek en taal en dan specifiek het 
Fries is een boeiend aspect. 

Vlak buiten het pittoreske dorpje Nes 

vormt de boerderij, waar hij samen 

met zijn echtgenote en hun twee zo-

nen woont, werkt en leeft een prachti-

ge creatieve uitvalsbasis en werkruim-

te. De zwart-witte kat op de verlaten 

picknickset kijkt onder een regenach-

tig zonnetje naar de laatste herfstbla-

deren die langzaam de grond raken. 

De winter is in aantocht, tijd voor 

Gerrit Breteler om op te treden en te 

schilderen. Een geboren Tukker, die 

zijn afkomst niet verloochend, maar 

meer dan verliefd is op ‘zijn’ Frys-

lân. Het hart onder zijn lange, leren 

jas klopt voor wat nu zijn heitelân is, 

maar vooral ook voor de memmetaal. 

De Fryske taal is de taal naar zijn hart.

Gerrit Breteler geboren in Enschede 

in 1954 komt als 13-jarige jongen naar 

Fryslân, een provincie waar hij zich al 

thuis voelde. Bij zijn pake en beppe 

van moeders kant, had hij menige va-

kantie doorgebracht in de provincie 

waar hij, naar later bleek, zich artis-

tiek goed kon ontwikkelen. Friesland 

was en vormt nog steeds een enorme 

bron van inspiratie. In onze provincie 

kan hij zowel als zanger, tekstschrijver, 

maar ook als kunstenaar uitstekend 

uit de voeten. De Friese klei van Nes, 

met daarbij de Waddenzee bijna op 

loopafstand, nemen bezit van hem. 

In dit decor is menig idee niet alleen 

gaan borrelen, maar ook uit de spreek-

woordelijke verf gekomen. Hij volgde 

voor de beeldende kunst een opleiding 

aan de kunstacademie “Vredeman de 

Vries” in Leeuwarden.

‘Het was voor mij als kind altijd een 

feestje om naar Fryslân te gaan. Ik 

genoot enorm, ook van de werkzaam-

heden op de boerderij. Toen we naar 

Fryslân verhuisden, had ik daar dan 

ook geen enkele moeite mee. Integen-

deel, het landschap in de Tytsjerkste-

radiel waar mijn ouders zich vestig-

den, inspireerde mij enorm. De natuur 

zag en zie ik als een geweldige bron 

van inspiratie, een bron die voor mij 

nooit leeg zal raken. Toch maak ik mij 

bijzonder veel zorgen om de natuur in 

zijn algemeenheid en natuurlijk speci-

fiek Fryslân. De mens is rentmeester 

van de natuur, als je echter constateert 

dat we slecht omgaan met dat rent-

meesterschap doet mij dat buitenge-

woon veel pijn. Pijn voor mijzelf, mijn 

vrouw en onze kinderen, maar ook 

voor onze toekomst. Het weidse land-

schap inspireert mij om de dingen te 

doen die ik doe, zoals zingen, schrij-

ven en schilderen.’

‘Ik was jong en rebels in mijn ontwik-

keling. Ik voel mij nog steeds jong en 

het rebelse zal ik waarschijnlijk nooit 

kwijtraken. Ik hoef niet in een hokje 

geplaatst te worden, dat geldt zeker 

ook voor mijn bezigheden, soms ben 

ik meer artiest, een andere keer meer 

schilder. Ik houd van uitdagingen en 

variatie. Dat ik mij in mijn zang en 

schrijven toeleg op het Fries, is eigen 

even simpel als gemakkelijk te ver-

klaren. Taal spreekt mij aan, vooral de 

Friese taal kent veel boeiende facetten. 

Dat ik de Friese taal in mijn hart 

draag wil echter niet zeggen, dat ik 

het Tukkers nooit meer gebruik. In 

de buurt van Enschede voel ik mij 

ook enorm op mijn gemak. Ik ben 

absoluut geen stadsmens, ik hou van 

kleine dorpjes. Het is opmerkelijk hoe 

groot de overeenkomsten zijn tussen 

de dorpjes in Twente en Fryslân. Ik 

had ervoor kunnen kiezen om in het 

Nederlands een carrière op te bouwen. 

Tenslotte biedt de provincie Fryslân 

maar 500.000 Friezen die ik eventueel 

kan veroveren. Maar was ik in Twente 

gebleven dan was het ook nog maar 

de vraag of ik een landelijke doorbraak 

had kunnen maken. Dan moet je toch 

in Amsterdam zijn, maar ik ben geen 

carrièreplanner. Ik kies bewust voor 

de dingen waar ik voor de volle 100 

procent achtersta en dan is een klein 

intiem podium het mooiste wat er is. 

Contact hebben met het publiek, er 

samen een mooie avond van maken. 

Ik doe het voor ons allen.’

Gerrit Breteler is een zanger die 

zich vooral richt op volksmuziek en 

dan met name de Ierse volksmuziek, 

hoewel hij ook op dit terrein niet al-

leen breed is, maar ook de uitdaging 

aangaat en andere talen waaronder 

het Fries niet schuwt. In 1994 stond 

hij mede aan de basis van de groep 

Fling, een band die bekendheid kreeg 

als vertolker van vooral Ierse volks-

muziek. Een muzikaal avontuur dat 

enorm aansloeg en nog steeds is Fling 

actief, maar zonder Breteler. Ger-

rit Breteler ging steeds meer solo en 

ook steeds vaker werden zijn teksten 

Friestalig. Een prachtig succes werd 

zijn Nederlandstalig nummer “Op 

een dag drink je geen Grolsch meer”, 

geïnspireerd op het overlijden van zijn 

vader. Inmiddels is dit nummer bij 

menige uitvaart te beluisteren. Naast 

liedjes richt Breteler zich ook op the-

aters, kroegen en kerken en schreef hij 

een aantal prachtige toneelstukken, 

waarin muziek en tekst een grote rol 

spelen. Breteler kiest zijn teksten met 

zorg, regelmatig komt zijn kritische 

en rebelse kijk op de maatschappij tot 

uiting. Zijn zorg om de teloorgang 

van het Friese platteland is een weder-

kerend thema in zijn werk. Hij toont 

zich strijdbaar wanneer politieke sys-

temen in de landbouw tot catastro-

fes leiden of wanneer het landschap 

wordt aangetast. Met zijn ongekende 

ondertoon weet hij regelmatig heel 

subtiel zijn boodschap over te bren-

gen, maar als het harder en duidelijker 

moet, staat Gerrit Breteler ook op de 

bres.

‘Met schrijven wil ik een boodschap 

brengen. Komen er aspecten naar vo-

ren die mij bezighouden. Dan voel ik 

mij vaak maatschappijkritisch. Ik leef 

in deze maatschappij, ik mag dat dus 

ook zijn. We hebben de taak om niet 

alleen te signaleren, maar ook om te 

waarschuwen. Met mijn schilderijen is 

dat anders. Ik schilder gewoon omdat 

ik schilder. Ik wil daar zo goed mo-

gelijk in zijn. Maar er zit geen bood-

schap in. Men vindt het mooi of niet. 

Dat is mijn enige boodschap, naast 

de uitdaging om iets moois op lin-

nen te zetten. Ik exposeer de laatste 

jaren weinig, dit komt vooral omdat 

ik in opdracht veel portretten schil-

der. Mijn belangstelling gaat vooral 

uit naar de traditionele stijl, het rea-

lisme, waarin het ambacht een essen-

tieel onderwerp is van de kunst.’ In de 

jaren 70/80, de jaren dat Breteler de 

kwast, tubes verf en de ezel steeds een 

belangrijker positie in zijn leven geeft, 

bevindt het traditionele ambacht bin-

nen de kunstopleiding zich op een 

dieptepunt. Breteler is hierdoor ge-

noodzaakt zijn kennis te vergaren in 

musea en bij gelijkgestemde kunst-

schilders. Het hedendaagse werk van 

de kunstenaar kenmerkt zich door 

passie en vakmanschap.

‘Een portret schilderen is een enorme 

uitdaging. Ik krijg regelmatig op-

drachten vanuit het hoger onderwijs, 

wanneer bijvoorbeeld een hoogleraar 

met emiritaat gaat. Vaak wordt dan 

een portret gemaakt, het komt zelfs 

voor dat de scheidende hoogleraar 

mijn naam noemt om een portret te 

vervaardigen. Dat vind ik prachtig. 

Toch blijft het steeds spannend. Ik 

wil eerst altijd een gesprek met mijn 

onderwerp. Ik wil hem of haar leren 

kennen, zodat ik niet alleen het ge-

zicht op het doek schilder, maar ook 

het innerlijk. Weten waar je mee bezig 

bent, ik denk dat dit een belangrijk as-

pect van mijn karakter is, dat in mijn 

creatie tot uitdrukking komt,’ besluit 

Gerrit Breteler. 

Door het heldere verhaal, waarbij 

de natuur een belangrijke rol speelt, 

wordt buiten nogmaals duidelijk 

waarom Breteler juist op dit plekje 

woont. Een wijds landschap waarin 

de prachtige boerderij uitstekend tot 

zijn recht komt en de laatste restanten 

van bloemen, die hoopvol uitkijken 

naar het voorjaar, zoals Breteler reik-

halzend uitkijkt naar zijn schilderijen 

en optredens. Dat is Breteler ten top.  

hap. Zijn grote scheppingsdrang be-

perkt zich niet t zich ook graag in mu-

ziek, zang, gedichten en het ven van 

toneelstukken.

De jonge Gerard Reve, dit schilderij hangt thuis 
bij Herman Finkers. (Foto: Gerrit Breteler).
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

Molenweg 27, Damwoude

T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Badhúswei 1A, De Westereen 

T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl

Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

w
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        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl

Prettige kerstdagen en 
een gezond 2020!
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‘Ik ha myn karriêre te tankjen 
oan ús mem’
Tekst: Klasina van der Werf

Als je Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja (45) uit Amsterdam vraagt 
waar hij is geboren, zegt hij: Op de Heechfinne, tussen Damwâld en Rin-
sumageast. Hij woonde daar met zijn ouders en twee zussen, een oudere 
en eentje die zes jaar jonger was. ,,Myn âlders wiene beide bern fan 
feeboeren, de ien yn Damwâld, de oar yn Eastrum. As jonkje haw ik dêr 
in protte útfanhûs west.’’

Hoewel ‘Rinsumageast’ op zijn paspoort 

staat vermeld, was het gezin Bruinja 

meer op Damwâld gericht. Hij ging daar 

tot zijn achtste naar de Botkeskoalle. 

,,Myn âlders wienen dêr wol fel op. Se 

wienen ek oansluten by de Vereniging 

Openbaar Onderwijs’’, vertelt Tsead. 

‘Niet apart, maar samen’, zo luidde de 

slogan van deze vereniging. Zijn vader 

Foeke was eerst wasmachinereparateur 

bij Pranger en Rosier in Dokkum, later 

werd hij conciërge op de Mavo in Kol-

lum. In die tijd verhuisde het gezin van 

Rinsumageast naar Kollum. 

Teruggetrokken en verlegen
Toen Tsead 13 jaar was, overleed zijn 

moeder op 39-jarige leeftijd. ,,Se sizze 

wolris datsto dan yn ien klap âlder 

wurdst. Mar ik wie noch mar in jonkje. 

Én ik wie myn mem kwyt.’’ Hij herin-

nert zich dat hij in die tijd meer terug-

getrokken en verlegen was. Op het Slau-

erhoff College begon hij met schrijven. 

,,Us mem hat dat noait witten. Ik bin 

wolris benijd wat se derfan fûn hie dat 

ik no Dichter des Vaderlands bin. Ik hie 

har wol sjen wold as grutske mem.’’

Geen diploma
Tot zijn negentiende woonde Tsead in 

Kollum. Daarna verruilde hij het Friese 

dorp voor de stad Groningen, waar hij 

Engelse taal- en letterkunde ging stu-

deren. ,,Ik hie wat mei it Ingelsk. Ik 

skreaun ek yn it Ingelsk en ik lústere 

altyd nei Ingelsktalige muzyk, lykas de 

Doors, Pink Floyd en Marillion, wat 

noch altyd myn favorite band is.’’ Pas 

daarna is hij Frysk gaan studeren en hij 

bracht in 2000 zijn eerste (Friestalige) 

bundel uit: De wizers yn it read. Zijn 

diploma heeft hij nooit gehaald. ,,Dêr 

studearre ik net foar. Ik studearre om 

boeken te lêzen en om sa better te wur-

den yn it Ingelsk en yn it Frysk.’’ 

Eerste goede gedicht
Dichten is voor Bruinja een vorm van 

nadenken. Het ene roept het andere op. 

,,It hâldt my dwaande en it jout my frij-

heid. Myn earste echt goeie gedicht gie 

oer ús mem. Ik wit noch dat ik mei ús 

mem lâns in steech mei in hage fytste. 

Sy wie doe al siik. Der fleach in fûgeltsje 

ûnder dy hage wei. In klyster. Mem sei: 

‘Ik woe dat ik dat fûgeltsje wie, dat ik 

fuortkrûpe koe’. Dat wie ien fan de ear-

ste gedichten dy’t ik foardroegen ha op 

in poadium. En ik fernaam dat minsken 

der troch rekke waarden. Eins ha ik myn 

karriêre te tankjen oan it libben, de sykte 

en de dea fan ús mem. Noch altyd ha 

ik in sterke anekdoate nedich om in ge-

dicht te meitsjen.’’

Mooie tijd in Oostrum
Na het overlijden van zijn moeder had 

Tsead grote steun aan zijn pake en bep-

pe in Oostrum, vlakbij Dokkum. Zijn 

oom en tante hadden de boerderij al 

overgenomen en Tsead speelde er veel 

met zijn nichtjes. ,,It waaide dêr altyd, 

wy dronken molke út ‘e tank en rôlen 

fan ‘e terp ôf. O ja, en ik wit noch dat 

myn pake en beppe altyd lijen hienen. 

Mar ik sjoch foaral werom op in gesel-

lige tiid. It heart by myn jeugd. Eins 

bestiet myn jeugd út trije parten. Yn it 

tredde part troude myn heit op ‘e nij en 

kaam syn frou mei twa soannen en in 

dochter by ús wenjen.’’

‘Frysk is in moaie taal’
Sinds zijn debuut publiceerde Bruinja 

dertien bundels, zowel in het Neder-

lands als in het Fries. ,,Der wiene net sa-

folle jonge dichters yn Fryslân. Dat hat 

my holpen. Dat ik ek yn it Frysk skriuw, 

makket my in bettere dichter. Frysk is in 

moaie taal. It ronket wat mear as it Ne-

derlânsk. It is de taal dy’t ticht by mysels 

stiet. De taal dy’t ik prate mei heit, mem, 

pake en beppe. Mar ek yn de Ringobar 

en yn ‘e supermerk dêr’t ik froeger efter 

de kassa wurke. Dat fûnen minsken mar 

frjemd, in jonge efter de kassa. Se fûnen 

al gau dingen frjemd.’’ 

Myn folk
Dat Tsead in zijn jonge jaren met een 

lange jas en lang haar door de Voor-

straat in Kollum fietste, vonden mensen 

ook maar raar. ,,Minsken út dizze regio 

hâlde graach fêst oan it âlde, dat sjochst 

wol oan de swarte piten. It gedicht dat 

ik dêroer skreaun as Dongeradichter 

waard my net yn tank ôfnaam. Mar eins 

moatst minderheden itselde behannelje 

as it Frysk as minderheidstaal. Wy wolle 

ús eigen tradysjes beskermje, mar dat 

betsjut datsto ek oaren de romte jaan 

moatst.’’ Dat hij het gedrag van mensen 

uit Noardeast-Fryslân over het alge-

meen conservatief vindt, wil niet zeggen 

dat hij er een hekel aan heeft om hier te 

zijn. Integendeel. ,,Ik fiel my hjir thús. 

De waarmte en de humor fan de mins-

ken is bysûnder, it is wol mýn folk. Myn 

konservative folk.’’

brêgeman
heit wyldfrjemd wie sy net mei wa’t ik it

oan de tillefoan hie oer dyn mooglik ferstjerren

ik tocht dan sil ik sjonge sjonge om wat

ik noch fan dy wit foar de helsdoarren

wei te skuorren krij ik it ferjitboek

op skoat en begjin út dit deade skrift

dat ik net machtiger bin as hokker taal ek

dy op te fiskjen

sa’tsto my besochtst út in wek

ûnder in brêge te lûken

en sels yn panyk wiet pak hellest

sa sil dit liet ek my net mije kinne

kom heit byn my de houtsjes ûnder

ik ha de krappe jongeslearskes hast oan

kom byn my de houtsjes ûnder

it iis is tin as dyn wurch antlit

út wetterige eagen stoarrest my oan

kom noch ien kear út dyn tsjûk wollen grêf

en byn my de houtsjes ûnder

it wetter sil ús op him fleanen sjen

sa brocht mem ús mei de auto nei de feart

dêr’t ús earste reis begûn mei har allinnich

yn ús gedachten oer trochsichtich swart

oer pas op sjoch stroffeltakken en

beferzen bleien vissticks grapke

ik besocht it iis te brekken mei

bernehumor mei bernehannen

mar do wiest by dyn siik wiif thús

en tagelyk hast yn it berteplak de lannen

dêr’t troch wyt wintertekken grien gers

bedimme waard grien gers dat foarhinne

dyn sêfte soallen koe fuotten dy’t no

sûnder dyn faam iensum mei my oer tryst wetter jagen

as gjin oar better noch as mem

koenen dizze sleatsjes en greiden dy

dit doarp mei it tsjerkhôf fol kunde

de gouden hoanne de spitse tsjerketoer

deun by it hûs de pleats dêr’tsto

dysels it stjoeren it drummen leardest

dêr’t jim heit dy galoppearjen seach

it sadel in neakene hynsterêch

ier gie de skeppe foar him de grûn yn

dy’t my trijeresom syn namme liende

doe’t ik noch gjin heit hjitte koe

kom byn my de houtsjes ûnder

ik ha de krappe griene jongeslearskes oan

byn my de houtsjes ûnder

it iis is tin as de tydlike ôfstân tusken ús

no’t ik oer de grinzen hinne dy droech oansjen kin

moatst my noch ien kear de houtsjes ûnderbine

of klim noch ien kear yn ’e pinne

en lit it papier ús oer it iis fleanen

jeien en janken sjen

fertel noch ris hoe’tst de learaar muzyk

dy’t dy mei de kaaien lef om ’e earen reage

rjocht yn ’e sek wâdest

flaufallen sabeare

ferrektest it sorry te sizzen

tsjin direkteuren bleaust koart foar de kop

thús dêr’tst tusken it krûme en it rjochte

dyn eigen djippe paad fan begrutsjen eidest

swier as stien lei it brek oan ferjeffenis

yn ’e búk doest it krús net mear

om ’e nekke ha koest en jim mem

gjin himels hûs mear hie om dy yn op te wachtsjen

byn my de houtsjes ûnder heit

dizze wrâld is de echte

tusken my en har wiesto de brêgeman

no is it slim simmer lizze de houtsjes

yn it fet yn ’e kelder

foar ús dânsje skriuwerkes op it wetter

it wetter is as in blau laai

sa skjin

sa tsjuster

Tsead Bruinja

Tsead Bruinja: 
een bevlogen 
ambassadeur 
voor de poëzie
Tsead Bruinja (Rinsumageast, 

1974) is dichter en woont in 

Amsterdam. In 2019 en 2020 is 

hij Dichter des Vaderlands van 

Nederland. Hij schrijft in deze 

periode gedichten bij actuele ge-

beurtenissen en treedt op als am-

bassadeur van de poëzie. Bruinja 

is een dichter die in eerlijke, een-

voudige woorden zowel gevoelig 

als scherp kan zijn, die een inval 

of anekdote tot gedicht kan ver-

heffen en rauwheid en lyriek af-

wisselt. Bovendien is de Friese 

Amsterdammer een bevlogen 

ambassadeur voor de poëzie: als 

bloemlezer, performer op podia 

en in de media, organisator van 

evenementen en aanjager van 

kruisbestuivingen met andere 

kunstvormen. Zijn werk is niet 

alleen in boeken, maar ook op 

gebouwen, pleinen en in winkels 

te lezen. Zo prijkt in Dokkum 

op de gevel van boekhandel Van 

der Velde een gedicht van Tsead 

Bruinja. Van 2017 tot begin 2019 

was hij ‘Dongeradichter’ van de 

voormalige gemeente Donge-

radeel. Sinds 2012 is Bruinja 

werkzaam als docent aan de op-

leiding Creative Writing in Arn-

hem. Bruinja’s bundels werden 

genomineerd voor de Jo Peters 

PoëziePrijs, de Ida Gerhardtpo-

ezieprijs en de Obe Postmapriis. 

Zijn meest recente bundels zijn 

‘Hingje net alle klean op deselde 

kapstôk / Hang niet alle kle-

ren aan dezelfde kapstok’ (Afûk, 

2018) en ‘Ik ga het donker maken 

in de bossen van’ (Querido, 2019).

Meer informatie:

www.tseadbruinja.nl

Tsead Bruinja (foto: Tessa Posthuma de Boer)

Op ‘e trekker oan ‘e Heechfinne.

By ús heit op skoat mei myn suske.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN 
WENST U FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG 2020

info@klaasterpstra.nl

Harm Smidswei 23
9298 RE  Kollumerzwaag

t (0511) 820 380
m 06 13 140 141 
e info@houtbouwdevries.nl

 

houtbouwdevries.nl

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar 

Wij wensen iedereen een fijne kerst, 
en een gelukkig nieuwjaar!

• De Gentiaan 23
• 9271 LC, De Westereen
• T: 0511446021

Wij wensen iedereen 

een fi jne kerst en een 

gelukkig nieuwjaar!

wenst u prettige     
feestdagen en een 
voorspoedig 2020

Badhúswei 1A 9271 VA De Westereen
Telefoon (0511) - 44 50 50

Fijne 
kerstdagen 
en een héél
gelukkig nieuwjaar!

...even naar Primerawww.primera.nl

Primera Jousma
Zwaagwesteinde

Ljurkstrjitte 72C 9271 CS De Westereen 0511 - 44 73 34

Wij wensen een ieder 

fijne feestdagen en 

een gezond 2020!

 LUINSTRA’S FIETSEN
Voorstraat 108, 9291 CN Kollum

Tel. 0511 - 45 44 51
info@luinstrafi etsen.nl 

Fijne feestdagen
en een gezegend 
    2020    2020

IJSBAANVERENIGING

DE WIEKEN
wenst iedereen

een voorspoedig 2020

Het bestuur van de 
Watersportvereniging 
'De Westerein e.o.' wenst 
al haar leden, donateurs 
en iedereen die de 
watersport een warm 
hart toedraagt 
prettige Kerstdagen 
en een goed 2020 toe

Wenst u een 
gelukkig 2020

www.dma.frl

Wij wensen een ieder

een glashelder en
kleurrijk 2020 toe

EDDY EN SIETSE

Tolwei 24, 9271 HM De Westereen

Van der Lei Montage wenst 

wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een

 gelukkig nieuwjaar!
It Heideloantsje 51a info@koelstrabestratingen.nl
9287 HB, Twijzelerheide +31 6 55 191 328

www.koelstrabestratingen.nl

Wij wensen iedereen 

Wenst iedereen 
fi jne feestdagen!

NOTARIS LEEGSTRA

Mr. Drs. O.J. Leegstra
Blauhûsstrjitte 2 9104 EV Damwâld

Tel: 0511-421201   Fax: 0511-423572
E-mail: info@notarisleegstra.nl

www.notarisleegstra.nl

wenst een ieder prettige feest-

dagen en een voorspoedig 2020

Wy winskje jimme 

Wij wensen idereen hele
fi jne feestdagen!
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100 jaar dorpsstatus Twijzelerheide
Door: Johannes van Kammen | Eigen foto’s

TWIJZELERHEIDE – Eigenlijk is de geschiedenis van het dorp Twijzelerheide 
nog maar vrij pril. In het jaar 1921 kreeg Twijzelerheide pas zijn dorps-
status en staat vanaf dat moment ook in de officiële boeken vermeld. Ei-
genlijk is het dorp al ontstaan zo rond eind 18e en begin 19e eeuw op de 
heide bij Twijzel. Plaatselijk Belang Twijzelerheide dateert al van 1908. In 
de officiële en dus ook gemeentelijke boeken, zoals het persoonsregister, 
was er echter voor die tijd sprake van geboren of overleden te De Koaten. 
Honderd jaar dorpsstatus, een prachtig moment om de geschiedenis vast 
te leggen, dat bleek ook uit de reacties tijdens de ledenvergadering van 
Plaatselijk Belang in De Jister. 

In Twijzelerheide is inmiddels een 

commissie van vijf mensen ontstaan, 

die terugblikt op de rijke historie, 

maar ook vooruitkijkt naar 2021 als er 

echt sprake is van 100 jaar dorp Twij-

zelerheide. De commissie wil in juni 

van dat jaar een aantal activiteiten in 

dat kader organiseren. 

‘100 jaar dorpsstatus Twijzelerheide. 

Een mooi moment om de historie 

van ons dorp vast te leggen. Het kan 

nu waarschijnlijk nog. We willen deze 

uitdaging graag aangaan, maar daar-

voor hebben we hulp nodig. Mensen 

die ons de verhalen van vroeger wil-

len vertellen, maar ook hun oude foto’s 

met ons willen delen,’ aldus de com-

missie bestaande uit Klaas Dijkstra, 

Piet de Jong, Tjipke Postma, Tjammie 

Visser en Marten van der Veen. Men-

sen met het heidebloed in de aderen, 

maar tevens mensen met een hoge 

realiteitszin, die beseffen dat dit geen 

eenvoudige klus zal worden, maar ook 

dat het nu is of nooit voor het bijna 

1800 inwoners tellende dorp op de 

grens van Achtkarspelen. ‘Alle veren-

gingen, scholen, kerkgenootschappen 

en clubs gaan we uitnodigen om mee 

te denken in de opzet van de viering.’ 

De organisatie ziet het draaiboek dat 

is gehanteerd bij de evenementen bij 

de overgang van 1999 naar 2000 als 

rode draad. ‘Een van de doelstellingen 

is het organiseren van een gezamenlijk 

evenement op een nader te bepalen lo-

catie. Natuurlijk zijn er meerdere acti-

viteiten te bedenken en zullen met het 

verstrijken van de tijd de revue passe-

ren. We zijn nog maar in de beginfase, 

maar moeten op tijd beginnen om de 

geschiedenis goed vast te leggen en de 

organisatie,’ aldus de commissie.

‘De historie van je dorp is vaak boei-

end en biedt meer verhalen en gehei-

men dan je vooraf voor mogelijk hield. 

Wij denken wel dat je wat ouder moet 

zijn om hier intensief mee bezig te 

gaan en om de waarde ervan in te 

zien. Wat we nu trachten te doen is de 

geschiedenis van Twijzelerheide vast 

te leggen, juist ook voor de jongere 

generatie van nu. Het verleden voor 

het heden en de toekomst bewaren. 

Nogmaals 100 jaar is een mooie peri-

ode en we hebben inmiddels ontdekt, 

dat er een goede belangstelling lijkt te 

ontstaan. Een doelstelling, natuurlijk 

hebben we die, dat is in de allereerste 

plaats die historie toegankelijk ma-

ken en we gaan uiteraard verder terug 

dan 1921, maar dat is wel een mooie 

startdatum. We willen daarnaast in de 

midzomer van 2021 een lang week-

end plannen in het kader van dit ju-

bileum. We hopen en rekenen dan op 

de medewerking van alle organisaties, 

scholen, kerken, buurtverenigingen 

enz. om zich hiervoor in te zetten. 

Een reünie, zou prachtig zijn,’ aldus 

de commissieleden, die ook denken 

aan overzichtstentoonstellingen van 

scholen en kerken.

‘Voor Twijzelerheide geldt, net zo-

als voor alle andere dorpen, dat het 

dorp aan een verandering onderhevig 

is. Gelukkig maar. Dat die verande-

ringen van invloed zijn op het leven, 

wonen en werken in het dorp is wel 

duidelijk. Maar dit is eigenlijk nooit 

anders geweest. Als je de oude Nieu-

we Weg, nu de Bjirkewei, van vroeger 

onder de loep neemt, zie je ook veel 

veranderingen. Veel winkels en bedrij-

ven zijn uit het straatbeeld verdwenen. 

Maar de liefde voor zijn dorp van een 

echte inwoner zal nooit verdwijnen. 

Diep in het hart zit het heidebloed,’ 

aldus Marten van der Veen, een man 

die al jaren kleur bekent wat betreft 

zijn passie voor het dorp en zijn be-

woners, mede door de vele gesprekken 

met de inwoners van het dorp, dit ook 

vanuit zijn functies in de politiek en 

Plaatselijk Belang.

Maar terug naar Honderd jaar Twij-

zelerheide. ‘We zijn niet zomaar van 

start gegaan. We hebben eerst hier en 

daar wat voorzichtig geïnformeerd of 

er belangstelling voor was. We heb-

ben een aantal oudere inwoners van 

het dorp naar het dorpshuis De Jister 

gehaald en zijn met hen in gesprek ge-

gaan over het verleden van het dorp, 

als geheugensteuntje hadden we er 

ook wat foto’s bij. Het waren prachtige 

ochtenden, waarbij heel veel verhalen 

loskwamen en wat ook een mooi bij-

komend aspect was, dat men elkaar 

aanvulde en corrigeerde, waardoor het 

waarheidsgehalte omhoog ging. Echt 

zeer de moeite waard, omdat ook van 

het ene het andere kwam. Eerst was 

het even afwachtend, maar met de 

koffie en een foto in de hand kwamen 

de verhalen los,’ aldus de commis-

sieleden, die De Jister als uitvalbasis 

gebruiken.

Prachtig is het verhaal van de arren-

sleewedstrijd op de ijsbaan in Twijze-

lerheide. Een wedstrijd die heel veel 

toeschouwers naar het dorp lokte op 3 

maart 1955, waarschijnlijk alleen om 

de ene zin ‘Prins Berhard is ook uitge-

nodigd’ in de advertentie in de Leeu-

warder Courant. Of dit ook werkelijk 

zo was is natuurlijk nooit meer te 

achterhalen, maar dat veel bezoekers 

dachten dat de prins ook werkelijk zou 

komen, werd wel duidelijk. Twijzeler-

heide kende een arme, maar saamho-

rige gemeenschap, die trouw was aan 

zijn eigen inwoners. Zo begin dertiger 

jaren ontdekten op nieuwjaarochtend 

een oudere boer en zijn echtgenote, 

hun boerenkar gevuld met mest op de 

boerderij. Spullen verslepen was toen 

in veel dorpen een traditie. Een adver-

tentie in de Kollumer krant, met voor 

die tijd een forse beloning van vijftig 

gulden, voor diegene die de juiste tip 

gaf, leverde geen enkel resultaat op. 

Verraad was er niet bij.

‘We hopen op veel reacties, niet alleen 

vanuit het dorp, maar ook vanuit de 

buurdorpen, zoals Zwagerbosch, De 

Westereen en Kollumerzwaag. Ook 

hier woonden mensen die soms meer 

of minder betrokken waren bij het 

dorp. Het gaat om de oude foto’s, de 

namen en uiteraard de verhalen. De 

scholen, kerken maar uiteraard ook 

VVT zijn van groot belang geweest. 

Wat ook heel leuk is zijn vaak de oude 

benamingen, zoals de Wite Flade of 

het Rotte Gat, zoals de Swadde ook 

wel genoemd werd. Inmiddels zijn de 

eerste stimulerende reacties binnen. 

Een oud-inwoner heeft inmiddels een 

opsomming gemaakt van de bewoners 

met de beroepen van de Bjirkewei. 

Wellicht een idee voor anderen om 

hun straat van toen en nu in beeld te 

brengen. Bijnamen of soms scheld-

namen, inmiddels zijn er al meer dan 

honderd bekend, waarbij bij een aan-

tal een toelichting over het ontstaan 

van de bijnaam, daarnaar is men ook 

op zoek.

‘Al met al krijgt de opzet langzamer-

hand vorm, die verre van vast staat. 

Maar het begin is er. Er is nog een 

lange weg te gaan, 2021 lijkt ver weg 

maar niets is minder waar. We zijn op 

zoek naar meer info, dit gaan we op 

diverse manieren doen. Waar de web-

site van Plaatselijk Belang ook een be-

langrijke rol in gaat spelen. Dus houdt 

ook deze site in de gaten. We houden 

u op de hoogte ook via De Westereen-

der,’ besluit de commissie, die alle hulp 

kan gebruiken. 100 jaar dorpsstatus, 

een moment om bij stil te staan.

Reacties of informatie: 

twijzelerheide100jaar@gmail.com

Advertentie arrensleewedstrijd, LC 3 maart 1955

Van der Veen

Winkel Luitzen Plantinga

 Inzamelactie Douwe Egberts waardepunten van start 
DOKKUM – Vanaf 1 december aanstaande is de jaarlijkse inzamelactie 
van Lionsclub Noord Oost Friesland en Lionsclub Dokkum- Bonifatius voor 
Douwe Egberts waardepunten weer van start gegaan. De ingeleverde 
waardepunten zullen worden verzilverd voor pakken koffie die worden 
gedoneerd aan de voedselbank. 

De punten kunnen de hele maand 

december worden ingeleverd bij ver-

schillende supermarkten, winkels, 

scholen en de voedselbanken zelf. 

Douwe Egberts verhoogt het aantal 

bij ons ingeleverde punten en wisselt 

ze februari/maart 2019 in voor pak-

ken koffie die worden gedoneerd aan 

voedselbanken. De koffie wordt ver-

volgens wekelijks toegevoegd aan de 

voedselpakketten voor mensen die dat 

heel hard nodig hebben. 

Inleveradressen 
-  alle ARLANTA scholen te Donge-

radeel 

-  Supermarkten Albert Heijn, Jumbo, 

Poiesz, Spar Boonstra te Dokkum 

-  J.J. Boumanschool te Dokkum 

-  Dockinga college (Bestuursbureau) 

te Dokkum en Ferwerd 

-  Voedselbank Dokkum, Learmûne 1 

-  Supermarkt Coop Anjum Rosier 

-  Supermarkt Albert Heijn te Dam-

woude 

Lionsclub Noordoost Friesland 
Lions zijn mensen die zich belange-

loos inzetten om lokaal en wereldwijd 

anderen te helpen die hulp nodig heb-

ben. Interesse in de samenleving, de 

wil om de handen uit de mouwen te 

steken en de mogelijkheid om belan-

geloos tijd te geven aan de inzet voor 

anderen, dat zijn de belangrijkste ei-

genschappen van een Lion. De Lions-

club Noordoost Friesland is een jonge 

en actieve club van rond de dertig le-

den. 
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De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

Sportfysiotherapie De Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

Functional 
movement 
screen

Podologie

Redcord
Therapie- & trainingscentrum 

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

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

Shockwave

Dry needling

Knieschool

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

Merry Christmas

CADEAUVOORDEEL.NL
Tsjerkestrjitte 3 | De Westereen| www.cadeauvoordeel.nl
Openingstijden: Ma t/m Vrij: 9:30 tot 17:30 | Zaterdag: 9:30 tot 17:00

De mooiste kerstartikelen
& kunstkerstbomen!

Kom langs en
pak dat voordeel!
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Afscheid van Binkie en Bonkie
KOLLUMERZWAAG – Dagen, maanden, jaren vliegen voorbij, vooral als 
je meegezogen wordt in de avonturen van Binkie en Bonkie, geschre-
ven door auteur Willem M.R. Leijten uit Kollumerzwaag. De eerste 
avonturen van de twee dappere muizen verschenen in september 
2014 in De Westereender en in deze editie de laatste aflevering. 

De realiteit, waar gebeurde situaties 

vormden vaak de basis van de verha-

len. ‘Kinderen zijn puur, verwonde-

ren zich vaak, maar zijn ook eerlijk. 

Ik heb het kind in mijzelf weten te 

behouden. Ik vind kinderen en hun 

belevingswereld prachtig. De vro-

lijkheid, de gezelligheid en de drang 

om te spelen met kinderen hebben 

mij geïnspireerd tot het schrijven 

van de Binkie & Bonkie verhalen.’

Het debuut van Willem Leijten 

“Binkie & Bonkie Avonturen van 

twee muizen”, was de aanleiding 

voor een interview in deze krant in 

augustus 2014 en tevens de start van 

de maandelijkse Binkie en Bonkie 

verhalen in De Westereender. 

De verhalen zijn ook in boekvorm 

uitgekomen onder de titels: “Bin-

kie en Bonkie Avonturen van twee 

muizen”, “Binkie en Bonkie Slaap-

mutsjes”, “Binkie en Bonkie Nieuwe 

avonturen”, en “Binkie en Bonkie 

De blauwe bergen”. 

Willem Leijten: ‘Ik vond het prach-

tig, dat ik de kans van Johannes van 

Kammen en van De Westereender 

kreeg om mijn verhaaltjes onder de 

aandacht te brengen. Ik ben er een 

beetje trots op, dat ik in totaal 45 

verhaaltjes mocht plaatsen. Voor mij 

is het nu tijd om te stoppen, om het 

stokje over te geven. Om een andere 

schrijver een kans te geven. Ik heb 

het idee gehad dat er een vaste scha-

re lezers was, die de verhalen mooi vond. 

Dat haal ik uit de reacties op Face-

book, waar ik de verhaaltjes nadat 

ze in De Westereender verschenen, 

ook plaatste. Mooi en bijzonder is 

daarbij, dat ook veel ouderen een 

positieve reactie gaven.’ aldus Leij-

ten, die in zijn echtgenote Metje, 

een kritische correcter vond.

‘Ik ben gesteld op het bewaren van 

goede herinneringen. Voor de Bin-

kie en Bonkie verhalen kon ik put-

ten uit de bron van mijn jeugdjaren, 

maar vooral ook uit die van de jeugd 

van mijn kinderen. Als vader maakte 

ik tijd en ruimte voor mijn kinde-

ren. Niet mijn vrouw alleen voor de 

opvoeding laten opdraaien. Ik wou 

met hen spelen, ondernemen en ra-

votten. Ik vond daar iets van mijzelf 

in. 

Waarschijnlijk ben ik nooit echt 

verwijderd van het kind in mij. Al-

tijd was ik bezig met hen, spelletjes 

doen, zelfs liedjes maken. Ik ga mij 

nu niet op de borst slaan, want als 

geen ander besef ik dat je naast je 

sterke aspecten ook steken kunt la-

ten vallen. Dat heb ik ook gedaan, ik 

ben ook een mens.’

De Binkie en Bonkie verhalen ont-

stonden toen Willem en Metje in 

2008 vanuit Bloemendaal in Fra-

neker gingen wonen. Willem begon 

eerst met het schrijven van gedenk-

boeken voor zijn moeder en schoon-

vader, nadat hij eerder zijn eigen le-

vensverhaal op papier had gezet. 

‘Enorm goed om te doen. Kan ik ie-

dereen aanraden. Ook voor mensen 

die niet goed kunnen schrijven. Het 

geeft je een goede kijk op jezelf en 

je leven. Dat kan confronterend zijn, 

maar het maakt je ook sterk. Ik ben 

blij dat ik het heb gedaan. Mijn bij-

dragen aan De Westereender vond 

ik in één woord prachtig,’ besluit 

Willem Leijten. 

Graag geef ik het stokje door aan 

een andere schrijver van verhalen.

HTR nijs 
De foarige kear gie it oer de merke 

dy’t sa goed slagge wie. Ien ding 

moast doe noch  barre: it útlotsjen  

fan de slachters- en de bakkersbon-

nen. Dat is ûnderwilens ek bard en 

wy hoopje dat de winners der lekker 

fan iten ha.

In  tal wiken lyn ha 2 bestjoersle-

den ús film oer Roemenië sjen lit-

ten by de froulju fan de PKN tsjerke 

yn De Westereen, dy wiene och sa 

ûnder de yndruk. Sy hâlden in kol-

lekte (binne wy och sa wiis mei), 

mar doe’t sy seachen hoe drok at 

it is yn it hok, ha har ek spontaan 

in nusje frijwilligers opjûn. Gewel-

dich froulju! Ek út Garyp ha har in 

pear froulju opjûn. Dit doarp is ek 

al jierren yn’t spier foar Roemenië, 

sy ha ûnder oare in medyske post 

oprjochte. Foarhinne brochten sy 

der ek wol klean hinne, mar no net 

mear. Wy ha wolris wat medyske 

apparatuer foar harren meinaam en 

no ha wy ôfpraat wat mear gear te 

wurkjen.

Underwilens ha wy wer ús  frijwil-

ligersjûn hâlden, it wie in hiele nof-

like jûn: wy seagen de film fan de 

reis fan dit jier en ûnder it genot fan 

in hapke en in drankje koene wy ef-

kes byprate yn de Ferbiningstsjerke. 

(Koster noch tige tank)

Yn it hok wurkje se stoef troch. Der 

moatte sa’n 540 doazzen ynpakt 

wurde en der binne goed 200 klear. 

Sa gau mooglik wurdt wat klear is 

ôffierd nei Bûtenpost.

COLUMN

Einde van een tijdperk!?

‘Dit is het einde van een tijdperk’, zo 

eindigde ik vijf jaar geleden mijn laat-

ste column voor de Dockumer Cou-

rant waar ik tien jaar voor gewerkt 

had. Wegens bezuinigingen werd ik 

ontslagen. De klap kwam hard aan. 

Tien jaar lang had ik mij ingezet voor 

de lokale krant. Met hart en ziel. Voor 

de lezers, maar ook omdat ik dit het 

mooiste vak van de wereld vind.

‘De streekkrant begint waar alle an-

dere kranten stoppen met schrijven’, 

zo zei auteur Geert Mak ooit in een 

toespraak. Het schrijven voor een 

lokale krant brengt je dicht bij de 

mensen. Bijzondere mensen heb ik 

geïnterviewd. Allemaal met hun eigen 

verhaal. Als zelfstandig tekstschrijver 

schrijf ik nu nog steeds verhalen voor 

diverse kranten, tijdschriften, nieuws-

brieven, brochures en websites. Maar 

mijn hart ligt nog altijd bij de lokale 

krant. 

Ik had nooit verwacht dat ik ooit weer 

redacteur van een streekkrant in No-

ardeast-Fryslân zou worden. Totdat 

ik dit jaar in contact kwam met Pieter 

Jan Heidstra van De Westereender. 

Hij vertelde dat ze op zoek waren naar 

een opvolger voor Johannes van Kam-

men. Ik ken Johannes nog van de tijd 

dat ik stagiaire was bij de Kollumer 

Courant. Hij is vanaf het begin bij De 

Westereender betrokken geweest. Hij 

ís De Westereender. 

Het valt voor mij dan ook niet mee om 

Johannes op te volgen. Maar, tijdens 

de overdracht bleek al snel dat wij op 

één lijn zitten. We houden allebei van 

schrijven en zijn altijd op zoek naar 

verhalen. Bijzondere verhalen over ge-

wone mensen uit de regio. Exclusieve 

verhalen die nog niet in andere kran-

ten hebben gestaan. Johannes vertelde 

mij ook dat het hem aan het hart gaat 

om ‘afscheid’ van ‘zijn’ krant te nemen. 

Het is zijn ‘kindje’. En kinderen laat je 

niet zomaar los, hoe oud ze ook zijn. 

Daarom heb ik diep respect voor het 

besluit van Johannes om het bijltje er 

na ruim dertig jaar bij neer te leggen. 

Ik neem het stokje graag van hem over 

per 1 januari 2020. Als oud-Dam-

wâldster met schoonfamilie in De 

Westereen, inwoner van Ee en jaren-

lange journalistieke ervaring in deze 

regio ben ik bekend met het gebied. 

Zoals Dichter des Vaderlands Tsead 

Bruinja in een interview in deze krant 

zegt: Dit is myn folk!

Vijf jaar geleden dacht ik nog dat 

het einde van een tijdperk was aan-

gebroken. Niets is minder waar. De 

lokale gratis huis-aan-huiskrant leeft 

als nooit tevoren. Dat laat De Wester-

eender zien. Ik zal mijn best doen om 

er elke keer weer een mooi exemplaar 

van te maken samen met Pieter Jan en 

Johan Henk Heidstra en Nynke van 

der Zee. Een enthousiast team dat wél 

toekomst ziet voor de lokale krant en 

bereid is daarin te investeren.

Uiteraard zal Johannes van Kammen 

zijdelings betrokken blijven bij De 

Westereender en zijn eigen rubrieken 

aanhouden. Want helemaal afscheid 

nemen van een lokale krant, dat valt 

niet mee weet ik uit ervaring. Journa-

list voor een lokale krant zit in je, dat 

laat je niet zomaar los. Dat ben je en 

blijf je voor de rest van je leven. Zelfs 

als je het niet had verwacht!

Klasina van der Werf

PS: Tips voor verhalen en redactionele 

artikelen zijn van harte welkom en kun-

nen voortaan gestuurd worden naar re-

dactie@westereender.nl 

Klasina van der Werf, redacteur 
De Westereender (Foto: Marit Anker)
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DE CENTRALE AS

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

92   
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141 
e info@houtbouwdevries.nl

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

Nieuwe berging met 
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

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

Maandag 10.30u - 17.30u
Dinsdag _ 10.30u - 17.30u
Woensdag 10.30u - 17.30u
Donderdag 10.30u - 17.30u
Vrijdag __ 10.30u - 20.30u
Zaterdag _ 10.30u - 17.00u

De medewerkers van
De Centrale As wensen u

fijne feestdagen en een
voorspoedig 2020.

Aangepaste openingstijdAangepaste openingstijd
31 december31 december
9.00u - 17.00u9.00u - 17.00u
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De organisatie van het VVT ping-

ovoetbaltoernooi in Twijzelerheide 

stelt ieder jaar een cheque van twee-

honderdvijftig euro beschikbaar voor 

een goed doel. Dit jaar is er gekozen 

voor de stichting A.L.S. (Amyotroti-

sche Laterale Sclerose).  A.L.S. is een 

zeer ernstige spierziekte die leidt tot 

het progressief uitvallen van de spie-

ren. De organisatie hoopt hierbij een 

klein steentje bij te dragen. (Foto: Jan 

Koelstra)

70 jaar Handel en Ambacht in Feanwâlden
Tekst: Johannes van Kammen

FEANWÂLDEN – Na zeventig jaar 
HAB gaat de ondernemersvereni-
ging Handel en Ambacht in Fean-
wâlden een nieuwe koers varen. 
Het vizier wordt op de toekomst 
gericht. In dat kader zoekt het hui-
dige bestuur, bestaande uit Baukje 
Bosma (voorzitter), Evert Klaver 
(penningmeester) en Erik Hengst, 
meer toenadering tot niet- toon-
bank gerelateerde bedrijven. Bij 
deze nieuwe koers hoort ook een 
nieuwe naam: Ondernemersvereni-
ging Feanwâlden e.o. 

Een prachtig bijkomend effect zal 

zeer zeker ook het gegeven zijn, dat 

de vernieuwde HAB daadkrachtiger 

kan zijn. Samen sterker staan als mid-

denstanders, maar ook het dorp Fean-

wâlden beter kunnen profileren, nog 

duidelijker op de kaart zetten is de 

doelstelling. In het kader van de ver-

anderingen is ook het logo vernieuwd. 

‘De eerste aanzet lijkt uitstekend. We 

krijgen heel veel en vooral ook posi-

tieve reacties vanuit de middenstan-

ders uit Feanwâlden, Feanwâldster-

wâl en ook De Swette. Zij moeten 

het draagvlak worden. In het jaar van 

ons 70-jarig jubileum hebben we niet 

zozeer teruggeblikt, maar vooral voor-

uitgekeken. Wat mij betreft kan het 

eigenlijk ook niet anders. Ik ben nog 

betrekkelijk nieuw als ondernemer in 

Feanwâlden,’ aldus Bosma, die samen 

met Erik Hengst het woord voert om 

de nieuwe opzet onder de aandacht te 

brengen.

‘Het leven verandert. Ook wat betreft 

de winkeliers. In de loop van de jaren 

zijn veel winkeliers verdwenen uit het 

straatbeeld. Dat geldt niet alleen voor 

Feanwâlden, maar ook voor andere 

dorpen. We hebben in ons dorp geluk-

kig een mooi centrum en Feanwâlden 

beschikt mede daardoor over aantrek-

kingskracht. Niet alleen wat betreft 

potentiële klanten voor de winkeliers, 

maar ook voor de bedrijven die geen 

toonbankfunctie hebben. Zij hebben 

er vaak ook alle belang bij dat ze in 

een dorp gevestigd zijn, waar goede 

werkomstandigheden zijn en waar 

het goed wonen is. Een aantrekkelijk 

dorp dat iets te bieden heeft.  Ik ben 

daarom ook van mening dat we deze 

bedrijven nog meer moeten betrekken 

bij de Ondernemersvereniging Fean-

wâlden e.o. Een idee waarmee we al 

langer speelden. Met Baukje Bosma 

in ons bestuur hebben we bovendien 

iemand uit de branche die wij op het 

oog hebben. Zij is tenslotte makelaar,’ 

aldus Hengst.

‘Ik ben ervan overtuigd, dat als we met 

ons allen de schouders eronder zetten 

er iets moois kan ontstaan. We wil-

len vooral ook het onderlinge contact 

met alle middenstanders stimuleren, 

onder andere door het organiseren 

van boeiende avonden. We willen 

ondernemers uit de diverse branches 

kennis met elkaar laten maken, zo-

dat ze beseffen wat er leeft in eigen 

dorp, maar ook om te laten zien wat 

de eigen ondernemers elkaar te bie-

den hebben. In de praktijk blijkt vaak 

genoeg dat wat je van ver haalt ook 

dichtbij te verkrijgen is. Maar ook kan 

een kleine ondernemer wellicht een 

opdracht krijgen, waarbij hij de hulp 

nodig heeft van een ander bedrijf. Als 

men elkaar weet te vinden kan men 

sterker worden in de mogelijkheden. 

We willen tijdens de avonden zoveel 

mogelijk gebruik maken van de men-

sen uit het dorp. We denken er aan 

de bijeenkomsten op diverse manie-

ren invulling te geven. Informatieve 

avonden, met sprekers of een lezing, 

maar vooral ook sfeer en gezelligheid, 

waarin men eventueel kan netwerken,’ 

aldus Bosma. De vernieuwde onder-

nemersvereniging gaat op 1 januari 

2020 van start.

De eerste kennismaking bestond uit 

een gezamenlijke bijeenkomst, waar-

bij de deelnemers in Earnewâld op 

een skûtsje stapten voor een vaar-

tochtje. ‘Een prachtig begin,’ verklaart 

Erik Hengst, die met zijn Drogisterij 

& Parfumeriezaak DIO al jaren in Fe-

anwâlden gevestigd is. ‘De HAB was 

en is al jaren betrokken bij de organi-

satie van bijvoorbeeld de Sinterklaas-

intocht. Dit jaar niet als organisator, 

maar als sponsor. Daarnaast zijn we 

regelmatig betrokken geweest bij heel 

veel aspecten in het dorp. Zoals men-

sen ons weten te vinden, zo weten wij 

het dorp te vinden. We zijn met elkaar 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid 

van het dorp.’ Hengst herinnert zich 

nog vanuit zijn jeugdjaren een grote 

expositie, met heel veel standhouders 

uit eigen dorp. De winkeliers hadden 

toen het front van de Schierstins com-

pleet nagebouwd. Het was een groot 

succes, met reacties uit de gehele pro-

vincie. ‘Ik weet nog dat er toen spe-

ciale tasjes en stickers waren, met als 

opschrift Handel en Ambacht Beurs 

Veenwouden. Je zag de stickers op 

heel veel auto’s. Ik was toen een jaar 

of 17 en had zo’n plastic tas over de 

lamp van mijn brommer gedaan. Het 

leek prachtig, je zag alleen de woorden 

Handel en Ambacht Beurs. De politie 

maakte een einde aan mijn reclame. 

Het mocht namelijk niet,’ besluit Erik 

Hengst het verhaal van een vereni-

ging, die met nieuw elan naar de toe-

komst kijkt en wellicht naar Honderd 

jaar HAB. 

Het bestuur van de ondernemersvereniging: v.l.n.r. Erik Hengst, Baukje Bosma en Evert Klaver.
(Foto: Marcel van Kammen).

REDACTIE AANLEVEREN?
MAILEN KAN NAAR

REDACTIE@WESTEREENDER.NL
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To t a l  k i e s  j e  n i e t  t o e v a l l i g

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

 

Gegarandeerd

krasvrij 
wassen!

Klean & sa
Bjirkewei 133, Twijzelerheide  |  T. 0511 443696

ma 13.00-18.00  |  di/woe/do 10.00-18.00

vrij 10.00-21.00  |  za 10.00-17.00

16 december

Chrismasparty
13.00-21.00 met

minimodeshows

op elk vol uur,

kleur- en stylingadvies

hapje drankje

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

Wolkom!

Dames-
kleding 
maat 34

tot 54

Feetje

Baby

collectie

DAMES / HEREN / BABY

Hoogwerker       Multitransport       Heftruck       Bouwinspectie
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 Kooistra Wonen & Slapen begrip in Fryslân
Door Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DAMWÂLD – In 2020 staan Pieter en Johan Kooistra op zeer gepaste wijze 
stil bij het 70-jarig bestaan van de prachtige en grote speciaalzaak van 
Kooistra Wonen & Slapen aan de Haadwei in Damwâld. In al die jaren 
stond en staat Kooistra nog steeds voor een optimale service en kwaliteit. 
Stonden de, pakweg eerste zestig jaar, vooral in het teken van de traditio-
nele meubels, sinds de beide broers in januari 2009 het roer van hun 
vader overnamen is er een nieuwe koers gevaren. 

‘Meer van deze tijd, actuele trends, 

van meubels tot slaapkamers, met een 

verfijnd oog voor details, maar met 

de ouderwetse kwaliteit.’ Dat Pieter 

Kooistra de meubels zelf aflevert en 

ook plaatst zegt ook voldoende over 

de liefde en passie voor hun werk.

Pieter Kooistra, samen met zijn broer 

Johan directeur van Kooistra Wonen 

& Slapen aan de Haadwei, is er trots 

op dat hij het werk van zijn vader 

Hans mag voortzetten. ‘We zijn als 

meubelbedrijf een begrip geworden, 

niet alleen in de regio, maar ook in 

de provincies Fryslân en Groningen. 

Wij zijn inmiddels de derde gene-

ratie in het bedrijf, maar houden het 

vizier ook gericht op kwaliteit, terwijl 

service hoog in het vaandel staat. We 

zijn gevestigd in een prachtig histo-

rische pand, hier beschikken wij over 

een showroom van ruim 3300 m². 

Deze grote showroom verbaast vaak 

veel bezoekers, omdat de winkel van 

buitenaf zo groot niet lijkt. Hier laten 

wij u graag onze ruime collectie zien 

die niet alleen bestaat uit meubels, 

maar ook uit vloeren, raamdecoratie 

en slapen. We beschikken over volop 

gratis parkeerruimte.’

De beide broers Tjalling en Pieter 

legden bijna zeventig jaar geleden de 

basis van het prachtige bedrijf aan de 

Haadwei. Het familiebedrijf startte 

in Dantumawoude. Twee zonen van 

Pieter, Sietse en Hans hebben jaren 

later het bedrijf overgenomen en 

gingen verder op de ingeslagen weg. 

Saillant detail is, dat anno 2019 weer 

twee broers de scepter zwaaien en 

verder gaan met de zienswijze van 

hun (voor)ouders. Hans Kooistra, die 

later alleen verder ging met Kooistra 

Meubilering: ‘Ik voel de passie voor 

het bedrijf. Ik denk dat de basis ligt 

bij service en kwaliteit. Kooistra is al-

tijd een bedrijf geweest voor gedegen 

kwaliteit, maar daarnaast hebben we 

ook steeds de veranderende markt in 

de gaten gehouden. Ik kan mij de tijd 

nog herinneren dat mensen meubels 

kochten voor het leven. Eiken meu-

bels, we hebben tijden gehad dat we 

vijftig van dezelfde kasten inkochten, 

die dan binnen een maand verkocht 

waren. Door groot in te kopen, kon 

je niet alleen een uitstekende kwa-

liteit leveren, maar ook de prijzen 

laag houden. Het was de tijd dat er 

meer gelet werd op kwaliteit dan op 

variatie. Hoewel we toen ook eigen-

tijdse meubelen hadden. Een mooie 

tijd, maar net als nu was het ook hard 

werken.’ Door steeds weer te inves-

teren in het bedrijf, groeide Kooistra 

Meubilering gestaag.

Dat Kooistra steeds met de tijd mee 

ging, blijkt ook uit het gegeven dat 

er regelmatig interne verbouwingen 

plaats vonden, dat de showrooms 

uitgebreid werden, kortom dat er 

regelmatig gerestyled werd volgens 

de laatste trends, maar niets ging ten 

koste van kwaliteit en service. ‘We 

hebben nu 3300 m² showroom tot 

onze beschikking, met alleen maar 

producten waar we voor de volle 

100% achter kunnen staan. Met di-

verse leveranciers doen we al tiental-

len jaren zaken, omdat zij staan voor 

kwaliteit. Omdat je weet dat dit goed 

is, kunnen we erachter staan en een 

eerlijk en oprecht advies overbren-

gen op onze klanten,’ aldus Pieter 

Kooistra. Pieter, die regelmatig in 

de winkel aanwezig is, maar zoals al 

gememoreerd ook de meubels, bed-

den enz. zelf bij de klant aflevert. ‘Wij 

houden van persoonlijk contact met 

de mensen. Dat vinden wij niet al-

leen boeiend, maar hierdoor kun je 

vaak je klanten nog beter van dienst 

zijn. Investeren in je klanten, zodat 

ze tevreden zijn, iets mooier is er niet 

denkbaar in je bedrijf.’

Natuurlijk constateren ook de broers 

Kooistra de veranderende markt, 

maar ervaren zij tevens dat hun klan-

ten hen trouw blijven. Ook consta-

teren ze dat er steeds meer nieuwe 

klanten de weg naar hun winkel in 

Damwâld weten te vinden. ‘Johan 

en ik beseffen dat de mensen van te-

genwoordig meer keuze willen dan 

voorheen. We hebben daarop inge-

zet. Moderne meubels en de huidige 

trends volgen, maar niet ten koste 

van, nee juist mét de sterke aspec-

ten waar we de afgelopen zeventig 

jaar groot mee zijn geworden. Het 

persoonlijk contact is daar een mooi 

voorbeeld van. 

We nemen de tijd, niet alleen voor 

advies, maar ook over de aanschaf en 

het onderhoud. De tijden mogen dan 

wel veranderd zijn, maar we houden 

het ouderwetse vakmanschap van de 

generaties voor ons graag in ere. We 

beschikken in onze showroom bo-

vendien over een lift, zodat ook men-

sen die slecht ter been zijn of in een 

rolstoel zitten op de eerste verdieping 

kunnen komen, waar ook veel meu-

bels staan, maar waar ook de uitge-

breide slaapafdeling is,’ aldus Pieter, 

die ook nadrukkelijk de medewerkers 

in het geheel betrekt. ‘De inzet van 

je personeel bepaalt mede je sterkte. 

Ook zij hebben contact met de klan-

ten, zij vormen ons visitekaartje. Wij 

beschikken over een team met een 

hoge mate van collegialiteit en ambi-

tie. De meesten werken hier al jaren 

met volle inzet, enthousiasme en te-

vredenheid.’

Kooistra onderscheidt zich graag en 

biedt daarom ook veel maatwerk. Zo 

kunt u zelf uw bank samenstellen 

door zelf een armlegger te kiezen, of 

zitdieptes die aan te passen zijn. Ook 

banken met een relaxfunctie komen 

steeds vaker voor en zijn gewoon in 

Damwâld te krijgen. Ze hebben een 

groot en gevarieerde aanbod in meu-

bels, zoals banken, (relax)fauteuils, 

kasten, eetkamers, stoelen, tafels, tv-

audio meubels, maar ook PVC, lami-

naat, tapijt, binnen- en buiten zon-

wering. Volop keus! Een compleet 

assortiment, dat lokt om bewonderd 

te worden. Alles wat een echte wo-

ninginrichter in huis moet hebben en 

met minimaal 2 jaar CBW garantie! 

Ook bieden ze een aanvullende ga-

rantie aan tot 5 jaar op vlekken en 

constructie. ‘Vakbekwame verkopers 

staan u met raad en daad terzijde, de 

eigen bezorgdienst en woningstof-

feerders zorgen dat de goederen 

keurig worden thuisbezorgd en ge-

plaatst. Wij vinden een goede nacht-

rust belangrijk. We hebben de laatste 

jaren flink geïnvesteerd in een ruim 

assortiment boxsprings, ledikanten, 

matrassen, lattenbodems en andere 

slaapaccessoires. We kunnen dit aan-

passen naar eigen wens, er zijn veel 

combinatiemogelijkheden mogelijk.’

Het beste advies is wellicht, gewoon 

eens een kijkje nemen. U zult ook 

zeker versteld staan van het enorme 

assortiment, maar ook het prettige 

gevoel waarin u zich thuis zult voelen. 

‘Natuurlijk gaan we volgend jaar niet 

voorbij aan ons jubileum. Een jubi-

leum dat we met onze klanten willen 

vieren, ’ besluit Pieter Kooistra.

Kooistra Wonen & Slapen, Haadwei 

57, 9104 BC Damwâld. Tel.: 0511-

421781.  www.kooistra.nl / info@

kooistra.nl

Johan Kooistra en Pieter Kooistra (rechts)Johan Kooistra en Pieter Kooistra (rechts)Johan Kooistra en Pieter Kooistra (rechts)
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Familie Mozes

wenst u prettige
kerstdagen en een

gelukkig 2020
Jachthaven ’t Eibertsnêst, Kuikhorne

www.jachthavenkuikhorne.nl

SCHOONHEIDS/
PEDICURESALON

Femmy
De Welle 4, Twijzelerheide, 0511-449773

wenst u Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

K. Sikkemaweg 9, Zwaagwesteinde

Tel. 0511-441663

Wij wensen 
iedereen een

voorspoedig 2020

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17

Tel.: (0511) 44 31 80

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

Tel.: (058) 266 23 85

wenst u een 
voorspoedig en groen 

2020

.

Hegekamp 5
TWIJZELERHEIDE
Tel. 0511 44 97 05

       www.doumaautoschade.nl

wenst u goede feestdagen
en een voorspoedig 2020!

en personeel

wensen een ieder

een kleurrijk 2020

UW ZORG 
STAAT 

CENTRAAL 
OOK IN 

2020!

Uw zorg
staat centraal

Het team van 
De Vesteynde wenst 
u prettige feestdagen 

en een gezond

www.notariskantoorbeks.nl

De notaris voor ondernemend Friesland

wenst iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig nieuwjaar 

WIJ WENSEN U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 
        EN EEN GELUKKIG 
                   NIEUWJAAR

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen
T. 0511-445809

• inkoop
• verkoop
• bemiddeling

Rozenlaan 50, 9271 VL Zwaagwesteinde
Tel. 0511-445902

Wij wensen een ieder
Fijne Kerstdagen en
een goed 2020 toe

Visser Zwagerbosch 
voor al uw vitrages, 

overgordijnen en 

vloerbedekking 

T. 0511-441313 

Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een 

gezond 2020

wenst iedereen een 
fijne kerst, een gelukkig en 
gezond nieuw shanty jaar

T: 0511 - 47 22 12

Wij wensen iedereen fi jne 

feestdagen en veel geluk 

in het nieuwe jaar

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur

Van Tuijl Verhuur wenst iedereen 

fi jne feestdagen!

degelijk en betrouwbaar

www.bakkerijheslinga.nl

Fijne Kerstdagen 
en een

gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen u fi jne 

feestdagen en een 

sportief 2020
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Kerstdecoraties volgen de 
trends in de maatschappij
De kerstboom is niet meer weg te denken in deze periode. Voor veel mensen is het pas kerst als de naaldboom 

is voorzien van slingers, engelenhaar, kerstballen, kerstwensen, kerstverlichting en als finishing touch een 
prachtige piek op het uiterste puntje van de boom. 

De piek die lange tijd een ster was, 

de ster die de drie koningen naar 

Jezus leidde. De traditie van de ver-

sierde boom met lichtjes werd in de 

vorige eeuw uitgebreid naar prachtig 

versierde straten, parken, pleinen en 

winkelcentrums.

Vrijwel iedereen kent de kerstboom 

vanuit zijn jeugd, het is inmiddels 

een vaste traditie en waarde ge-

worden. Veel ouderen zullen zich 

wellicht nog de tijden herinneren, 

dat er nog geen elektrische lichtjes 

waren, maar dat er kaarsen in me-

talen houdertjes brandden. Zeer 

brandgevaarlijk uiteraard, de boom 

stond dan ook meestal in een vei-

lige hoek en alleen de ouders moch-

ten de kaarsen aansteken, vanwege 

het brandgevaar. De emmer water 

dicht in de buurt van de boom was 

soms uiterst nuttig. Lichtjes vormen 

een belangrijk aspect en staat voor 

nieuw leven door de geboorte van 

het kindje Jezus. 

In de loop der jaren is het gezicht 

van de boom vaak veranderd, ten-

minste wat betreft de versiering. De 

geschiedenis van de kerstboom kent 

zijn oorsprong in de heidenen. Vroe-

ger werden bomen gezien als een 

symbool voor de vruchtbaarheid. 

De Germanen en ook de Romeinen 

zagen in bomen een goddelijkheid. 

De Germanen geloofden in boom-

geesten, om die gunstig te stemmen 

besloten ze bomen te versieren. In 

eerste instantie met appels, slingers, 

goud en zilver en later versieringen 

in de vorm van maan en sterren. 

De traditionele naaldboom heeft 

inmiddels bij velen plaats moeten 

maken voor een kunstboom en de 

laatste jaren soms zelfgemaakte, cre-

atieve bomen. Kortom de kerst ont-

komt ook niet aan de nieuwste mo-

detrends en ontwikkelt zich steeds 

meer tot een familiefeest.

De Kerstboom werd niet toegelaten 

in de kerk. Op een gegeven mo-

ment, wellicht ook als een tactische 

set tegen het heidendom, kwam de 

kerstboom ook prominent in beeld 

bij het christendom. 

De boom werd geassocieerd met de 

heilige drie eenheid en werd sym-

bool van kennis, goed en kwaad en 

stond symbool voor de boom waar 

Eva haar vergiftigd fruit uit plukte. 

Dit stond haaks op de heidense oor-

sprong. Het gebruik om een boom 

uit het bos te halen en in het midden 

van de stad/het dorp neer te zet-

ten, werd pas in de 16e eeuw weer 

ingevoerd. Eerst mocht dit enkel 

op marktplaatsen maar later ook in 

de huizen van de rijken. Pas na de 

tweede wereldoorlog werden kerst-

bomen toegelaten in alle huizen, 

De versiering van de kerstboom 

geeft vaak een uitstekende indi-

catie van de veranderingen in de 

maatschappij. Het klassieke beeld is 

steeds veranderd, zo is bijvoorbeeld 

het engelenhaar niet meer algemeen 

in gebruik en ook de piek in de vorm 

van een ster is aan het verdwijnen. 

De diverse kleinere en grotere ballen 

in de boom zoals in de jaren vijftig, 

zijn momenteel in de ‘vintage kring’ 

kring enorm gewild en dat met name 

de vogeltjes, paddenstoelen, kerst-

man enz. Kerstballen werden pas in 

de 17e eeuw gemaakt. Het was ei-

genlijk een wedstrijd wie de grootste 

glazen bol kon blazen. Deze werden 

dan in de deuropeningen gehangen 

en zouden de boze geesten verjagen. 

Later werden ze steeds lichter en 

kleiner en konden ze ook in de 

kerstboom, een stukje geschiedenis 

kwam hiermee terug. Veel algeme-

ner en dat is eigenlijk ook tegelijk 

de verandering in de maatschappij. 

Ook mensen die niet naar de kerk 

gaan hebben een kleine of grote 

kerstboom, dit omdat het gewoon 

gezellig is. Een lichtpuntje in de 

donkere dagen in het laatst van de-

cember. Ook zien we tegenwoor-

dig steeds vaker kunstwerkjes van 

(klein)kinderen in de boom hangen. 

De hang naar nostalgie blijkt ook 

uit de versiering in de kerstboom 

en huis, een groeiende groep men-

sen kijkt op zolder van de ouders, op 

zoek naar die leuke kerstversiering 

die ze kennen vanuit hun jeugd. 
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Beleving centraal in Herberg Het Rechthuis
Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s Jaap de Boer

RINSUMAGEAST - Het Rechthuis in Rinsumageast heeft weer een bestem-
ming gekregen. Theun Plantinga (35) en Mike Kick (37) willen het pand 
nieuw leven inblazen en tegelijkertijd het oude herberggevoel terug 
laten komen. ,,De beleving en de sfeer staan centraal. Als we hier een 
evenement organiseren, moet de gezelligheid bij de voordeur al begin-
nen.’’

Theun Plantinga is geboren en geto-

gen in Feanwâlden. Toch was het zijn 

vriend Mike die op het idee kwam 

om van Amsterdam naar Fryslân te 

verhuizen. Mike groeide op in de 

Randstad en had van de rest van Ne-

derland nog niet veel gezien. ,,In de 

stad heb je alles. En als tiener vond ik 

Amsterdam geweldig. Maar als je je 

honderdste feestje hebt gevierd is het 

op een gegeven moment steeds meer 

van hetzelfde. Thuis de rust opzoe-

ken is in Amsterdam onmogelijk. Is 

het niet de muziek van een festival, 

dan zijn er altijd wel ergens buren die 

lawaai maken omdat ze de boel ver-

bouwen. Het is altijd druk.’’

Friezen stug?
Van Friezen dacht Mike dat ze stug 

waren. Maar dankzij Theun ont-

dekte hij dat het tegendeel waar 

was. Vooral dit jaar, toen Theun 

Titus speelde in de Bonifatiuskapel 

in Dokkum, bracht hij veel tijd in 

deze regio door en leerde hij nieuwe 

mensen kennen. Ook voor Theun 

was deze periode een bevestiging 

om terug te gaan naar de Wâlden. 

,,It binne myn types wol op ‘e Geast. 

Lêst wiene hjir allegearre bern oan ‘e 

doar mei Sint Maarten. Doe rôp ien 

fan ‘e memmen: ik hoopje dat jimme 

hjir hja gau thús fiele. Dat fûn ik sá 

moai.’’

‘Elkenien is wolkom’
De dorpsbewoners zijn vooral heel 

blij dat Het Rechthuis weer een pu-

blieke functie krijgt. Een Bed and 

Breakfast met drie gastenkamers zal 

de basis vormen. Daarnaast wordt 

het pand opengesteld voor trouwe-

rijen, vergaderingen, culturele pro-

gramma’s of (verjaardags)feestjes. 

,,Ik bin bliid dat dit it Rechthuís 

hjit, want dy húslike sfear fine wie 

hiel wichtich. De fuotten gean noch 

krekt net op tafel, mar fierder moat-

te minsken foaral dwaan oft se thús 

binne. Wy wolle it leechdrompelich 

hâlde. Elkenien is wolkom’’, zegt 

Theun.

Eerste trouwerij
De eerste trouwerij staat al gepland. 

Mike z’n zus gaat volgend jaar in het 

Rechthuis trouwen. Theun is trouw-

ambtenaar en kan mensen in de echt 

verbinden. De voorste kamer moet 

weer een soort raadzaal worden, in 

de eetkamer staat een grote boeren-

tafel waar gasten ’s ochtends kunnen 

ontbijten en daarachter komt de 

tuinkamer met planten, ideaal voor 

trouwgelegenheden. ,,Ik hear no al 

minsken dy’t fertelle dat se hjir ea-

rtiids troud binne. Sy kinne harren 

houliksjubileum aanst wer by ús fie-

re en de dei op ‘e nij belibje.’’ De ho-

reca wordt geregeld door Theun zijn 

vader die kok is in deze regio. ,,Hy 

hat hjir sels ek noch wol itensied’’, 

vertelt Theun die blij is dat hij weer 

dichtbij zijn familie woont. ,,Fanne-

middei pas ik foar it earst op myn 

nichtsjes fan 6 en 8 jier. Dan helje 

we se op út skoalle. Dat is dochs 

machtich?’’ 

Aardappelen bij de boer
Andersom vindt zijn familie het ook 

fijn om Theun in de buurt te heb-

ben. ,,Ús mem is fjouwer jier lyn fer-

stoarn, dus foar myn heit – dy’t hast 

mei pensjoen giet - is it ek moai. Hy 

wurdt ús sjefkok. Lêst wiene we te-

gearre by de Makro en doe sei hy: 

froeger giesto mei my om boadskip-

pen en no is it oarsom.’’ Ook Mike 

kijkt er naar uit om zijn familie in 

Rinsumageast te ontvangen. Zijn 

vader heeft – heel toevallig – zijn 

roots in Dokkum liggen. Mike vindt 

het vooral ook leuk dat zijn nichtje 

van 7 jaar langskomt om te logeren. 

,,Ik wil meer voor haar zijn dan al-

leen een oom op papier. Zij is echt 

een stadsmeisje dus dan kunnen 

we mooi aardappelen kopen bij de 

boer; kan ze zien waar die vandaan 

komen.’’

Skots en skeef
Mike en Theun hebben het huis 

wel gekocht, maar het voelt alsof ze 

het even mogen ‘lenen’. Door in dit 

gebouw te investeren kunnen ze iets 

terug doen voor de maatschappij. Ze 

willen daarbij graag samenwerken 

met lokale partijen, waaronder ook 

met de mensen van De Beijer en het 

dorpscafé. ,,Ik hoopje dat we elkoar 

fersterkje kinne.’’ Momenteel wordt 

eerst de zolderkamer opgeknapt en 

omgetoverd tot het privédomein 

van beide heren. Alleen die zolder is 

al groter dan het hele appartement 

waar ze woonden in Amsterdam. 

Hoe ze de woning verder gaan in-

richten weten ze nog niet precies. 

,,Wy hiene earst wol plannen, mar 

we fernimme no al dat it sa net wur-

ket by in âld hûs. Alles is hjir skots 

en skeef, dus ús moderne meubels 

passe hjir net. It moaie is dat it hûs 

ús wol fertelt oft it goed is of net.’’

‘Het heeft zo moeten zijn’
Het voelt voor Theun en Mike alsof 

het zo heeft moeten zijn dat Het 

Rechthuis op hun pad kwam. Het 

rijksmonument stamt uit het jaar 

1650 en heeft al heel veel eigenaren 

gehad. Mike: ,,Wij dachten dat wat 

wij doen nieuw zou zijn: als import, 

met een nevenfunctie, een herberg 

runnen in Rinsumageast. Maar uit 

de oude verhalen blijkt dat de vorige 

eigenaren ook vaak mensen van bui-

ten het dorp waren met een baantje 

erbij. De tijden zijn veranderd, maar 

de ideeën voor het runnen van Her-

berg Het Rechthuis zijn door de ja-

ren heen altijd gelijk gebleven.’’

Theun vooral bekend als acteur en regisseur 
Theun Plantinga - geboren en getogen in Feanwâlden – is in deze regio 

vooral bekend van de hoofdrol van Titus Brandsma die hij dit jaar vertolkte 

in de Bonifatiuskapel. In 2012 en 2014 speelde Theun de sluwe bisschop 

Hildegard in Bonifatius de Musical die eveneens in de Dokkumer kapel 

werd opgevoerd. Theun verliet Fryslân toen hij ongeveer 23 jaar was. Sinds-

dien heeft hij hoofdrollen gespeeld in diverse succesvolle landelijke tours 

en tv-producties. Zo was hij te zien in voorstellingen als ‘101 Dalmatiërs’, 

‘Jip en Janneke de Mjoeziekul’, ‘Afblijven’, ‘Minoes’, ‘Tina de Musical’, de 

muzikale komedie ‘Seks Tips’ en ‘Masha en de Beer Live!’. De komende 

tijd wil hij zich weer meer focussen op Friese producties.

Meer informatie: www.theunplantinga.nl 

Het Rechthuis: als muren konden praten….
Het Rechthuis in Rinsumageast – in de volksmond ook wel de Piip (brug) 

genoemd naar het vroegere café – heeft meerdere functies gehad. Vroeger 

werd er recht gesproken. Zo zou ook Salomon Levy hier hebben gezeten 

voor één van zijn processen. In de kelder zaten mensen gevangen in af-

wachting van een rechtszaak waarna ze even verderop in het dorp aan de 

galg werden opgehangen. Later deed het karakteristieke pand dienst als 

gemeentehuis, café, restaurant en woonhuis.

Na jaren te koop hebben gestaan gaan de deuren na een grondige verbou-

wing volgend voorjaar weer open onder de naam Herberg Het Rechthuis. 

De nieuwe eigenaren zijn Mike Kick en Theun Plantinga. De twee vullen 

elkaar goed aan. Theun is van de creatieve ideeën en Mike richt zich vooral 

op het financiële/zakelijke deel. Daarnaast blijft hij vooreerst deels werk-

zaam op de ICT-afdeling van de gemeente Amsterdam. Theun blijft actief 

als theatermaker en heeft er vanaf volgend jaar een nieuw podium bij…

Om de sfeer van vroeger weer helemaal terug te brengen in het pand krijgen deze tinnen bokalen 
van Theun zijn beppe en de Friese doorlopers van zijn pake een mooi plekje in hun nieuwe huis.
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2e KERSTDAG 

OPEN!!

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK
WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

Turfschip 7 - Heerenveen 
Tel. 0513-785347

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden 
Tel. 058-2896800

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

50 OCCASIONS MET LAGE KM-STANDEN OP VOORRAAD

AUTOMAAT

CITROËN C3 PURETECH 1.2  5 DRS

COLLECTION airco/ecc, Citroën radio 
cd + nav, elek. ramen, cruise ctrl, 
trekhaak, 4 seizoenen banden, enz.
bj 2014  - 70.985 km € 9.450,-

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI

TENDANCE airco, Citroën radio cd,
cruise ctrl, mistlampen voor, centr. 
vergrendeling HOGE INSTAP+ZIT
bj 2012 - 120.824 km € 7.500,-

CITROËN C1 COLLECTION  5 DRS

airco, Citroën radio cd/aux, 
elek. ramen, centrale vergrendeling, 
enz.
bj 2012 - 59.416 km € 5.555,-

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST

edition 5 drs airco, Ford radio cd + 
navigatie, elek. ramen, pdc achter, 
licht metalen velgen, cruise ctrl, enz.
bj 2012 - 58.504 km € 9.950,-

HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL 

5 drs airco, Hyundai radio/usb, 
elek. ramen + spiegels, centrale 
 vergrendeling, mistlampen voor, enz.
bj 2016 - 63.546 km € 11.895,-

OPEL AGILA 1.0 ENJOY  HOGE ZIT 

airco, radio cd, elek. ramen, trekhaak, 
centrale vergrendeling, mistlampen 
voor, enz.
bj 2008 - 95.172 km € 4.650,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION

airco, Opel radio cd, l.m. velgen, 
pdc v+a, elek. ramen, cruise ctrl, 
trekhaak, enz.
bj 2010 - 99.945 km € 9.950,-

OPEL CROSSLAND X 1.2 ONLINE                     

EDITION airco, Opel radio, usb/aux, 
elek. ramen, led dagrijverlichting, enz. 
LUXE UITVOERING + HOGE INSTAP!
bj 2018 - 38.026 km € 18.395,-

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 110 PK

EAT6 PURETECH airco, Peugeot 
radio/usb + navigatie, cruise ctrl, 
elek. ramen, trekhaak, enz.
bj 2017 - 37.850 km € 15.495,-

SEAT MII ECOMOTIVE CHILL OUT

5 DRS airco, seat radio cd, 
elek. ramen + spiegels, l.m. velgen,  
LUXE UITVOERING!
Bj 2013 57.673 km € 6.950,-

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 150 PK

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

OPEL KARL COSMO DRS

airco/ecc, Opel radio, navigatie, l.m. 
velgen, elek. ramen, stuur+stoelverw. 
cruise ctrl  LUXE UITVOERIN !
bj 2015 - 48.280 km € 8.995,- 

PEUGEOT PARTNER XT 1.6 HDI 

airco, betimmering, centrale vergrendeling, 
elektrische ramen, trekhaak, enz.
bj 2015 - 95.597 km € 6.995,- (excl. btw)

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI

airco, radio cd, tussenschot, mistlampen voor, 
cruise control, centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 65.762 km € 7.995,-  (excl. btw)

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI

airco, radio cd, tussenschot, mistlampen voor, 
cruise control, centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 102.094  km € 7.450,- (excl. btw)

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI COMFORTLINE

180 PK airco, Volkswagen radio cd/nav, dubbele 
cabine, l.m. velgen, cruise ctrl  LUXE UITVOERING!
bj 2014 - 84.710 km € 19.950,-  (excl. btw)

Foarwei 17, Walterswâld

T (0511) 42 20 21

 AutoBoersma

www.autobedrijfboersma.nl

WINTER-
CHECK
Wij controleren uw auto 
op een groot aantal 
veiligheidsaspecten. 

All 
Season 
banden
vanaf € 49,-

(per stuk)



DECEMBER 2019 |  dde Westereender |  29

Sfeer van licht en decoratie geeft hoop in het hart
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – De decembermaand is bij uitstek de maand van gezel-
ligheid en verlichting. Terwijl veel mensen pas in de twee weken of 
soms zelfs de laatste week de verlichting aanbrengen en de kerstboom 
optuigen, zijn er ook mensen die al wekenlang bezig zijn. Albert Kempe-
naar, zeg maar Appie hoor klinkt het heel spontaan, is al vanaf de tweede 
week van november bezig met de buitenverlichting. Zijn dochter Jolanda, 
ook met het kerstvirus wat betreft versiering besmet in huize Kempenaar 
aan de Keapmanswei in De Westereen, heeft ruim een maand gewerkt 
aan een werkelijk prachtige kerstdecoratie. De hele woonkamer is veran-
derd in een kersteldorado, waar de vrouw des huizes Jantje Kempenaar 
niet alleen voor de inwendige mens en de drie hondjes zorgt, maar ook 
hand- en spandiensten verzorgt.

‘De rollen zijn duidelijk verdeeld. Ik 

doe de buitenkant, de tuinkerstver-

siering, terwijl Jolanda de woonkamer 

verandert in een echt sfeervol kerst-

landschap. Ik ben zelf veel meer van de 

tuinaankleding, ik vind dat prachtig en 

geniet er enorm van. Toen we nog op 

de Postdostrjitte woonden,  kon ik niet 

echt uitpakken wat betreft versiering 

in de tuin, maar toen we verhuisden 

naar deze locatie is het ieder jaar groter 

en mooier  geworden. Jolanda was daar 

medeschuldig aan, zij wou ook graag 

een hert in de tuin. Zij heeft destijds 

de helft betaald van het hert. De prij-

zen lagen toen veel hoger dan nu,’ al-

dus Albert Kempenaar, die nogmaals 

verklaart niet zoveel met de binnen 

versiering te hebben. Na enig aarzelen 

komt toch het hoge woord eruit: ‘Ei-

genlijk vind ik het wel heel mooi.’ Dat 

hij binnen niets te zeggen heeft klopt 

ook niet, maar Jolanda blijft de grote 

architect. Vader Kempenaar mag soms 

wat aanwijzingen geven en gaat met 

zijn dochter naar Sietse Houtstek in 

Kollumerzwaag, de Hubo of Schaas-

ma in Wâlterswâld, bedrijven waar ze 

zeer tevreden over zijn.

Jolanda werd min of meer gegrepen 

door de kerstfilm, vooral de films waar 

een treintje met pakjes daarop onder 

de kerstboom zijn rondjes maakte. ‘Ik 

wou dat ook en mijn ouders vonden 

het goed, wellicht toen in 1999 niet 

beseffend dat twintig jaar later de hele 

woonkamer in het project betrokken 

zou zijn.’ In eerste instantie werd een 

hoek van de kamer rondom de kerst-

boom het domein van de JKKT ( Jo-

landa Kempenaar Kerst Trein). Hier 

werd een verhoging van zo’n twintig 

centimeter hoog aangebracht, met in 

het midden de kerstboom. De trein 

kon rijden, maar ja een kaal landschap 

is ook niet alles. Langzaam, maar ze-

ker werd de collectie uitgebouwd, 

met bomen, een station, een kerk enz. 

Prachtig, maar toch laag bij de grond, 

vooral toen er hondjes kwamen, die al 

kwispelend met de staart onbedoeld 

als houthakkers te werk gingen en 

menig boom tegen de vlakte werkten. 

Er werd besloten tot het hoger aan-

brengen, ongeveer een meter hoger en 

minstens vijf keer zo groot.

‘Inmiddels begin ik ieder jaar op 1 

of 2 november met de opbouw. Het 

kost mij ruim vier weken tijd, omdat 

ik ook nog werk in de zorg in Kol-

lumerland. Ik zorg er echter wel voor 

dat ik een aantal vrije dagen tot mijn 

beschikking heb. Ik tracht ieder jaar 

weer iets anders te maken, soms door 

de opstelling te veranderen, maar ook 

met het invoegen van nieuwe objec-

ten,’ verklaart Jolanda, terwijl ze op de 

knieën gehurkt op de stellage zit, met 

gereedschap, zoals een boor en zaag in 

de nabijheid. Talloze contactdozen en 

kabels moeten een plekje vinden. ‘Het 

neemt echt niet veel extra stroom hoor, 

het is maar 12 volt. Alles zit op één ka-

bel, zodat we ook alles, zowel indoor 

als outdoor in een keer kunnen uit-

schakelen,’ vult Appie Kempenaar zijn 

dochter aan. Steeds weer controleren, 

dit vanaf het allereerste begin. La-

chend verklaart Jolanda, dat de kerst-

boom versieren het startsein is, waar 

het mee begint. ‘Dan heb ik die druk 

niet meer, dan is dat alvast gedaan. Wel 

wordt de kerstboom direct volop klaar 

gemaakt en staat dus vanaf de eerste 

week van november zijn sfeerlicht te 

verspreiden. ‘Wat ik nu precies zo leuk 

vind, is lastig uit te leggen. Natuurlijk 

het eindresultaat, maar zou ik dat gra-

tis krijgen om het hier te plaatsen, dan 

gaf mij dat geen voldoening. Het is het 

totaalconcept, vanaf het allereerste be-

gin. De diverse onderdelen bij elkaar 

zoeken, de kabels en contacten met 

elkaar verbinden, zorgen dat de licht-

jes branden in de kerk, dat de molen 

draait, dat de kinderen wipwappen 

enz., maar ook dat de skipiste gevuld is 

met sneeuw, dat er sparren zijn. Kort-

om dat er leven is in de brouwerij.’

Leven in de brouwerij? In het winterse 

decor van de schitterende creatie van 

Jolanda Kempenaar komt men ogen te 

kort. Heel veel aspecten zijn erin ver-

werkt, waarbij de specifieke kerstken-

merken, zoals de kribbe, de kersttoren 

met klokken, maar ook de kerstman, 

Sint en Piet, een ree, de arrenslee enz. 

Heel veel, maar eigenlijk nergens het-

zelfde en voeg daarbij de bewegende 

beelden en de zeer toepasselijke gelui-

den en het verhaal van de winter- en 

kerstmaand is een prachtig, nee schit-

terend beeld.

Terwijl Jolanda enthousiast verder ver-

teld, gaat Appie naar de tuin. Een tuin 

die al jaren rond de kerst veel bezoe-

kers trekt. Mensen blijven vol verba-

zing staan. Albert geniet en ook hier 

is het weer kabels en stroombakjes en 

zoeken naar de juiste opstelling om 

alles optimaal tot zijn recht te laten 

komen. Soms loop Kempenaar naar 

de andere kant van de weg. Kijkt kri-

tisch naar de vorderingen, fronst zijn 

voorhoofd, krabt even op de rug en 

mompelend loopt hij volledig gecon-

centreerd de tuin weer in, om iets een 

paar centimeter te verplaatsen. Het is 

secuur werk, niets kan aan het toeval 

overgelaten worden, in wat Kem-

penaar de mooiste tijd van het jaar 

noemt. Of hij nog wensen heeft? ‘Ja 

zeker, ik zou nog graag een grote ijs-

beer in de tuin willen.’

‘Een kerst-cd erbij? Nee, dat nog niet 

in november. Ik vind een gewoon mu-

ziekje voldoende, liefst gevarieerde 

muziek,’ aldus Jolanda. Nu in de de-

cembermaand is de rust in huize Kem-

penaar terug gekeerd. ‘We willen altijd 

beslist voor 1 december klaar zijn. 

Dan kunnen we er zelf ook nog zo’n 

vijf tot zes weken van genieten. Het 

is tenslotte de mooiste periode van 

het jaar. Ik kan er echt van genieten. 

Prachtig, schitterend gewoon, elke dag 

kerstmuziek en dan heel breed, van de 

klassieke zangers en zangeressen tot de 

moderne liedjes. Het maakt mij niets 

uit. Ook een kerstfilm gaat er zeker in, 

maar het moet gezellig blijven,’ aldus 

Albert Kempenaar, die wel toegeeft 

dat de klassieker “Eeuwig zingen de 

bossen”, ieder jaar op het programma 

staat.

En wat vindt de vrouw des huizes van 

de inspanningen en drukte van haar 

echtgenoot en dochter? ‘Eerlijk? Ik 

vind het leuk, maar zou het zelf niet 

doen. Het is lekker gezellig en omdat 

ze beiden hun eigen specialiteit heb-

ben, blijft het ook vrede.’  Zowel va-

der als dochter bevestigen, dat ze veel 

waardering voor elkaars passie hebben, 

maar dat ze het nooit zouden kunnen 

opbrengen om dat te doen wat de an-

der in de woning of in de tuin doet.

Archief: Bettie van Kammen
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

wenst u allen
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2020

www.dijkoptiek.nl 0511-441705

Bewoners,
directie en medewerkers

wensen u
een gezond 2020

Woonzorgcentrum Brugchelencamp
Brugchelencamp 1, De Westereen

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

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

Café zaal „De Hossebos”

in sûn in sûn 20202020
tawinsketawinske

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

www.frieshoutbouw.nl

FRIES
HOUTBOUW

Wij wensen u een 
fi jne kerst en veel geluk 

in het nieuwe jaar! Wij wensen
 iedereen prettige 

feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen
 iedereen prettige 

feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

   De drukkerij 

 van het noorden 

 wenst iedereen 

fijne feestdagen!

www.rekladruk.nl

AFTIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF

wenst u prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2020

TAXI NOF
0511-444000

 Wenst  iedereen 
 prettige kerstdagen

en  een  NOFLIK 2020

Waar ieder steentje ertoe doet!

Wenst u;

Gez egende Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar.

NNRD logo + wens

tv
wenst u 

fijne feestdagen 
en 

een gelukkig 
nieuwjaar!

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR!

De fakman, dêr ha jo gemak fan!

0511 422 500     info@wygersmits.nl

Wij wensen u een fijne kerst Wij wensen u een fijne kerst 
en veel geluk in het en veel geluk in het 

nieuwe jaar!nieuwe jaar!

Winkelcentrum De Westereen   Tel. (0511) 44 14 24

Prettige Kerstdagen en
gelukkig nieuwjaar en een
liefdevol 2020 toegewenst

Suderein 44, 9255 LC Tytsjerk
Tel.: 0511 43 12 56

www.tankstation.nl

Tytsjerk, Burgum, Kollumerpomp, Surhuisterveen, Dokkum, Westergeest, De Westereen.

Postma Tankstation BV 

wenst iedereen 

Prettige Feestdagen 

en een 

Voorspoedig en gezond

2020
Leeuwarden • 058 - 215 41 57 • www.frlpost.nl

en een gelukkig 
en gezond
2020

PRettige  kerstdAgen

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77  |  9271 CC De Westereen 

Hartelijk dank voor het 
geschonken vertrouwen in 2019

Team KeukenHuiz wenst u 
Gezegende Kerstdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar!

WWW.DRS-INSTALLATIE.NL

wenst u een fijne
feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar
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De Jûn foar de Krystnacht met Dixie Doodle
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto’s

BUITENPOST – Naast de band Dixie Doodle zal ook the Young Bunch optre-
den op maandagavond 23 december tijdens het traditionele benefietcon-
cert in de Kloosterkapel in Sibrandahûs. De opbrengst van het concert, dat 
om 20.00 uur van start gaat, is voor de stichting Doe Een Wens/Make A 
Wish Nederland. Een van de muzikanten van de volksgroep Dixie Doodle 
is contrabassist en zanger Wander van Duin uit Buitenpost. Wander leeft 
en ademt muziek. 

Akoestisch, meerstemmig en swin-

gend: Dixie Doodle speelt een mix 

van Amerikaanse country, Ierse folk en 

Fryske luisterliedjes. Traditionals, eigen 

werk en songs van Old Crow Medicine 

Show, Bob Dylan, Neil Young, Van 

Morrison, Daniel Lohues en anderen 

worden met een aanstekelijk enthou-

siasme gebracht. Dixie Doodle heeft 

inmiddels een sterke naam opgebouwd. 

Een naam die staat voor kwaliteit en 

voor de liefhebbers van het genre dat 

de band speelt een avond genieten. De 

bandleden, vier zeer ervaren muzikan-

ten hebben allen een imposant muzi-

kaal verleden. 

Ervaringen in binnen- en buitenland, 

waarbij de nadruk altijd op gezellig-

heid en sfeer gebaseerd is. ‘Dat je goed 

bent in de muziek is mooi meegeno-

men, maar bij ons staat vooral ook het 

samen beleven centraal. Er gezamenlijk 

een mooie avond van maken, het kan 

zomaar gebeuren dat iemand uit de 

zaal bij ons op het podium staat,’ aldus 

Wander van Duin, contrabas en zanger. 

‘Vooral de tweede stem. Ik kan met 

mijn stem de band niet dragen.’

Met zijn lengte van twee meter en zijn 

contrabas is Wander van Duin onmo-

gelijk over het hoofd te zien. Wander 

leeft en ademt muziek, als muziekdo-

cent en in verschillende groepen, zoals 

ook te zien is op zijn website. In Dixie 

Doodle zorgt zijn solide basspel voor 

een swingend ritme en neemt hij de 

tweede stem voor zijn rekening. Daar-

naast schrijft en bewerkt hij nummers 

en doet hij arrangementen van de 

zangpartijen. Wander van Duin is niet 

alleen aanwezig in Dixie Doodle, maar 

in diverse bands zoals Paddy’s Day Off, 

waarmee hij ook regelmatig op het po-

dium staat.

Spelen in de Kloosterkapel in Sibran-

dahûs is een van de mooie kersen op de 

muziektaart voor Wander van Duin. ‘Ik 

wil overal wel spelen. Ik geef mijzelf al-

tijd voor de volle honderd procent. Maar 

Sibrandahûs biedt een podium dat dicht 

bij de mensen staat. Het krijgt vaak een 

intiem karakter, waardoor je je vanaf het 

eerste moment thuis voelt. Je voelt niet 

alleen de binding met het publiek, maar 

je hebt het ook. Muziek is mijn leven, ik 

zou mij geen leven zonder muziek kun-

nen voorstellen. Ik voel voor ieder op-

treden een gezonde spanning, het is ui-

teraard steeds de vraag of je het publiek 

meekrijgt. Eigenlijk lukt dat altijd, maar 

door de spanning begin je direct hon-

derd procent gemotiveerd. Ik zie dat als 

een pluspunt. Als ik speel let ik meestal 

op de voeten van de mensen in de zaal. 

Als die beginnen te bewegen, dan is het 

goed. Daar begint het vaak mee’.

Het is niet de eerste keer dat Dixie 

Doodle zal optreden op 23 december 

tijdens het traditionele benefietconcert 

in de Kloosterkapel in Sibrandahûs 

voor de stichting Doe Een Wens/

Make A Wish Nederland in het kader 

van De Jûn foar de Krystnacht. Wander 

van Duin, maar ook de andere band-

leden staan volledig achter het goede 

doel, omdat ze zich er terdege van be-

wust zijn dat niet iedereen hetzelfde 

geluk in het leven heeft. In de loop 

der jaren heeft Wander van Duin ook 

de veranderingen bij de Kloosterkapel 

meegemaakt, waaronder toiletmoge-

lijkheden en de nieuwe, ruime par-

keergelegenheid. ‘Het parkeren vormde 

soms een probleem. Je moest je auto in 

het donker in de berm parkeren, dat is 

nu voorbij.’

Naast Wander van Duin bestaat Dixie 

Doodle uit Wyger Smits uit Damwâld 

(zang, gitaar). Als frontman van Cotton 

Green stond Wyger op talloze podia in 

binnen- en buitenland. In de loop der 

jaren ontwikkelde hij zich tot een ras 

performer, met zijn krachtige gitaar-

spel, karakteristieke stem en vaak hu-

moristische aankondigingen. In Dixie 

Doodle komen deze kwaliteiten weer 

goed tot hun recht. Henriette Meijer 

de Witt (zang, dwarsfluit). Jaren gele-

den heeft haar zang vrijwel alle theaters 

van Friesland gevuld bij het opvoeren 

van de Fryske musical Joazef Master-

dreamer. Daarna klonk haar stemgeluid 

voornamelijk tijdens de muziekles-

sen binnen de muren van het klaslo-

kaal, maar sinds 2013 laat ze bij Dixie 

Doodle horen hoeveel noten ze op 

haar zang heeft. Skelte Heeringa (fid-

dle, zang). Medio 2010 is Skelte Dixie 

Doodle komen versterken. Een muzi-

kale duizendpoot, die zijn hand niet 

omdraait voor een stukje Balkan folk, 

een mazurka of een Ierse jig of reel, 

of some mean old fiddlin’. Voor Dixie 

Doodle speelde Skelte onder andere in 

Ferdivedunsje, Simon en Skelte en de 

groep Bonbon Bon.

The Young Bunch, een enthousiaste 

groep vrienden uit Rottevalle zal het 

podium op De Jûn foar de Krystnacht. 

Begonnen bij de plaatselijke ‘Sjong- en 

Muzykjûn’ met muziek van de Seeger 

sessions van Bruce Springsteen, maar 

na een aantal jaren is het repertoire 

wat breder geworden (folk/pop/rock 

covers). Met zo veel verschillende in-

strumenten gebeurt er altijd wel wat. 

Een ‘zootje ongeregeld’ maar met heel 

veel plezier! 

Dixie Doodle

The young Bunch

11e editie Kerstfair in Dickensstijl
De 11e editie van een sfeervolle Kerstfair in Dickensstijl, de historische 
binnenstad van Dokkum leent zich hier dan ook prima voor. Met op de 
kramen alleen kerst- en winterwonen gerelateerde koopwaar waarborgt 
de organisatie de echte kerstbeleving. En omdat ook het productieteam 
van KRO/NCRV verliefd is geworden op deze fair staat Joris’ Kerstboom 
ook dit jaar in Dokkum.

Houtsnippers kraken aangenaam on-

der je schoenen en de geur van rook 

en hout uit de vuurtonnen brengen 

die echte winterse sfeer met zich 

mee.  Het kerststadhuis is deze dag 

opengesteld voor bezoek en in de 

Grote Kerk en de Bonifatiuskerk kunt 

u terecht voor de inloopconcerten. 

De kades en de historische schepen in 

de winterhaven zijn sfeervol verlicht 

en door de vele figuranten die langs de 

grachten en tussen de marktkraam-

pjes lopen, waant u zich even in het 

Londen van 1843, de tijd dat Dickens 

zijn ‘A Christmas Carol’ schreef. Met 

veel kerstmuziek en acts waaronder 

de imposante Winterkoningin, de 

IJsfontein en de kerststal met knappe 

kameel komt u ogen en oren tekort. 

Het zijn allemaal elementen die de 

kerstfair tot een sprookje maken met 

nog dat hele bijzondere kerstgevoel. 

Via de snelle Centrale As is Dokkum 

erg goed bereikbaar en buiten de vaste 

randparkeerplaatsen zijn er extra par-

keerterreinen gecreëerd. Vanaf deze 

extra parkeervelden rijden de kerst-

pendelbusjes (ritprijs € 0,50) vanaf 

13.30 uur af en aan tot ook de laatste 

gast na afloop weer bij zijn/haar auto 

is afgeleverd.

Scan de QR code voor de

programmering/plattegrond/

programma-tijden

Website: www.kerstfairdokkum.nl

Facebooktekentje en Instragram: 

www.kerstfairdokkum.nl

REDACTIE
AANLEVEREN?

MAILEN
KAN NAAR

REDACTIE@WESTEREENDER.NL
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SPECIALITEITEN
Bij Cateringservice Jan de Vries kunnen wij u ondersteunen op veel verschil-

lende gebieden. Van het leveren van snackwagens, het verzorgen van catering 

tot aan de verhuur van tenten, toiletwagens e.d.

Snackwagens
Wij beschikken over 5 moderne snackwagens. 

Welke wij gemakkelijk en snel kunnen inzetten 

tijdens diverse evenementen.

Catering
Catering in alle facetten, van dorpsfeest tot 

mega evenement, van verjaardagsfeestje tot 

bruiloft, wij staan voor kwaliteit.

Verhuur
Ook voor het huren van o.a toiletwagens, 

kassawagens, stoelen en tafels en nog veel 

meer bent u bij ons aan het juiste adres.

Evenementen
Voor zowel kleine als grote, 1 of meerdaagse 

evenementen waar ook in Nederland bent u bij 

ons aan het juiste adres.

De String 3

9287 MA Twijzelerheide

06 – 558 38 502 

B.G.G. 06 - 382 17 250

info@jdv-catering.nl

FIJNE FEESTDAGEN

Innovatieve krantendrukkers sinds 1882

Een krant
  is gewoon leuker!

ADRES
Techniekweg 10-12    
8304 AW  Emmeloord

POSTADRES 
Postbus 1029
8300 BA  Emmeloord

T +31 (0) 527 630 200
W hoekstrakrantendruk.nl
E info@hoekstrakrantendruk.nl

IS
O 12647-3

Q
uality Certifi 

ca
ti

eZwettestraat 31, Leeuwarden / 058 - 21 54 157 /  www.frlpost.nl

Partner op gebied van
bezorging en logistiek

FRL is de allround specialist op het gebied van bezorging 
en logistiek: postbezorging, huis-aan-huis verspreiding, 

Dé trotse verspreidervan De Westereender!

 Mominten
kado . oantinkens . treast

famylje-drukwurk
De Westereen

www.mominten.nl

kado . oantinkens . treast . famylje-drukwurk
Treast bestaat  5 jaar, maar we kregen erg veel vraag 
naar geschenken voor -alle momenten- in het leven. 
Daarom is er naast de webshop www.treast.nl ook 

www.mominten.nl gekomen.

Hèt adres voor (gepersonaliseerde) geschenken
voor o.a. geboorte, trouwen en rouwen. 

Maar ook voor bijvoorbeeld dopen en belijdenis.

Familiedrukwerk 
Geboorte . Trouwen . Rouwen

Family cards - Buromac - Belarto

P

www.Mominten.nl

Willow tree . Tiamo
Natural flowercards 

Kruskes . ark media

Skoallestrjitte 16, 9271 BV De Westereen
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Johannes van Kammen:

De Westereender heeft mij rijker gemaakt 
En dan nu 34ste jaargang, no 2 van 
De Westereender. Bijna 35 jaar heb 
ik De Westereender volgeschreven. 
Zo tussen de 4500-5000 pagina’s 
en meer dan 10 miljoen kranten. 
Jaren die ik als prachtig, maar soms 
ook als heel intens heb ervaren. Na 
deze mooie periode ga ik afscheid 
nemen van ‘mijn’ De Westereen-
der. Het zal niet makkelijk worden, 
maar gelukkig heb ik het gevoel, 
dat alles inde  zeer vertrouwde 
handen van Klasina van der Werf 
verder gaat. De Westereender 
gaat natuurlijk veranderen, dat is 
logisch. 

De toekomst zal uitwijzen hoe die 

veranderingen plaats zullen vinden. 

Het gevoel dat De Westereender nog 

steeds springlevend is, geeft mij een 

goed gevoel. 

Misschien is het voor velen een onver-

wachte stap, omdat ik een jaar geleden 

in deze krant verklaarde dat ik er nog 

niet aan dacht om te stoppen. Dat ik 

er nog steeds plezier in had. Dat heb 

ik gelukkig nog steeds. Ik nader nu de 

70 en de algehele druk wordt mij te 

zwaar. De taak voor De Westereender 

kost veel tijd en energie. Mijn taak 

bestond uit veel meer, dan alleen de 

stukjes en verhalen maken. Zo waren 

er ook de contacten met de uitgever, 

de opmaak en de fotografen. Alles 

heeft zo zijn deadline en het is vaak 

heel hectisch in de dagen dat alles 

naar de afdeling opmaak gaat. 

Ik vind het nu tijd om te stoppen en 

vanaf de zijlijn mijn bijdrage te leve-

ren aan wat wij noemen ‘ons kindje’ 

De Westereender. De Westereender 

deed ik niet alleen, mijn vrouw Bet-

tie was ook enorm betrokken en mee-

werkend. Tenslotte zijn we vanaf 1979 

betrokken bij De Westereender en 

zijn voorgangers, zoals De Zwaagwes-

teinder. 40 jaar in totaal. Toen ik bij 

Banda kwam te werken, was een van 

mijn eerste vaste werkzaamheden, De 

Zwaagwesteinder, ik kom daarmee to-

taal op een halve eeuw.

De Westereender is in mijn visie al die 

jaren van groot belang voor de regio 

geweest. Niet alleen in mijn leven, 

maar ook voor de vele trouwe lezers. 

Zelf had ik een visie die uit twee be-

langrijke aspecten bestond. Ten eerste 

moest de krant laagdrempelig en be-

grijpelijk blijven. Geen ingewikkelde, 

moeilijke thema’s die voor slechts 

weinigen interessant waren, maar ver-

halen uit de regio. Een ander in mijn 

visie zeer belangrijk aspect was, dat ik 

graag wilde laten zien dat ook onze re-

gio veel te bieden heeft en dat er echt 

wel mogelijkheden zijn om landelijk 

door te breken. Dat Noordoost-Frys-

lân een gebied is waar geleefd wordt, 

waar kansen liggen, maar ook een re-

gio die qua wonen, werken en leven 

gewoon fantastisch is. De schoonheid 

van ons gebied wat betreft de natuur, 

de prachtige landelijke omgeving.

Mijn liefde voor deze regio, daar ben 

ik waarschijnlijk mee geboren, mede 

omdat ik natuurlijk, zoals een echte 

Fries zegt ‘hikke en tein’ ben in De 

Westereen. Het dorp waar mijn hart 

ligt, maar niet alleen dit dorp, het is 

voor mij nadrukkelijk deze regio. Dat 

ik in Kollum naar school ging en 

daarna bij Banda in Kollum, destijds 

drukker en uitgever van het Nieuws-

blad van Noord-Oost Friesland, in 

de volksmond De Kollumer en De 

Zwaagwesteinder, nadat Hiemstra 

hier mee was gestopt, kwam te wer-

ken, heeft er uiteindelijk voor gezorgd 

dat ik verhalen ben gaan schrijven. De 

eerste verhaaltjes in 1979 toen we na 

een kort uitstapje van bijna drie jaar 

Kollum, ons in De Westereen vestig-

den waren klein. Korte sportstukjes en 

jawel de natuur. Mijn eerste echte ver-

haaltje ging over de bonte kraai. Bettie 

werd destijds acquisiteur, naast Daan 

Hemminga, van De Zwaagwesteinder 

en ik liftte mee.

In 1986 rolde de eerste Westereender 

in de huidige vorm van de drukpersen. 

In het decembernummer van vorig 

jaar is dit uitgebreid aan bod geweest. 

Een initiatief van De Westereender 

Keaplju, waarvoor Pieter Kooistra mij 

destijds benaderde, om de redactie te 

verzorgen. Een enorme uitdaging en 

ook een sprong in het diepe. Ik kon 

toen nooit vermoeden dat De Wester-

eender zolang zou bestaan en dat ik 

al die jaren de redactie mocht verrich-

ten. In de loop der jaren verdwenen 

kranten uit beeld en kregen het moei-

lijker, maar De Westereender groeide 

vooral de laatste jaren. Natuurlijk ging 

het achter de schermen uiteraard wel 

eens mis, maar ik kan gelukkig alleen 

maar stellen dat ik steeds een enorme 

steun heb gehad aan het bestuur. Het 

mooie was dat ik daarbij steeds voor 

zo’n 80/90 % en misschien 100% de 

vrije hand had, wat betreft de vrijheid 

en keuze van de artikelen en onder-

werpen.

Honderden, nee duizenden mensen 

heb ik in die jaren ontmoet en een ge-

sprek mee gehad. Mensen met steeds 

hun eigen, maar ook ander verhaal. 

Dat was één van de mooiste facetten 

van dit werk. Ik koos niet altijd de 

makkelijkste weg, zocht ook naar on-

derwerpen die ik niet boeiend vond. 

Als ik er dan uitleg over kreeg, raakte 

ik regelmatig in de ban van het onder-

werp, ik begreep de motivatie van de 

mens erachter. Ik leerde daardoor zelf 

om heel breed te kijken en vooral om 

niet te oordelen, hetgeen uiteraard een 

voorwaarde is om objectief een ver-

haal te kunnen maken.

Er is in de jaren veel veranderd, heel 

veel zelfs. De Westereender moest 

daarin mee gaan.  De tijd dat ik in de 

brievenbus nog handgeschreven stuk-

jes voor de krant vond is voorbij. De 

EO-pen die er bij de stukjes van Pro-

cee altijd bijzat. Of de zes eitjes van 

mevrouw Westra, als dank voor het 

overtypen en nog veel meer dankbare 

en positieve uitingen en reacties. In-

middels vervlogen tijden, maar leuke 

herinneringen.  

‘it mantsje fan 
de krante’

De Westereender, ja voor velen was ik 

dat. Ik was ‘it mantsje fan de krante’, 

ik vond en vind het nog steeds een 

eretitel. Maar bij De Westereender 

was vaak genoeg mijn hele gezin be-

trokken, zoals Bettie, belangrijk als 

bedenker van onderwerpen van ver-

halen, fotograaf en correctrice van 

de proefdruk. Ook mijn dochters Jo-

hanna en Mirjam droegen hun steen-

tje bij en uiteraard Marcel met zijn 

prachtige foto’s. Prachtig twee foto-

grafen in je directe omgeving. Ik ben 

hun veel dank verschuldigd, ook voor 

Bettie is dit de laatste Westereender. 

De Westereender, ik besef nu eens te 

meer hoeveel werk er inzat en zit om 

het op deze manier te doen. Van de 

losse stukjes kwam de floppydisk en 

nu gelukkig de computer en e-mail.

De verhaaltjes hoeven niet meer ge-

typt te worden. Ze komen nu meestal 

binnen via de mail. Kant en klaar? 

Vergeet het maar, regelmatig moeten 

er nog veel correcties aangebracht 

worden. Er zijn veel trajecten in het 

proces waarop fouten gemaakt kun-

nen worden. Ooit rolde er een Wes-

tereender van de drukpers, waarin 

twee fotobijschriften waren verwis-

seld. Bij de foto van de burgemeester 

stond een bijschrift over een nieuwe 

drank. Dit was een Westereender 

waar we geen proefdruk van hadden 

gekregen. Dank aan de mensen die 

mij terzijde stonden bij het nalezen 

van de verhalen, zoals Gjetsje Visser 

en Tineke Veenstra en de laatste jaren 

Metje Leijten.

Er ging gelukkig heel veel goed. Ook 

een kindje van mij, de rubriek Tijdver-

spilling, werd en wordt enorm goed 

ontvangen. Prachtig vind ik dat, van 

het schrijven daarvan kan ik genieten. 

Dat mensen regelmatig verklaren dat 

dit het eerste is wat ze lezen, stemt 

mij tot tevredenheid. Gelukkig mag 

ik doorgaan met deze column. De 

Natuurlijke bron blijft gelukkig ook 

voortbestaan. Uit de vele positieve re-

acties weet ik dat deze rubriek enorm 

goed gelezen en gewaardeerd wordt. 

Ik heb genoten van de periode dat ik 

De Westereender mocht maken, ook 

in hectische momenten. Als het eind-

resultaat dan weer in de brievenbus 

kwam, was ik een gelukkig mens. Ik 

zal het in zekere zin echt gaan missen, 

ik zal De Westereender blijven volgen 

en gelukkig ook nog een bescheiden 

steentje mogen bijdragen. Ik heb zo-

veel positieve reacties gehad in al die 

jaren. Ik heb jonge talentvolle mensen 

mogen interviewen, die ik later op de 

grotere podia zag. Voor mij een bewijs 

dat de regio leeft en volop talent biedt, 

soms zichtbaar, een andere keer be-

scheiden. Mijn doelstellingen heb ik 

bereikt, ik heb prachtige dingen erva-

ren, als mens heeft De Westereender 

mij veel rijker gemaakt. Ik besef heel 

goed dat het moeite zal kosten om los 

te laten, maar nogmaals ik ben zeer te 

spreken over de wijze van loslaten. Ik 

zou zovelen willen bedanken voor hun 

vertrouwen in mij, want vaak genoeg 

gingen gesprekken veel verder dan het 

onderwerp. Maar ik hou het maar bij 

de Westereender commissie en vooral 

mijn gezin. Hoewel ik het dus bijna 

niet meer ben, hoop ik toch dat ik 

mijn eretitel ‘it mantsje fan de krante’ 

mag blijven behouden.

Oh ja, voor de mensen die bang zijn 

dat ik mij straks ga vervelen. Geen 

sprake van. Ik ga meer de natuur in, 

tuinieren, lezen, stamboomonderzoek, 

de Facebookpagina Natuur in De 

Westereen, biljarten, Doarpsbelang 

De Westereen versterken en de Tour 

de France volgen, Texel bezoeken en 

de verrichtingen van mijn kleinkin-

deren volgen en hen ondersteunen in 

wat ze doen. Ook loop ik nog met het 

idee om een boek te schrijven, ik heb 

tenminste twee interessante onder-

werpen voor ogen. Mijn Elfsteden-

tocht verzameling ordenen en natuur-

lijk De Westereender lezen.

Hoe heb ik ooit  
De Westereender 
kunnen doen? 

Johannes van Kammen

Foto: Marcel van Kammen
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SHOP 
&WIN!

kans op een

Gratis 
Relaxfauteuil 
t.w.v. € 599,-!

Bij een besteding van

 minimaal € 200,-  uit 

onze ruime collectie.*

ZEER SCHERP GEPRIJSD!
 BANKSTELLEN  KASTEN 
FAUTEUILS  BOXSPRINGS, ETC.

MAAK NOG KANS TOT EIND DECEMBER! LAATSTE TREKKING 31 DECEMBER.

VANAF

€ 599,-
IN STOF

OPRUIMING 
 Bank SERENA Zoals afgebeeld 220 cm breed € 989,- 

Eetkamerstoelen MATTEO 

vanaf

€455.-

vanaf

€696.-

Leverbaar 
in 3 kleuren.  

€89.-
p.st.

*Vraag naar de voorwaarden

VAN VELE SHOWMODELLEN

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

Fauteuil FLEUR 
Zoals afgebeeld in stof  Tex Bull € 529,-

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in 

deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen 

die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tus-

sen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook 

diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstrai-

ning (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor 

mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit 

komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in 

ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en 

geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psycholo-

gie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig 

met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten 
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen. 

Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  

20192019
Sporthal De Doelstien

Dokkum
  

28 december 2019     
Aanvang  14.00 uur

Sporthal De Doelstien
Dokkum

 
28 december 2019     

Aanvang  14.00 uur

POULE B 

VV Dokkum 

VCR 

VV Zwaagwesteinde 

Broekster Boys 

POULE B 

VV Dokkum 

VCR 

VV Zwaagwesteinde 

Broekster Boys 

POULE A

SC Veenwouden

CSV Be Quick Dokkum

VIOD Driezum

VV De Wâlden

POULE A

SC Veenwouden

CSV Be Quick Dokkum

VIOD Driezum

VV De Wâlden
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De Flexibele Makelaar: al tien jaar dé 
matchmaker van het Noorden
In november ging de vlag uit bij het kantoor van de Flexibele Makelaar in 
Surhuisterveen en Grootegast. Exact tien jaar geleden startten Eddy van 
der Velde, Alie Storteboom-Hoogsteen en Wieger van der Velde met het 
makelaarskantoor dat in no time uitgroeide tot één van de marktleiders 
in het Noorden. “Wy rinne graach foarop!”

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

Een week lang stond de social media 

van De Flexibele Makelaar in het ka-

der van het tienjarig jubileum. Volgers 

konden op Facebook en Instagram 

zaken als rebussen en raadsels oplos-

sen in ruil voor verrassende prijzen. 

Ook op kantoor stond bezoekers een 

feestelijk onthaal te wachten. Juist die 

combinatie tussen online en offline 

klantenservice is de kracht van De 

Flexibele Makelaar. “Wy binne better 

te finen as Funda”, knikt Wieger trots. 

“En ferline jier is ús webside útroppen 

ta bêste makelaarssite fan Nederlân.”

Tinder voor huizen
Facebook, Instagram, Funda en de 

eigen website: Wieger is de motor 

achter het online gezicht van De 

Flexibele Makelaar. Sterker nog: hij 

ontwikkelde als eerste een online mat-

chingsysteem, waarbij kopers worden 

gekoppeld aan voor hen interessante 

woningen. “Kinst it fergelykje mei 

Tinder”, lacht hij. “Minsken kinne 

harren winsken opjaan en wy sykje 

hûzen út dy’t dêr by passe. As der in 

match is, koppelje wy keaper en ferke-

aper oan elkoar.”

Met het matchingsysteem liep Wie-

ger destijds ver voor de troepen uit. 

Inmiddels hebben grote sites als 

Funda zijn idee overgenomen. Deson-

danks merkt hij dat zijn eigen systeem 

(die in de loop der tijd natuurlijk ook 

nog verder verbeterd is) nog altijd uit-

stekend werkt. “It grutte foardiel is dat 

wy minsken in nije wenning sjen litte, 

foardat er op Funda stiet. Do hast dus 

in unike kâns om it hûs fan dyn drea-

men te finen, foardat de grutte meute 

‘m sjocht. Dêrmei skoare wy noch al-

tyd hiel goed.”

Van koppelaar naar onderhandelaar
Wie de bevlogen makelaar hoort pra-

ten, zou niet vermoeden dat Wieger 

‘nog maar’ 28 jaar is. Ondanks zijn 

jonge leeftijd heeft hij al een tienja-

rige staat van dienst. Sinds de start 

van De Flexibele Makelaar in 2009 

is hij nauw betrokken bij het reilen en 

zeilen op kantoor. “Ik wie achttjin, doe 

spaande ik hjir al om. Njonken myn 

oplieding Commerciële Economie 

wie ik hjir oan it wurk. Jûns en yn it 

wykein wie ik hjir net wei te slaan.”

Na z’n opleiding volgt Wieger via de 

NVM de Makelaarsopleiding. Beide 

studies komen hem vandaag de dag 

uitstekend van pas. “It fak fan make-

laar is hiel bot feroare. Bist net langer 

in ‘koppelaar’ tusken minsken en hû-

zen, mar benammen ek in reklame-

buro. Doel is om in hûs oan sa folle 

mooglik minsken sjen te litten. Hoe 

grutter de ynteresse, hoe better. Want 

dan falt der wat te ûnderhanneljen. 

Dat fyn ik persoanlik it moaiste fan 

dit wurk: it ûnderhanneljen. De juste 

priis foar de wenning sjen te krijen.”

Kantoor in Grootegast
Van online advertentiecampagnes tot 

de achterzijde van diverse lokale en 

regionale kranten: het woningaanbod 

van De Flexibele Makelaar is niet 

te missen. Meer dan een kwart van 

de woningen die in Achtkarspelen 

te koop staat, wordt door De Flexi-

bele Makelaar verkocht. “Wy dogge 

it goed”, concludeert Wieger be-

scheiden. “Wy wurkje mei it ‘no cure, 

no pay’-prinsipe. As wy dyn hûs yn 

in healjier tiid net ferkocht ha, meist 

kosteleas oerstappe nei in oare makel-

der. Mar yn de praktyk bart dat eins 

noait. Wy slagje der hast altyd yn om 

in hûs rap te ferkeapjen en minsken 

bliuwe by ús as se wat langer wachtsje 

moatte.”

Niet alleen Friezen weten De Flexi-

bele Makelaar uitstekend te vinden, 

ook in Groningen timmert het ma-

kelaarskantoor flink aan de weg met 

een kantoor in Grootegast. Al is het 

hemelsbreed nog geen tien kilome-

ter bij de vestiging in Surhuisterveen 

vandaan , toch voelt het voor kopers 

anders, merkt Wieger. “Grinslanners 

en Friezen, dat is no ienkear krekt wat 

oars”, lacht hij. “Wy bliuwe beide it le-

afste yn ús eigen provinsje. Fandêr dat 

wy no ek in kantoar ha yn Grootegast. 

De minsken binne itselde, mar it giet 

om it gefoel.” 

Het gevoel staat voorop
Daarmee vat hij het succes van De 

Flexibele Makelaar in één zin samen: 

het draait uiteindelijk allemaal om ge-

voel. Zeker wanneer het de verkoop 

van je huis betreft. “In hûs is it meast 

persoanlike dat der is”, knikt Wieger. 

“Op ús webside jouwe we de ferkeaper 

ek romte om in persoanlik stikje oer it 

hûs te skriuwen. ‘De verkoper vertelt’ 

neame wy dat. Just dat persoanlike 

aspekt sprekt in hiel soad minsken 

oan. Dêr wurdt it toch krekt wat ech-

ter fan.”

Naast die ruimte voor een persoonlij-

ke touch, ziet Wieger ook een tegen-

overgestelde trend ontstaan: de wens 

om anoniem te blijven als verkoper. 

“Wy sjogge dat hieltyd mear minsken 

foar ‘stille verkoop’ kieze, omdat se net 

wolle dat elkenien fia Funda yn harren 

hûs koekeloere kin. Privacy is hieltyd 

mear in ‘heet hangijzer’. Gelokkich is 

ús matchingsysteem perfekt foar ‘stille 

verkoop’. Gjin boerd yn ‘e tún, mar 

wol it hûs kwyt. Wy draaie ús hân der 

net foar om!”

www.flexibele-makelaar.nl

Surhuisterveen en Grootegast

info@flexibele-makelaar.nl
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Wij wensen u hele fi jne 
kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!
T; 

 M; 

E; 

BYNT
financieel beheer

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

WINSKET  
JIMME  
NOFLIKE  
FEESTDAGEN

Alting Rietdekkers ---
tvfeestdagen en een 

Hele fi jne 

feestdagen 

&

een voorspoedig 

nieuwjaar!

Wij wensen u

prettige
feestdagen
en een

gelukkig
nieuwjaarTel. 0511-442957

Mob.tel. 06-13430177

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Wenst iedereen 
een hele fijne 
kerst en een 
actief 2020

tel.: 0511 - 44 29 57e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl  mob.: 06 - 134 301 77

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

DE ZILVERE
Wenst iedereen 
een hele fijne 
kerst en een 
actief 2020

DE ZILVEREN MAAN

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

ISSER
oninginrichting

wenst u allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2020

www.nynkesmeubelmakerij.nl
info@nynkesmeubelmakerij.com  |  T. 0634833015

Fogelsang 69  |  9271GC De Westereen

Wenst u fijne 
feestdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar!

Foarwei 116, 9298 JP Kollumerzwaag   |  0511-760015
www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

wenst u
Prettige Kerstdagen

en een
Gezond Nieuwjaar!!

www.schoonheidssalon-lecygne.nl

                                Annie Visser
2020

Eslawâld 14 Feanwâlden 
Tel 0511-702063
      06 10914199

Veenwouden.mylifeslim.com

Zwagerbosch   •   Tel: 06 30 680895
www.skilderbosma.nl

Nofl ike Krystdagen

en in protte Lok en Seine

yn it Nije Jier!

Dikkie Bosma

wenst u allen 
fijne feestdagen

en een voorspoedig 
2020

Tel. 0511-473447, GSM 06-22969752

Hilda Boskma-Kiemel
Noarder Stasjonsstrjitte 65, De Westereen

Tel. 0615593131
hilda@schoonheidssalon-lecygne.nl

Hogedijken 6, 9101 WV Dokkum

T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl

www.loonstra.nl

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!
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Eindelijk weer eens een 
Friese scheids in het betaald voetbal

Tekst: Klasina van der Werf  | Foto’s: Jaap de Boer

DE WESTEREEN - Als voetballer redde hij het nét niet, maar de drang om 
een rol te spelen in het professionele voetbal bleef voor de 25-jarige 
Jesse Rozendal uit De Westereen aanwezig. Daarom richt hij zich nu op het 
scheidsrechtersvak in het betaald voetbal. Mét succes!

Jesse Rozendal is geboren en getogen in 

De Westereen en woont sinds dit jaar 

samen met zijn vriendin in Groningen. 

Hij werkt voor een detacheringsbedrijf 

en heeft klussen in heel Nederland. 

,,Hoewel ik hier niet meer woon, voel ik 

me nog steeds een ‘Westereender’’, stelt 

Jesse. Hij begon zijn voetbalcarrière bij 

vv Zwaagwesteinde en bleek talent te 

hebben. Hij schopte het tot sc Heeren-

veen en voetbalde tot zijn vijftiende bij 

sc Cambuur, maar was net niet goed ge-

noeg. ,,Ik heb het geprobeerd, maar het 

is helaas mislukt om profvoetballer te 

worden. Ik ging terug naar vv Zwaag-

westeinde. Dat was in het jaar dat we 

kampioen werden in de vierde klas. We 

hadden een mooie ploeg met veel lol, 

zowel binnen als buiten het voetbalveld. 

Dat was een mooie tijd.’’

Talententraject
Toch kroop het bloed waar het niet 

gaan kon. Op zijn twintigste leidde 

Jesse zijn eerste wedstrijd als scheids-

rechter bij het tweede elftal, op zon-

dag. Want zaterdags moest hij zelf 

voetballen. ,,Daar stond ik als jong 

broekie. Geen idee wat leidinggeven 

inhield. Bovendien was het leeftijds-

verschil tussen mij en de spelers groot 

op dat niveau.’’ Jesse werd vrij snel 

ontdekt door de KNVB met als gevolg 

dat hij na een jaar al bij de senioren in 

de vierde klas mocht fluiten. In het 

begin combineerde hij het fluiten nog 

met het voetballen. ,,Dan ging ik de 

ene dag tegen mijn collega-scheids-

rechter in terwijl ik de volgende dag 

zelf moest fluiten’’, lacht Jesse. Nu 

hij het talententraject betaald voetbal 

volgt mag hij zelf niet meer voetbal-

len. ,,Dat kan ook niet anders. Maar ik 

mis het wel. De lol in de kleedkamer, 

het voetballen zelf, de derde helft, het 

foeteren op de scheidsrechter….’’

Jan Dolstra
Jesse zit nu nog één stap voor het be-

taald voetbal. Hij is scheidsrechter in 

de hoofdklasse, de tweede en derde di-

visie. Zo moest hij laatst nog fluiten bij 

Harkemase Boys. ,,Als scheidsrechter 

heb je een hele verantwoordelijkheid. 

Maar dat leidinggeven past bij mij. 

Je moet vooral duidelijk zijn. Ik hou 

ervan om niet te vaak af te fluiten, 

daar had ik zelf als voetballer ook een 

hekel aan. Het spel moet vooral leuk 

zijn, zowel voor de spelers als voor het 

publiek. Los van de fouten die je als 

scheidsrechter maakt – want die maak 

je – heb je veel invloed op het verloop 

van de wedstrijd. Maar dat maakt het 

vak juist zo mooi’’, vertelt Jesse die 

volgend jaar de stap naar de Keuken 

Kampioen Divisie hoopt te zetten. 

Zijn uiteindelijke doel is om scheids-

rechter te worden in de eredivisie of 

zelfs internationaal. Jesse: ,,In het 

kielzog van dorpsgenoot Jan Dolstra 

die internationaal grensrechter was 

in het betaald voetbal. Hij moedigt 

mij aan om door te gaan. Het wordt 

ook wel weer eens tijd voor een Friese 

scheidsrechter in het betaald voetbal. 

Dat zie je eigenlijk nooit.’’ 

VAR
Scheidsrechter zijn is een ervarings-

vak, stelt Jesse. De wedstrijd is ook 

meteen de training. Je moet ervaren 

hoe iemand reageert. Als scheids moet 

je snel beslissen en zo’n beslissing le-

vert ook weleens weerstand op. Dat 

is het lot van de scheidsrechter. Vorig 

jaar maakte Jesse een fout over een 

strafschop tijdens een wedstrijd tussen 

twee ploegen uit hetzelfde dorp. ,,Dat 

werd me niet in dank afgenomen en 

dat snap ik ook wel. Maar het gaat 

soms wel ver. Vooral als de trainer on-

line ook nog tegen je tekeer gaat. Wat 

me opvalt is dat de kritiek vooral op 

mij als scheidsrechter is gericht, niet 

op mij persoonlijk. Zolang die schei-

ding wordt gemaakt vind ik het prima. 

Als ik een fout maak, heb ik dat snel 

in de gaten. Vooral als er elf man op 

mij afkomen. In dat soort gevallen kan 

de videoscheidsrechter (VAR) uit-

komst bieden. Maar het blijft arbitrair. 

Tijdens een wedstrijd neem ik gemid-

deld 200 beslissingen en die moet ik 

in a split second nemen. Niet fluiten 

is ook een beslissing. Na de wedstrijd 

probeer ik altijd uit te leggen waarom 

ik bepaalde beslissingen genomen 

heb. Ik merk dat spelers daar goed op 

reageren.’’ 

Grootste fan
Communicatie is hét sleutelwoord. 

,,We moeten het met elkaar oplos-

sen. Wat dat betreft is er door de ja-

ren heen heel wat veranderd. Vroeger 

waren scheidsrechters veel strakker. 

Dat werkte toen goed, maar dat is 

niet meer van deze tijd. Mijn vrien-

den helpen mij ook wel relativeren. 

Ik weet wat voor beeld voetballers 

van scheidsrechters hebben en hoe er 

over hen gepraat wordt, dat heb ik zelf 

ook gedaan. Wat dat betreft is het een 

voordeel dat ik ook gevoetbald heb.’’ 

Een beetje zelfspot hoort er volgens 

Jesse bij. Hij komt tenslotte uit De 

Westereen. Zijn vader – Wietse Ro-

zendal - heeft ook altijd gefloten bij vv 

Zwaagwesteinde. ,,Als voetballer had 

ik altijd discussies met hem, maar nu 

ik scheidsrechter ben zitten we op één 

lijn. Hij gaat altijd met mij mee naar 

wedstrijden. Sterker nog, mijn vader is 

mijn grootste fan.’’ 
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Uw bank dichtbij.

Open ook een 
betaalrekening bij de 
bank met de hoogste 

waardering.

Bron: Consumentenbond juni 2019

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

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

Volop inspiratie!
Bij KeukenHuiz

Geheel vernieuwde 
tegelafdeling met 
o.a. betonlook en 

visgraat tegels!

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

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! 

Wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.
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Oorlogsverhaal Abel de Jong 
grijpt Westereenders aan
DE WESTEREEN - Verhalen over de Tweede Wereldoorlog blijven 75 jaar 
na dato in de belangstelling staan. Zo verscheen onlangs het boek over 
de dramatische ondergang van dokter Sally, de ‘vergeten’ tweeling-
broer van de bekende Nederlandse oorlogsgeschiedschrijver Loe de Jong 
(1914-2005). Het verhaal gaat Feije en Saakje van der Meulen aan het 
hart. Vooral omdat zij een bijzondere band hebben met de auteur van het 
boek: Abel de Jong.

Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Jaap de Boer

Abel de Jong (79) is de zoon van Sally 

de Jong. Sally werd door de beruchte 

arts Josef Mengele in Auschwitz ge-

dwongen hem te assisteren bij zijn 

waanzinnige rassenonderzoek. Hoe 

kwam hij hier terecht en wat  moest 

hij daar doen? Wat is er allemaal met 

zijn ouders gebeurd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog? Abel wilde het we-

ten en vroeg het zijn oom Loe, dé 

oorlogshistoricus van Nederland en 

bovendien de tweelingbroer van zijn 

vader Sally. Loe de Jong wilde echter 

niets vertellen en zei: ‘Laat het verle-

den rusten. Richt je op de toekomst.’ 

Het zwijgen deed pijn, maar nog erger 

vond Abel de uitspraak van zijn oom 

over zijn ouders: ‘Het is maar goed dat 

jullie ouders in de oorlog zijn gedood. 

Want hun huwelijk was slecht. Daar 

zouden jullie als kinderen de dupe van 

zijn geworden.’

Aangrijpend
,,Abel zat in deze stoel toen hij dit ver-

telde’’, vertelt Saakje in haar huis in de 

Foarwei in De Westereen. Het grijpt 

haar aan. ,,Het is zo’n integere man.’’ 

Ook Feije is geraakt door de verhalen 

van Abel. ,,Oorlogsverhalen hebben 

altijd al indruk op mij gemaakt, maar 

nu hoor je het van iemand die het van 

zo dichtbij heeft meegemaakt.’’ Feije 

en Saakje leerden Abel ongeveer vier 

jaar geleden kennen via zijn vrouw 

Ruth de Jong-Hotze. Zij was zeven 

jaar columnist van het Friesch Dag-

blad en geeft regelmatig lezingen in 

Nederland over hun leven in Israël. 

Ruth en Abel zijn namelijk Joodse 

Nederlanders die dertig jaar gele-

den geëmigreerd zijn naar het dorp 

Peqi’in, in het Noorden van Israël. 

Saakje: ,,Ik vertelde Ruth dat wij met 

onze hele familie naar Israël waren 

geweest. Dat vond ze zo geweldig. Ze 

vroeg ons of wij weleens op hun huis 

wilden passen als zij naar Nederland 

gingen. Dat hebben we nu een paar 

keer gedaan.’’

Vernietingskamp
Zo kwamen Feije en Saakje in con-

tact met Abel. Dit aangrijpende boek 

is zijn levenswerk. Hij deed jarenlang 

onderzoek naar de oorlogservaringen 

van zijn vader. Hij sprak met oogge-

tuigen, raadpleegde archieven en putte 

uit unieke nagelaten stukken. Bijzon-

der is de uitvoerige correspondentie 

die Abel en zijn vrouw voerden in de 

tijd dat Sally kamparts was in Wester-

bork. Dat was in 1942. Liesje verbleef 

in die tijd samen met hun twee zoon-

tjes Abel en Daan in Amsterdam. In 

1943, toen het net zich rond de Joodse 

bevolking sloot, probeerde het echt-

paar twee keer te vluchten naar landen 

die niet door de Duitsers waren bezet. 

Abel en zijn twee jaar jongere broertje 

Daniël werden – om ze te laten over-

leven - bij verschillende onderduikge-

zinnen ondergebracht. ,,Mijn ouders 

hebben pech gehad, niet één keer, 

maar vele malen op hun zo fataal ver-

lopen reis naar de beoogde vrijheid, die 

eindigde in een vernietigingskamp’’, zo 

schrijft Abel de Jong in het boek. ,,Ge-

desillusioneerd, ontroostbaar bedroefd 

en beroofd van alles, tot en met haar 

haren, moest mijn moeder als eerste 

de dood onder ogen zien. Mijn vader 

stierf op 31-jarige leeftijd, kort voor de 

bevrijding van Nederland.’’

Jaloezie
Zijn oom Loe had geluk, híj over-

leefde de oorlog wél. Toen de oorlog 

in mei 1940 uitbrak, nam hij met zijn 

vrouw net op tijd de laatste boot naar 

Engeland. Dat zijn oom tot in details 

op de hoogte geweest is van het tragi-

sche lot van zijn broer, maar hier nooit 

met een woord over gerept heeft, dat 

vindt Abel onbegrijpelijk. Eerst dacht 

hij nog dat oom Loe het misschien 

goed bedoelde, om de gruwelijke ver-

halen voor hen te besparen. Of dat hij 

handelde uit schuldgevoel. Maar nu 

denkt Abel dat jaloezie de oorzaak was 

van zijn zwijgen. In een interview met 

Ischa Meijer heeft Loe de Jong ooit 

toegegeven jaloers te zijn op zijn in-

telligente broer. Sally studeerde medi-

cijnen, Loe geschiedenis. ‘Sally was in 

alles beter dan ik’, zei Loe tijdens dat 

gesprek. Volgens Abel leidde dat tot 

afgunst. En dan schreef Sally in 1943 

ook nog het imposante essay ‘Onder-

gang van het Nederlandse Jodendom’ 

van al hetgeen hij wist van de Joden-

vervolging in Nederland en de situ-

atie in Westerbork. Het verslag is naar 

Londen gesmokkeld en kopieën wer-

den onder alle kopstukken verspreid. 

Het maakte grote indruk. Loe was 

volgens Abel jaloers op deze scherpe 

analyse. Zijn tweelingbroer had hem 

de loef afgestoken op zíjn terrein.

Redding
Het boek ‘Had het ook anders ge-

kund?’ is onder andere te koop in 

de Israël Winkel van Saakje in De 

Westereen. De titel van het boek is 

ontleend aan een hoofdstuk uit het 

beroemde verslag van Sally. Het is 

de centrale vraag die niet alleen over 

de mislukte vlucht gesteld kan wor-

den. De ‘vergeten dokter’ krijgt met 

dit boek postuum de eervolle plaats 

in de geschiedenis die hem toekomt. 

,,Als ik afga op de getuigenissen van 

kampgenoten, dan ben ik trots op de 

rol van mijn vader in de kampen. Hij 

nam daar zijn verantwoordelijkheid 

als arts. Zijn vrouw, de moeder van 

Abel, heeft de slechte afloop vooraf al 

aangevoeld. ,,Zij heeft zowel mij als 

mijn broertje Daan ‘weggegeven’ aan 

vreemden in het onontkoombare besef 

en de verlammende wetenschap dat 

zij de tocht niet zou overleven’’, aldus 

Abel in het boek. Voor Abel is dit boek 

een bescheiden pleister op de wonden, 

zo schrijft hij in een brief aan Saakje 

en Feije. Hij is zijn ouders dankbaar, 

zo blijkt uit het slot van diezelfde brief 

die Saakje voorleest: ,,Gelukkig had-

den mijn ouders hun twee zoontjes bij 

onderduikadressen gebracht. Dat is de 

redding geweest van mijn broertje en 

mij.’’

Voorjaar 1941. Abel als baby in de armen van 
zijn vader Sally de Jong.

Meulen & Baarsma reisden al zeven keer naar Israël
Feije en Saakje zijn echte Westereenders, bekend van de beddenspeciaalzaak Meulen & Baarsma. Nu hun zonen de 

zaak hebben overgenomen heeft het echtpaar meer vrije tijd om te reizen naar Israël, het land dat hun hart heeft 

gestolen. Zij passen daar regelmatig op het huis – met grote tuin - van Ruth en Abel de Jong, de auteur van het in-

drukwekkende boek ‘Had het anders gekund?’. Vanaf nu te koop in de Israël Winkel aan huis, waar Saakje naast het 

boek veel producten uit Israël verkoopt, zoals Dode Zee huidverzorgingsproducten, lekkere wijnen, mooie sieraden 

en lekkernijen. Zij is namelijk consulent van IPC Nijkerk. De opbrengst is voor het goede doel. Zo gaat een deel van 

het geld naar Joden die terug willen keren naar Israël (alija) en naar overlevenden van de Holocaust. 
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Kerst Diner 2019
U bent jdens de kerstdagen van harte welkom bij wok restaurant
  Lotus Plaza. In ons sfeervolle restaurant kunt u terecht voor een
heerlijk avondje uiteten met live cooking en een uitgebreid bu et.

All - in arrangement
Het arrangement is voor 2,5 uur waarbij u onbeperkt kunt genieten

van het eten en drinken. De volgende dranken zijn hierbij inbegrepen:
      verse jus d’orange, frisdranken, ko e, thee, bier, wijn en
            binnenlands gedes eerde dranken.

Wij verzoeken u om rekening te houden met deze jdsduur, zodat wij 
          na uw bezoek nieuwe gasten kunnen ontvangen.

Prijzen
    Volwassenen   € 36,00

  65-plussers     € 34,00
    Kinderen 0 t/m 2 jaar   gra s
    Kinderen 3 t/m 12 jaar   € 2,00 per lee ijdsjaar

Aanvangs jden
U kunt zelf het jds p kiezen voor wanneer u wilt dineren. Reserveren
kan tussen 16:00 uur t/m 20:00 uur. De keuken is geopend tot 22:30 uur.

Kor ng
Reserveert u een tafel voor 16:00, 16:15 of 16:30 uur? Dan
      ontvangt u een kor ng van €2,- per volwassene.

0511 – 471885  |  info@lotusplaza.nl  | www.lotusplaza.nl

Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar medewerkers

dan je CV n a

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%

NU IN DE VERKOOP
10 levensloopbestendig en 
eengezinswoningen vanaf € 250.000,- v.o.n.

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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Boeiende geschiedenis van De Westereender  
Tekst: Johannes van Kammen

DE WESTEREEN – Het lijkt inmiddels zo gewoon, alsof het nooit anders is 
geweest, hoewel Dokkum onze krant, De Westereender, nog maar een 
jaar maandelijks in de brievenbus vindt. Toch heeft deze krant een mooie 
historie en is de huidige naam pas ontstaan in 1986, toen de eerste of-
ficiële De Westereender in Kollum van de drukpers rolde. Een initiatief 
van De Westereender Keaplju, waarbij het bestuur aan secretaris Pieter 
Kooistra en Johannes van Kammen de vrije hand gaf om een lezenswaar-
dig maandblad samen te stellen. 

De huidige Westereender, zoals u die 

maandelijks in uw brievenbus vindt, 

is het resultaat van jarenlange inzet. 

De Westereender is min of meer een 

voortzetting van De Zwaagwesteinder, 

zoals ouderen soms nog steeds onze 

krant noemen, Dantumadeel expres 

en het allereerste A-drie gestencilde 

blaadje: Zakennieuws van Zwaag-

westeinde, een uitgave van Hiemstra 

(Recla-Copi) uit Surhuisterveen.

“En hier is dan de eerste eigen krant 

van Zwaagwesteinde. En al is het 

dan ook maar een klein begin, wij 

hopen dat het in de smaak zal val-

len. Wanneer dit het geval is en de 

kans van groeien bestaat, zal het eens 

per maand verschijnen. Advertenties 

kunnen worden opgegeven bij kap-

per Hiemstra (Zwaagwesteinde). Het 

blaadje wordt gratis door de post huis 

aan huis bezorgt. Te Zwaagwesteinde, 

Twijzelerheide, Zwagerveen, Kollu-

merzwaag, Zwagerbos, Zandbulten, 

Twijzel-noord en Murmerwoude. 

Graag zullen wij Uw verenigings-

nieuws plaatsen en eveneens ingezon-

den stukjes.

Ons adres is RECLA-COPI

Dr. Keyzerstraat 6

SURHUISTERVEEN.

Tel. 05124-456”

Bovenstaand de introductie van het 

Zakennieuws van Zwaagwesteinde 

in de uitgave van januari 1958. In 

eerste instantie een blaadje dat maar 

weinig redactie bevatte. Slechts drie 

van de in totaal 12 pagina’s. Naast 

een rubriek ‘Hoekje voor de vrouw’, 

een verhaaltje over de natuur van 

kapper Hiemstra, een broer van de 

uitgever.  

Hiemstra gold in de regio als een 

autoriteit op vogelgebied. Nog 

steeds is er ruimte in De Westereen-

der voor de natuur. Prachtig, dat dit 

reeds in de eerste voorloper van onze 

krant aan bod komt, een mooie toe-

valligheid. Hoewel het in de ogen 

van nu niet veel lijkt, is het zeker dat 

voor de realisatie van de eerste num-

mers van Zakennieuws van Zwaag-

westeinde bergen en intensief werk 

is verricht door Hiemstra, die zijn 

hele gezin betrok bij het blad, dat 

later dus de De Zwaagwesteinder 

werd. In die jaren zijn er heel veel 

fietstochtjes vanuit Surhuisterveen 

naar deze regio geweest om adver-

tenties of kopij op te halen. Dit on-

der alle denkbare weersomstandig-

heden. Hieronder het eerste bericht, 

authentiek overgenomen betreft de 

schrijfwijze. Helaas is de schrijver 

niet bekend.

Zakennieuws van Zwaagwestein-
de. Januari 1958

Zwaagwesteinde op de goede weg?

Hoe komt het toch dat wij hier niet 

meer industrie konden aantrekken? 

Waarom moeten honderden ijverige 

werkers nog steeds elders hun arbeid 

zoeken? Hebben onze instanties, die de 

werkgelegenheid aan moeten trekken 

wel voldoende gewerkt en alles uitge-

build? Waarom andere plaatsen wel 

en hier niet? Natuurlijk hebben wij 

het probleem van de bruggen over het 

onmisbare waterweg. Zolang het niet 

strikt noodzakelijk is, zullen Rijk en 

Spoorwegen niet gemakkelijk over te 

halen zijn beweegbare bruggen over 

de zwemmer te maken. Deze objecten 

zijn afhankelijk van hogere instanties 

docher is veel te verbeteren wat onze 

gemeente en wij zelf kunnen doen.  

Wanneer wij leidinggevende mensen 

aan willen trekken moeten wij ons 

dorp ook aantrekkelijker maken. Wij 

zijn op de goede weg. Onze verkeers 

wegen zijn mooi,; gas, water en electra 

is er. Maar dat is nog niet voldoende. 

Ontwikkeling, ontspanning en ont-

vangst is absoluut onvoldoende. Voor 

middelbaar onderwijs moeten onze 

kinderen hele reizen maken. Een ont-

vangst centrum in de vorm van een 

Hotel, Café-restaurant is noodzakelijk. 

Een zaal voor 4 a 500 honderd perso-

nen moet er komen. 

Straten met trottoirs is een eerste ver-

eiste. Een gymnastiek en buitensport 

gelegenheid (en niet alleen voor voet-

bal) zal er moeten komen. Dat alles 

vereist veel geduld, doorzettingsver-

mogen, durf en kapitaal. Wij zijn ze-

ker op de goede weg. De Schoolstraat 

zal onderhanden worden genomen; de 

bouw van een grote zaal is in een ver-

gevorderd stadium; het nieuwe groe-

ne-kruis gebouw komt er. Een jonge, 

energieke bevolking, die werken wil, 

de capaciteiten bezit, die over doorzet-

tings-vermogen beschikt, die het ernst 

is mee te werken om van hun dorp een 

industrieplaats te maken zal slagen. 

Het kapitaal? Ik heb het niet.

Hoe lang Zakennieuws van Zwaag-

westeinde heeft bestaan is helaas 

niet bekend. Waarschijnlijk een 

korte periode van minder dan twee 

jaar. Wellicht in het begin van de 

zestiger jaren, of nog eerder kwam 

de eerste De Zwaagwesteinder in de 

brievenbus in een oplage van 6000 

exemplaren en een iets groter ver-

spreidingsgebied. 

REKLA KOPI, de naam was enigs-

zins veranderd, was ook in de eer-

ste jaren de uitgever. Van het mi-

niformaat van zijn voorganger was 

de krant nu op het normale, grote 

krantenformaat gedrukt, maar nog 

steeds voerden de advertenties de 

boventoon. Later, waarschijnlijk 

toen De Zwaagwesteinder door 

drukkerij Banda in Kollum werd 

overgenomen, verscheen hij op 

weekend formaat. Daan Hemminga 

uit Dokkum, werd naast acquisiteur 

voor de Kollumer krant ook de ver-

antwoordelijke man voor de adver-

tenties in De Zwaagwesteinder. Hij 

kreeg daarbij de hulp van Bettie van 

Kammen-Zijlstra. 

De redactie werd in eerste instantie 

gevoerd door Syb Hogendorp en 

Anne de Jong. Eigenlijk bestond dit 

alleen uit artikelen overnemen die 

reeds in de Kollumer geplaatst wa-

ren. Johannes van Kammen kwam 

toen ook in beeld en ging van start  

met het aanleveren van teksten.

Dantumadeel Express, nieuws en 

advertentieblad voor de gemeente 

Dantumadeel en omstreken, waarin 

opgenomen De Zwaagwesteinder. 

Velen zullen zich deze krant nog 

amper kunnen herinneren. Hij ver-

scheen en verdween midden jaren 

tachtig. Johannes van Kammen was 

hier nog bij betrokken, maar weet 

ook amper meer iets van deze tijd. 

Nadat deze krant uit beeld was ver-

dwenen, kwam De Westereender, 

zoals we hem nu kennen. Een krant 

die door veel lezers enorm goed 

wordt ontvangen, vooral omdat hij 

dicht bij de lezers staat. Nu 34 jaar 

later de langst bestaande krant voor 

Zwaagwesteinde, een krant die in-

middels zijn vleugels heeft uitgesla-

gen, met een oplage van meer dan 

30.000 exemplaren.

LEES DE 
WESTEREENDER 

OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Wenst een ieder 
gezegende feestdagen

Ook in het nieuwe jaar staan we 
elke dag voor uw peuter klaar!

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Johan de Vries
tv logo komt

Wij wensen u 
prettige kerstdagen &

een gelukkig nieuwjaar!

Harmen Smidswei 12

9298 RD Kollumerzwaag

Tel. 0511 - 44 12 08

Mob. 06 51 55 94 59

Bezoek onze showroom
met 43 opstellingen

wenst een 
ieder een

gezond 
2020 toe!

Fam. Evers

Voor iedereen

DIERENARTSENPRAKTIJK
TUSKEN DIKEN EN FEANEN

Zwaagwesteinde, Drogeham, Surhuisterveen
0512-332650 • www.tuskendikenenfeanen.nl

Alle medewerkers van 
DAP Tusken Diken en Feanen 

wensen u

prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2020!

Nofl ike Krystdagen en 
in Lokkich Nijjier

Brongersmastrjitte 5 – De Westereen
T. 06 - 25 59 17 40

It bestjoer fan doarpsbelang

De Westereen winsket 

alle ynwenners fan

De Westereen

in sûn en lokkich 2020 ta

Wenst u allen 
fijne feestdagen en

een voorspoedig 2020
www.verloskundigen-dokkum.nl

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2020

Wenst u Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

VeHa Auto's wenst iedereen 
fi jne kerstdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar

Folle lok en 
seine foar 

2020! 2020! 
Bedriuwesintrum 

Noard-East Fryslân
De Westereen

2020

T A N D A R T S P R A K T I J K  
J .  B O E R S M A  

w e n s t  
i e d e r e e n
f i j n e  
k e r s t d a g e n
e n  e e n  
g a a t j e s v r i j
2 0 2 0 !

‘t is weer

Zwaagwesteinde
Tel. (0511) 44 30 68

Ook voor
graf- en
bruidswerk

W e  w e n s e n  u  a l l e n 
f i j n e  f e e s t d a g e n f i j n e  f e e s t d a g e n 

e n  e e n  g e z o n d , 
b l o e m r i j k  n i e u w j a a r ! !b l o e m r i j k  n i e u w j a a r ! !

      Fijne Kerstdagen & een Fijne Kerstdagen & een 

  voor  voorspoedig nieuwjaar!        spoedig nieuwjaar!        
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Oude recht- en gemeentehuis Kollum van 
historisch belang
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

KOLLUM – Het pand aan de Voorstraat in Kollum, waar nu dierenspeciaal-
zaak Numan is gevestigd, diende van 1609 tot 1895 als rechthuis. Ook 
heeft het pand de functie van gemeentehuis vervuld voor de grietenij 
Kollum. Een pand met een enorm historische waarde, dat mede getuigt 
van de belangrijke regionale functie die Kollum ooit bezat. De vele prach-
tige en monumentale panden zijn daar een uitstekend voorbeeld van. 
Kollum kende een periode van enorme bloei, hetgeen 

Kollum voor mensen met geld, maar 

ook voor mensen met minder goede 

bedoelingen aantrekkelijk maakte. 

Het rechthuis, met daaronder de 

gevangenis, was op  3  en  4 februa-

ri 1797 het centrum van het Kollumer 

oproer. Gelukkig is er een deel van de 

historie, zoals de oude cellen, bewaard 

gebleven voor nu en voor de toekomst. 

Een investering meer dan waard.

Kollum was niet alleen aantrekkelijk 

voor de gegoede burger, maar ook al-

lerlei gespuis wist het bloeiende Kol-

lum te vinden, om zowel letterlijk als 

figuurlijk een graantje mee te pikken. 

Vandaar dat het besluit viel om in 

Kollum ook een rechthuis te bouwen 

met twee cellen. Dat Kollum aanzien 

had, bleek uit het feit dat er een recht-

huis was, maar ook een gevangenis. 

Karel Numan, eigenaar van de dieren-

speciaalzaak die zich heeft verdiept in 

de geschiedenis van zijn pand en deels 

ook in Kollum, spreekt zelfs van bijna 

een twaalfde stad. 

De Maartenskerk, de schitterende 

kerk in hartje Kollum, is de locatie 

waar eerst de gevangenen werden 

opgesloten. In het zogenaamde “hû-

negat”, waar ook de honden die op 

het kerkhof rondzwierven werden op-

gesloten. En dus later de gevangenen. 

Verondersteld wordt dat hier ook de 

hondenvangers begraven werden. Het 

kille, donkere gewelf zal ongetwijfeld 

een onaangenaam verblijf zijn ge-

weest. Later kwamen de arrestanten 

in de torenkamer, maar ze verstoorden 

op zondag de eredienst door veel la-

waai te maken. Uiteindelijk werden 

er onder het rechthuis, waarschijnlijk 

al in 1611, mensen opgesloten in de 

cellen.

 Van 1609 tot 1895 heeft het gebouw 

aan de Pijp, de brug over de Rijd aan 

de Voorstraat dienstgedaan als recht- 

en gemeentehuis. De Rijd diende als 

vaarwater voor de schepen, waarmee 

levensmiddelen en materialen naar 

de kaden in Kollum gebracht wer-

den. Nadat de Trekvaart, die via on-

der andere Dokkum en Burdaard een 

vaarverbinding vormde met Leeuwar-

den en Groningen, uitgegraven was 

kwamen er nog meer mogelijkhe-

den. In het midden van de 17e eeuw 

kwam op kosten van de stad  Dok-

kum  de  Stroobosser Trekvaart  tot 

stand, waardoor Kollum via de Kor-

te Kollumer Trekvaart een goede ver-

binding had met Dokkum. In de 16e 

eeuw was Kollum, naast de steden, een 

belangrijk handelscentrum geworden. 

Die functie werd nog versterkt door 

de stichting van een waaggebouw, 

waardoor onder meer een aanzienlijk 

deel van de Dokkumer kaashandel 

naar Kollum werd overgebracht.

Het recht- en gemeentehuis (Voor-

straat 94) is een diep pand met een 

16e-eeuwse oorsprong. Delen van de 

kap, enkele sleutelstukken en de kel-

der stammen uit die tijd. Van 1609 tot 

1895 diende het als rechthuis. In de 

kelder zit een mogelijk uit 1637 stam-

mend cachot. Een aantal historische 

facetten, waaronder de oude kille ba-

jes zijn in originele staat hersteld door 

Numan.

Nadat de burgemeester en vertegen-

woordigers  van de dorpen van Kol-

lumerland tijdens het begin van de 

tachtigjarige oorlog met Spanje in 

Dokkum vergaderd hadden, kwam 

men in 1591 onder Scipio van Me-

ckma voor het eerst weer in Kollum 

bijeen. Door de Provinciale Staten 

was er in dat jaar op aangedrongen 

niet meer in herbergen de bijeen-

komsten te houden.  In 1597 werd 

een ruimte in het huis van de vroe-

gere grietman (burgemeester) Sebas-

tiaan van Schonenburch in Kollum 

gehuurd. Het “Hoge huis” waar ook 

eerder rechtspraak werd gehouden en 

sinds 1597 opnieuw, werd verbouwd 

met zandstenen en kalk. De recht-

spraak was boven, terwijl er beneden 

een herbergier was. In 1637 werd het 

pand weer verbouwd er kwamen nieu-

we dakpannen op het pand en op de 

vloeren esterikken. Na nog een aantal 

verbouwingen werd het pand op 13 

april 1895 openbaar verkocht.

Numan heeft zich terdege verdiept in 

de historie van het pand, waarvan hij 

nu de eigenaar is. Gelukkig niet alleen 

verdiept, maar hij heeft ook daadwer-

kelijk actie ondernomen om zoveel 

mogelijk de cellen weer in hun oude 

‘glorie’ te herstellen. Gelukkig, want 

niet alleen voor Kollum, maar voor 

een grote regio is het van groot belang 

dat de historie bewaard wordt. Het 

rechthuis en de cellen vormen het be-

wijs, dat Kollum ooit een belangrijke 

plaats was. 

‘In Kollum begon zelfs het oproer van 

de Oranjegezinden tegen de Franse 

overheersing. Het rechthuis vormde 

op 3 en 4 februari 1797 het toneel van 

het zogenaamde Kollumer oproer. Dit 

werd veroorzaakt door een toenemend 

verzet tegen de  burgerbewapening, 

ingesteld door de Franse overheersers, 

om bestand te zijn tegen de Prinsge-

zinden. De arrestatie en gevangenne-

ming in het Kollumer rechthuis van 

de Oranjegezinde  Abele Reitzes uit 

Burum, zorgde voor zoveel opschud-

ding in de regio, dat een grote menigte 

zich verzamelde om hem te bevrijden. 

Op de weg naar het rechthuis werden 

grote vernielingen aangericht. Door 

met groot machtsvertoon dit oproer in 

de kiem te smoren en 168 mensen te 

arresteren en op te sluiten in de Maar-

tenskerk, wisten de patriotten de rust 

weer te laten keren,’ verklaart Numan.

De keiharde britsen met daarbij de 

keten met de zware steen in de cellen 

van het oude rechthuis, laten weinig 

aan de verbeelding over. Een pretje 

was het zeker niet. Lang verbleven de 

gevangenen daar vaak niet. De cellen 

in Kollum werden ook gebruikt om 

gevangenen per boot af te voeren naar 

de gevangenis in Leeuwarden. Gevan-

genen die in Groningen waren ver-

oordeeld en hun straf in Leeuwarden 

moesten ondergaan. Ze konden niet 

op een dag overgebracht worden en 

Kollum was een logisch tussenstation. 

De luiken aan de buitenkant van het 

gebouw aan de vaart zijn daar stille 

getuigen van. Gevangenen verbleven 

destijds een nacht in Kollum. De boot 

waarmee ze vervoerd werden, lag dan 

onder de brug over de Voorstraat om 

vooral niet op te vallen. Opvallend 

detail daarbij is, dat er ook luiken in 

de gevangenis in Leeuwarden zijn 

aangebracht op vrijwel exact dezelfde 

hoogte. ‘Dezelfde architect,’ oppert 

Numan.

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.

Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Archief: Bettie Zijlstra 

Archief: Bettie Zijlstra 
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WINTER SALE!

Nú 2e kussen v.a. € 64,-   |   2e bedbodem v.a. € 299,-   |   2e matras v.a. € 624,-

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.

NÚ
2e ARTIKEL

50%
KORTING*

Ervaar zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

€ 1.274,-*

2de

kerstd
ag

geope
nd
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2 wedstrijdkaarten voor SC Heerenveen-AZ t.w.v.  € 250,-

Heidstra Media
Feddamastrjitte 2, De Westereen 06-11434272

Sony wekkerradio t.w.v. € 49,95

Electro world Talsma 
Tsjerkestrjitte 3, 9271 AK De Westereen, telefoon 0511-444013

Fotoshoot voor 1 persoon t.w.v. € 99,-

Erwin Jonkman Fotografie
Tolwei 52, De Westereen, telefoon 06-28721959

1e kwartaal 2019 gratis meedoen met de loopgroep 

t.w.v. € 43,00 

Sport- & loopadviesburo Veenker

Mefrou Schiffstrjitte 6, Damwoude, telefoon 0511-424317

10 boekjes “it ferline libbet troch” t.w.v. €37,-

Jefanka publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen, telefoon 0511-447474

Waardebon t.w.v. € 15,- 

Dantuma›s slagerij
Noarder Stasjonsstrjitte 41, De Westereen, telefoon 0511-441672

Fruitmand t.w.v. € 15,- 

Boersma Aardappelen, Groente en Fruit
Ljurkstrjitte 74, De Westereen, telefoon 0511-441424

Rollade t.w.v. € 15,- 

Riemersma Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, 9271 AM De Westereen, telefoon 0511-441276

Horizontaal
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk 14 krypton (symbool) 16 United Nations (afk.) 

17 boom 19 circa (afk.) 20 soort zeilboot (afk.) 21 lichtbronnen 24 theesalon 27 koker 28 rustbank 

30 deel van een trap 31 bergruimte 32 landbouwwerktuig 34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat 

(afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn 41 keurig 43 paarsrode kleur 44 Engels bier 46 kweken 48 viering 

51 bedoeïenmuziek 52 drank 54 munteenheid van Mongolië 56 dwarsmast 58 pronkkamer 60 voor 

Christus (afk.) 61 rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 

67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 70 en andere (afk.) 71 halmen van gedorst koren 73 tegen 

75 ahorn 76 pop van een buikspreker.

Verticaal
1 Inwikkelen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 kleine kamer van een 

kloosterling 7 Nederlandse Kampioenschappen (afk.) 8 heerser over Peru (historisch) 9 gebakje 

10 Zeeland (afk.) 11 klein schapenjong 15 evenredig deel 17 uniek 18 dierenverblijf 20 geschrift 

22 goud (symbool) 23 en dergelijke (afk.) 25 voegwoord 26 Olympisch Record (afk.) 29 soort vuurwerk 

33 hoorns van een hert 35 grondvlak 37 hemellichaam 38 streep 39 mat 40 bergruimte 42 buitenaards 

wezen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 49 opinieonderzoek 50 voederbak 52 niet koud 53 lekkernij 

55 woldragend dier 57 kolk 58 Zweden (in internetadres) 59 Neon (symbool) 60 tennisterm 

62 betaalwijze 64 maand 68 ego 71 Sudan (in internetadres) 72 ondernemingsraad (afk.) 73 erbij 

horend (Lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).

kerst-kerst-
puzzelpuzzel
Kerstpuzzel
Traditiegetrouw hebben wij voor de komende feestagen 
weer een leuke kerstpuzzel, waarmee u één van de prijzen, 
beschikbaar gesteld door onze adverteerders kunt winnen.

Zo doet u ook mee.
Los het kruiswoordraadsel op en breng de letters uit het raadsel over naar 
gelijkgenummerde vakjes in het kleine diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing 
een woord dat betrekking heeft op kerst. Dit woord kunt  u inzenden op een (brief)
kaart als oplossing naar: redactie De Westereender, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De 
Westereen. Indien u de oplossing in een enveloppe verstuurt, meldt dan even op de 
linkerbovenkant: oplossing puzzel.

Vermeldt duidelijk uw naam en adres.

Inzenden voor 4 januari 2020 naar:
REDACTIE DE WESTEREENDER,
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen

Oplossing:  ...........................................................................................................

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

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

Naam:  ...........................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................

Postcode:  ..................................................................................................................

Woonplaats:  ..........................................................................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

21 42 51 55 46 29 49 15 24 17 11 47 61 3 63
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1e Kerstdag

2e Kerstdag

12.00 - 18.00 

12.00 - 18.00

wenst u

Geweldige
    feestdagen

Oudejaarsdag

Nieuwjaarsdag

08.00 - 18.00

12.00 - 18.00
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Kempenaar Auto’s sterk in elk automerk
TWIJZELERHEIDE – ‘Betrouwbaarheid. Staan voor je product.’ Ik denk dat 
dit een belangrijk kenmerk en ook drijfveer is voor ons bedrijf. Niet al-
leen wat betreft onze occasions, maar ook in reparatie en onderhoud. 
Service en kwaliteit, daarnaast zijn wij een universeel garagebedrijf, dit 
houdt in dat wij geen onderscheid maken tussen een bepaald merk of 
type. U kunt ons elk merk/type toevertrouwen. Kempenaar Auto’s sterk 
in elk merk,’ aldus Kempenaar, in zijn mooie garagebedrijf aan de Bjirke-
wei in Twijzelerheide.

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen.

Ate en Janke Kempenaar richten zich 

steeds meer op de verkoop van goede 

occasions en reparatie van auto’s. Ate 

en Janke zijn inmiddels al de vierde 

generatie in het bedrijf, dat bijna 100 

jaar bestaat en zijn oorsprong kent in 

reparatie en verkoop van fietsen en la-

ter brommers en auto’s. Het sleutelen 

zit de Kempenaars in het bloed. Ate 

Kempenaar is al bijna 25 jaar in het 

bedrijf, de eerste paar jaren samen 

met zijn vader. Toen zijn vader over-

leed, zette Ate Kempenaar het bedrijf 

voort. Langzaam, maar zeker raakte 

de verkoop van fietsen de laatste ja-

ren volledig naar de achtergrond. In-

middels worden er geen fietsen meer 

verhandeld, maar wel is de verkoop 

van diverse onderdelen voor fietsen 

en brommers gebleven. Dit vooral als 

service voor het dorp Twijzelerheide.

Ate Kempenaar heeft inmiddels een 

jarenlange ervaring opgedaan en een 

positieve naam opgebouwd, niet al-

leen in de regio maar ook verder in en 

rondom de provincie Fryslân. Door de 

toenemende drukte wat betreft ver-

koop van occasions, reparatie en on-

derhoud is de fietsenhandel verleden 

tijd geworden. Janke Kempenaar: ‘Wij 

bieden een hoogwaardig assortiment 

aan occasions en kunnen daarbij een 

ruime, gevarieerde keuze en regelma-

tig wisselende collectie in alle mer-

ken aanbieden. Alle occasions zijn te 

vinden op onze website. Kempenaar 

Auto’s is het adres waarbij service en 

kwaliteit bovenaan staat en dit tegen 

zeer scherpe prijzen. Betrouwbaarheid 

in alle facetten die wij aanbieden, daar 

staan we voor. Mocht er soms al eens 

iets zijn, dan staan we ook achter onze 

producten en komen we er altijd uit. 

Alle occasions gaan pas bij ons uit het 

bedrijf, na een grondige controlebeurt 

in de garage. Wij hebben daarbij een 

no-nonsens garage. We blijven ge-

woon wie we zijn, nuchtere Friezen 

die achter hun product staan en wat 

voor auto u ook zoekt, bij Kempenaar 

Auto’s slaagt u altijd goed.’

Kempenaar Auto’s aan de Bjirkewei, 

een laagdrempelig autobedrijf, waar 

men geen verschil maakt in mensen 

en auto’s. De insteek is en blijft goed 

werk leveren, want een auto moet ver-

trouwd en veilig rijden. Juist daarom 

besteed Kempenaar extra aandacht 

aan reparaties en onderhoud. ‘Ook 

voor het verkopen van uw auto bent 

u bij ons aan het juiste adres. Door 

jarenlange ervaring in de autobranche 

kunnen wij uw auto op de juiste ma-

nier taxeren en zodoende de juiste prijs 

voor uw auto teruggeven. Kom gerust 

eens vrijblijvend langs, U kunt ook 

bellen of e-mailen,’ aldus Ate Kempe-

naar. Bij dit  bedrijf kunt u ook terecht 

voor winter-, zomer- en natuurlijk all 

seasonbanden, uitlaten, accu’s enz. en 

niet te vergeten apk-keuringen. Een 

compleet adres, waar service en kwa-

liteit hoog in het vaandel staan. 

Autobedrijf Kempenaar, Bjirkewei 

99, 9287 LC Twijzelerheide, 0511 – 

441238 info@kempenaar-autos.nl

Timmerfabriek Kooistra Van der Ploeg

25 jaar kozijnen van topkwaliteit
Zachtjes tikt de regen tegen’t zolderraam. Wie kent de hit van Rob de Nijs 
niet. Maar heb je er starend uit het raam ooit over nagedacht wie dat zol-
derraam eigenlijk heeft gefabriceerd? De kans is groot dat het een kozijn 
van Timmerfabriek Kooistra Van der Ploeg uit Kollumerzwaag is. “Van 
Friesland tot Brabant: onze kozijnen kom je overal tegen.”

Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Marcel van Kammen

Tientallen kozijnen staan in de grote 

loods van Timmerfabriek Kooistra Van 

der Ploeg te wachten tot ze hun plekje 

krijgen in een woning. Van kleine wc-

raampjes tot immense schuifpuien: bij 

Kooistra Van der Ploeg in Kollumer-

zwaag draaien ze hun hand er niet voor 

om. Met een team van negen mannen 

produceren Koos van der Ploeg en Pe-

ter Kooistra wekelijks heel wat ramen, 

deuren en kozijnen voor diverse bouw-

projecten in heel Nederland. “Van een 

woning om de hoek in Drachten tot een 

villa in Amsterdam. Onze kozijnen kom 

je daadwerkelijk overal tegen”, vertelt 

Koos.

Investeren in de droom
In november vierden beide heren sa-

men met zo’n twee honderd gasten 

dat ze 25 jaar geleden officieel de be-

drijfsnaam Timmerfabriek Kooistra 

Van der Ploeg lieten registreren bij de 

Kamer van Koophandel. In die kwart 

eeuw is er heel wat veranderd. “We 

zijn begonnen in een huurpand met 

een paar machines. Inmiddels hebben 

we maar liefst drie productiehallen tot 

onze beschikking en een machinepark 

om van te dromen”, wijst Peter. “In die 

25 jaar is er geen jaar geweest dat we 

niet hebben geïnvesteerd.”

Het resultaat is een bedrijf dat kozij-

nen, ramen en deuren van topkwaliteit 

maakt. Trots laat Koos de werkplaats 

zien. Te beginnen in de loods waar 

alle hardhouten balken klaarliggen 

om verwerkt te worden. “Dit is gecer-

tificeerd hardhout uit Indonesië”, ver-

telt hij. “Op basis van de gegevens uit 

de order die Peter maakt op kantoor 

kiezen we de juiste dikte. Vervolgens 

zagen we de balk op lengte en gaat hij 

door naar de computergestuurde ro-

bot, die de details freest.” 

Scherpe prijs en levertijd
Van het frezen van de inkepingen 

voor de scharnieren tot het gat voor de 

deurkruk, alles gaat volautomatisch. 

“Dit is onze grote trots”, wijst Peter 

op de hightech robot. “Hierdoor kun-

nen we in sneltempo een zeer groot 

aantal onderdelen produceren, waar-

door onze levertijd erg laag is. Dat is 

onze kracht”, weet hij. “Wij bieden 

alle soorten en maten kozijnen tegen 

een scherpe prijs en kort levertijd. Ze-

ker op dit moment is er een stijgende 

vraag naar bouwmaterialen, waardoor 

wij positief uit de bus komen.”

Nadat alle onderdelen door de robot 

voorzien zijn van een barcode gaan 

ze op weg naar de volgende halte: de 

voormontage. “Hier verlijmen we alle 

onderdelen, zodat ze samen één ko-

zijn, raam of deur vormen”, legt Koos 

uit. “Ook nieten we de glaslatten er 

aan vast, zodat ze in één keer gespo-

ten kunnen worden en exact dezelfde 

kleur krijgen.” Daarmee kondigt Koos 

de laatste stap van het productieproces 

alvast aan: de spuitafdeling. Met een 

verfspuit wordt ieder kozijn voorzien 

van grondverf en de juiste lakkleur. 

“Vroeger huurden we iedere week 

twee schilders in die onze kozijnen 

afverfden”, lacht Koos. “Ook dat heb-

ben we in de loop der jaren geprofes-

sionaliseerd. Dit gaat niet alleen een 

stuk sneller, we voldoen nu ook exact 

aan de KOMO-normen qua verf en 

beschermlaag.”

Geslaagd jubileumfeest
Compleet afgemonteerd worden de 

kozijnen, ramen en deuren vervol-

gens in de laatste hal klaargezet voor 

de klant. In het geval van Timmerfa-

briek Kooistra Van der Ploeg bestaat 

het klantenbestand voornamelijk uit 

aannemers en ZZP’ers. “Klanten die 

we allemaal bij naam kennen”, knikt 

Peter. “Er kwamen tot onze verrassing 

zo’n twee honderd mensen naar ons 

jubileumfeest. Dat was echt ver boven 

onze verwachting. Het was geweldig 

om iedereen ons bedrijf te laten zien. 

Vandaar dat we de robot nog even lie-

ten draaien, zodat gasten met eigen 

ogen konden bekijken hoe een kozijn 

gemaakt wordt.”

Terugkijkend op die 25 jaar vallen 

niet alleen de veranderingen binnen 

het bedrijf op, maar ook de persoon-

lijke ontwikkeling van de heren. “We 

hebben beide ons specialisme binnen 

het bedrijf ”, vertelt Peter. “Ik ben op 

kantoor te vinden, waar ik samen met 

de werkvoorbereider de vragen van de 

klanten verwerk tot ontwerp en order. 

Daarna neemt Koos het stokje over in 

de werkplaats.” “Ik houd me het lief-

ste bezig met het productieproces en 

het aansturen van de jongens”, knikt 

Koos. “Zo bundelen we al 25 jaar onze 

krachten. De perfecte samenwerking.”
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Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271HM De Westereen

(0511) 44 47 47 - zwaagwesteinde@hubo.nl

APK keuring

Onderhoud en reparatie

Verkoop, nieuw 

en gebruikt

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

Uw zelfslachtende slager

Wij wensen u
 prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

9271 AM Tsjerkestrjitte 2, De Westereen Tel. 0511 44 12 76
info@slagerijriemersma.nl         www.slagerijriemersma.nl

Hoogwerker       Multitransport       Heftruck       Bouwinspectie
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Makelaar Bert Adema houdt van duidelijkheid
DAMWÂLD - Bert Adema Makelaardij bestaat bijna tien jaar. Hij begon tij-
dens het dieptepunt van de woningmarkt. ‘Bytsje ferstoarn’, dachten som-
mige mensen. Maar achteraf is Bert (41) blij dat hij de stap heeft gezet. 

Tekst en foto; Klasina van der Werf 

Sije Heidstra uit De Westereen had 

het weleens tegen hem gezegd toen 

hij Bert trainde bij Broekster Boys: 

‘Do moatst makelaar wurde’. ,,Ik was 

altijd al een ‘praatsjemakker’. Maar die 

opmerking heb ik wel altijd onthou-

den’’, vertelt Bert terwijl hij in zijn ei-

gen kantoor aan huis in Damwâld zit. 

Vanuit dit dorp – waar hij is geboren 

en getogen – bouwde hij zijn net-

werk op. ,,Ik ben met nul woningen 

begonnen als makelaar en taxateur 

en in het begin was het knokken om 

klanten binnen te halen.’’ Inmiddels is 

hij actief in de hele regio Noardeast-

Fryslân. ,,In het begin verkocht ik 

gemiddeld acht woningen per jaar, nu 

zijn dat er bijna tachtig.’’

Hoogste gewaardeerde makelaar
Wat er zo mooi is aan het makelaars-

vak? ,,De omgang met mensen. Nu 

ik langer in het vak zit merk ik dat 

mensen ook weer bij mij terugkomen 

als ze een makelaar of taxateur nodig 

hebben. Dat is het mooiste compli-

ment dat je kunt krijgen.’’ Dat klanten 

de Damwâldster weten te waarderen 

blijkt wel uit het feit dat hij de hoogst 

gewaardeerde makelaar in Noordoost-

Friesland is. Hij scoort maar liefst een 

9,2 en wordt omschreven als ‘des-

kundig, zakelijk en meelevend’. Maar 

vooral eerlijkheid staat bij Bert hoog 

in het vaandel. ,,Ik ben geen ja-knik-

ker die mensen naar de mond praat. 

Andersom vind ik het ook belangrijk 

dat mensen eerlijk tegen mij zijn.’’

Goede tijden, slechte tijden
Door de jaren heen heeft Bert al ruim 

duizend woningen bezocht in deze re-

gio. ,,Net zoals mensen niet gelijk zijn 

is er ook geen huis gelijk. 

Dat maakt mijn werk zo bijzonder. 

Het is het leukste als mensen hun 

huis verkopen uit luxe, maar ik heb 

ook veel andere situaties meegemaakt. 

Vooral in de crisistijd moesten veel 

mensen hun woning noodgedwon-

gen verkopen.’’ Nu de huizenmarkt in 

de lift zit heeft Bert het drukker dan 

ooit. Dankzij Sjirk Zijlstra kan hij zijn 

klanten blijven bedienen en de zaak 

ook tijdens vakanties draaiende hou-

den. Bert houdt namelijk van steden-

trips en reizen naar Amerika, samen 

met zijn vrouw Esther. 

Ook in de toekomst hoopt hij samen 

met Sjirk zijn bedrijf voort te zetten. 

Hij verwacht dat er na zeven vette 

jaren ook weer zeven magere jaren 

zullen komen. Eén ding zal voor Bert 

Adema nooit veranderen. ,,De ver-

koop van een huis doe je samen met 

de verkopers, zowel in goede als in 

slechte tijden.’’

‘Healwize krystbôle’ in trek bij 
Bakkerij Schotanus
Tekst en foto: Klasina van der Werf

TWIJZELERHEIDE - Steeds meer mensen komen op de healwize krystbôle 
van Bakkerij Schotanus af. Het zit tussen kerst- en sûkerbôle in en smaakt 
heerlijk bij de koffie zo tijdens deze donkere dagen voor kerst. Ook de 
beroemde roggebrood blijft populair. 

In 2005 werd het roggebrood van 

bakker Wander Schotanus bekroond 

met de eerste prijs en ook dit jaar werd 

Wander Schotanus derde. ,,Mensen 

vinden onze roggebrood zo lekker 

smeuïg en ik doe er geen conserve-

ringsmiddelen doorheen, waardoor 

het honderd procent natuurlijk is.’’ 

Schotanus houdt er van om gezonde 

producten te maken. Zo bakt hij ook 

steeds meer desembrood. Brood waar 

geen gist aan toegevoegd wordt, maar 

een zetsel van meel en water. ,,Zo 

maakten de oude Egyptenaren vroe-

ger ook brood’’, vertelt Jeltje Schota-

nus. ,,Het is gezond en ook nog lek-

ker.’’

Luxere producten
Wander en Jeltje runnen de bakkerij 

in Twijzelerheide alweer 37 jaar. Het is 

hard werken en vroeg opstaan. Ze zijn 

nog de enigen in het dorp die levens-

middelen verkopen. Daarom verkoopt 

het bakkersechtpaar als extra service 

ook koffie, thee, groenten en vleeswa-

ren. Oftewel de ‘vergeten’ boodschap-

pen. Ook fungeert de bakkerswinkel 

als afhaalpunt voor PostNL. Door de 

jaren heen is er veel veranderd in de 

verkoop van producten. Jeltje: ,,Vroe-

ger verkochten we alleen wit, bruin en 

volkoren brood. Moet je nu eens zien 

hoeveel soorten er in de winkel liggen. 

Ook zijn er veel meer luxere produc-

ten bijgekomen, zoals appelmeisjes en 

luxe koekjes.’’

Kinderfeestjes
Nieuwe lekkernijen laat Jeltje altijd 

even proeven aan de klanten. ,,Daar 

houden ze hier in Twijzelerheide wel 

van. We merken trouwens dat ook 

steeds meer toeristen onze winkel 

weten te vinden. Vanuit Waterpark 

Zwartkruis verwijzen ze de mensen 

hier naar toe. Die vakantiegangers 

vinden het allemaal prachtig, nog zo’n 

echte ouderwetse bakkerswinkel.’’ Bij-

zonder zijn de kinderfeestjes en work-

shops die Schotanus sinds jaar en dag 

organiseert. ,,Kinderen vinden het ge-

weldig om hier hun eigen broodjes en 

koekjes te bakken. En ze leren er ook 

nog van. Aan het eind van de middag 

mogen ze alles mee naar huis nemen, 

als het dan nog niet op is’’, lacht Wan-

der die nog elke dag van het bakkers-

vak geniet. ,,Zolang we gezond zijn 

gaan we door.’’
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Is uw verwarming winterproof?

Laat u  

Bezoekadres: Birdaarderstraatweg 127, Dokkum

Wij vertellen u graag alles over een goed werkende cv ketel, hoe u in een 
periode van kou efficiënt kunt verwarmen, waarom het afsluiten van een 
serviceabonnement verstandig is en of een warmtepomp in uw thuissituatie 
geschikt is.

vrijblijvend 
informeren.

SCHAAFSMA 

–

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen
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Advent zondagavondzangdienst
Zondagavond 15 december is er een Johannes de Heer zangdienst in Advents 

sfeer, met medewerking van Chr. Gemengd Koor Laudamus onder leiding 

van dirigent Jellegeert Postma om 19.00 uur in Nieuw Perspectief te Hurde-

garyp. De begeleiding van de samenzang is in handen van organist Marieke 

van der Meer. We zingen bekende liederen uit de bundel van Joh. de Heer. 

De collecte na afloop is bestemd voor het “Lichtpunt” in Kollumerzwaag. U 

bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren, neem gerust buren 

en vrienden mee. Na afloop is er koffie/thee in de hal van de kerk.

Evangelisatiecommissie PKN Gemeente Hurdegaryp

AGENDADECEM-
BER

VRIJDAG 13 DECEMBER
DAMWÂLD - Adventszangavond 

in d e Sionskerk, Haadwei 127, m.m.v. 

het Elburger mannenkoor Oefening 

baart kunst, het kinderkoor Shalom. 

Hilda en het  Sionskoor.  Toegang 

gratis, collecte voor Stichting Jemima. 

Aanvang19.30 uur. 

ZATERDAG 14 DECEMBER
DE WESTEREEN - Lytse Teake 

spilet Ek hjir noch in kear! Oanfang: 

20.00 oere! Kaarten:7.50. Reserve-

ren 06-22073334. Mail w.deroos03@

knid.nl Of via Facebook 

KOLLUMERZWAAG - Kerstcon-

cert. Brassband Westersweach en ge-

legenheidskoor Sa no en dan uit Kol-

lumerzwaag en het jeugdorkest van 

Brassband Westersweach. Aanvang: 

19:30  uur in de Gereformeerde kerk. 

Entree: gratis.

B URGUM - Kerst met Collage om 

20.00 in de Kruiskerk. Entree: € 15,00 

(<15 jaar € 7,50). Kaarten aan de zaal 

of reserveren via www.vocaalensem-

blecollage.nl

ZONDAG 15 DECEMBER
HURDEGARYP - Advent zondag-

avondzangdienst m.m.v  Chr. Ge-

mengd Koor Laudamus, om 19.00 

uur in Nieuw Perspectief. 

DOKKUM - Kerst met Collage om 

16.00 uur in de Grote Kerk. Ent ree: 

€ 15,00 (<15 jaar € 7,50). Kaarten aan 

de zaal of reserveren via www.vocaal-

ensemblecollage.nl

MAANDAG 16 DECEMBER
TWIJZEL – Bloemschikken o.l.v. 

Froukje Wijbenga. Dorpshuis De 

Bining, Simke Kloostermanstritte 

5. Informatie: G Buikema-Dalstra, 

0511-541952 of www.vrouwenvannu.

nl/twijzel

DINSDAG 17 DECEMBER
TWIJZEL – Kerst met stamppot 

buffet en ‘s avonds “Combo Fleur”.  

Dorpshuis De Bining, Simke Kloos-

termanstritte 5. Informatie: G Bui-

kema-Dalstra, 0511-541952 of www.

vrouwenvannu.nl/twijzel

VRIJDAGAVOND 20 DECEMBER
DE WESTEREEN – Kerst met De 

Kast in PKN-kerk van 20.15-22.45 

uur. Verkoop indien er nog kaarten 

zijn in de PKN-kerk.

BURGUM - Postduivenvereniging 

Fleanwille Burgum. Jaarlijkse Post-

duiven Kerstshow (clubtentoonstel-

ling). Vanaf 19.00 uur zanger Rein 

Krans. Tevens draaiend rad. Burge-

meester Bothenius Lohmanlaan 18-

20. Gratis toegang.

ZATERDAG 21 DECEMBER 
BROEKSTERWÂLD - Rocking’ 

Around the Christmas Tree. The 

Bounty Hunters feat. Johannes Ryp-

ma in doarpshûs de Pipegael. Kaarten 

verkrijgbaar: doarpshûs of via info@

depipegael.nl. Voorverkoop 10,00 

euro, aan de deur € 15,00. 

BURGUM - Postduivenvereniging 

Fleanwille Burgum. Jaarlijkse Post-

duiven Kerstshow (clubtentoonstel-

ling). Vanaf 15.00 uur bezichtigen. 

Tevens zaterdagmiddag draaiend rad.  

Zaterdagmiddag bonnenverkoop 

rond 17.00 uur. Burgemeester Bo-

thenius Lohmanlaan 18-20. Gratis 

toegang.

ZONDAG 22 DECEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten 

Gemeente Noordbergum Pleinkerk. 

10.00. Ds. Tjerk Bosscher m.m.v. 

trekzak-ensemble Krekt Oars.

EE – cd-presentatie Klaske Ferwerda 

om 15.15 uur bij de Dream Project 

Studio’s.

DINSDAG 24 DECEMBER
NOARDBURGUM – Kerstnacht-

dienst: Kom laten wij aanbidden. 

Dorpshuis De Balstien. Inloop: 21.00. 

Aanvang: 21.30 uur, georganiseerd 

door Chr. Brassband ‘Bernlef ’ en de 

gezamenlijke kerken van Noardbur-

gum.

NOARDBURGUM -Gezamenlijke 

Kerstnachtdienst in dorpshuis De 

Balstien m.m.v. Brassband Bernlef. 

Aanvang 21.30.

WOENSDAG 25 DECEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten 

Gemeente Noordbergum Pleinkerk. 

10.00. Ds. Tjerk Bosscher m.m.v. 

Alpha Praise. De Musical ‘Kerstfeest 

met opa Knoest’ maakt deel uit van de 

dienst                                        

ZONDAG 29 DECEMBER
FEANWÂLDEN – Winterjûnnocht 

verhalen en muziek, Mindert Wijn-

stra en Luc(k)y Clarinets o.l.v. Luc 

Feikens. Aanvang 16.00. De Schiers-

tins, Haadstrjitte 1, info@schierstins.

nl; www.schierstins.nl

ZONDAG 12 JANUA RI
DE WESTEREEN - Bovenstem-

zanguur in de CGK Rehoboth aan de 

Noarder Stasjonsstrjitte 31. Toegang 

gratis. Wel is er een collecte. Aanvang 

19.30 uur.

IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30. 

Bibliotheek De Boekehoeke in Talma 

Hoeve, € 0,50 voor een boek en een 

gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.

IEDERE DINSDAG

DE WESTEREEN -  De Buurtka-

mer. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 

en 12.00 binnenlopen bij het Badhûs 

aan de Sportloane 2B.

IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30. 

Bibliotheek De Boekehoeke in Talma 

Hoeve, € 0,50 voor een boek en een 

gratis kopje koffie. UVV Veenwouden.

IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN  - Week vlooien-

markt, markthal ’t Spoor. 10.00-17.00. 

Toegang gratis.

IEDERE VRIJDAG 
DE WESTEREEN – Koffie café De 

Kazerne van 9.30 tot 12.00. Mûnewei 

17.

MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1 e en 3e dins-

dag van de maand van 10.00-12.00 

brei- en haakcafé in de Foyer van de 

Krúswei.

DE WESTEREEN - Handwerkca-

fé in de Doopsgezinde kerk De Wes-

tereen, op de laatste donderdagmid-

dag van de maand van14.00-16.00. 

Voorstraat 44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - Kunst in gemeen-

tehuis Achtkarspelen “absurd en na-

ief ”  van de Drachtster kunstenaar 

Bert Wieldraaijer. Bezichtigen tijdens 

reguliere openingstijden gemeente-

huis. Bezoekadres: Stationsstraat 18. 

Informatie: websites van de gemeente 

www.achtkarspelen.nl en organisator 

Stichting Keunstkrite www.keunst-

krite.nl

DAMWÂLD – Galerie Koos Hiem-

stra open op afspraak of op avontuur. 

Eigen werk. 0511-421251 Haadwei 

25.

DOKKUM - Expositie olieverf-

schilderijen Waddenzee galerie Jan 

Kooistra, Diepswal 3. Vrijdag- en 

zaterdag 14.00 tot 17.00. (06-53 90 

2008). www.jan-Kooistra.nl

HEGEBEINTUM - Expositie 

Wat(d) vilt van Agathe van der Weg, 

Hegebeintum; Aquarellen en acryl-

schilderijen van Tryntsje Snelter – 

Folmer, Rottevalle. T/m 22 december. 

Bezoekerscentrum Terp Hegebein-

tum Pypkedyk 4. 0518-411783.  re-

kreaasje@planet.nl www.hegebein-

tum. Open: ma. t/m zo. 13.00 – 17.00 

uur.

FEANWÂLDEN – t/m zo. 5 jan. 

Expositie Johannes  Bosgra - Bomen 

van Bosgra, fotografische werken. 

Gehele jaar: ‘het laatste Friese toren-

kasteel’. Open: dinsdag t/m zondag 

13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur). 

De Schierstins, Haadwei.

KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-

Kollum. Voorstraat 55. Expositie 

Louise de Winter, Papergirls en figu-

ratieve schilderijen en Max de Winter 

suggestief, figuratieve olie- en acryl-

schilderijen. Alleen open op afspraak. 

0511-450752. 

TYTSJERK – Park Vijversburg. Da-

gelijks 08:00 tot 18:00. Swarteweisein 

2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vij-

versburg.nl, Facebook.com/parkvij-

versburg.

Wijzigingen voorbehouden. Controleer 

altijd even of er nog veranderingen in 

het programma zijn.

Ik preekje joed alinne foar de sliepers sei
de dúmny, De oaren kinne har wol deljaan.

Frysk sprekwurd

Ik preek vandaag alleen voor de slapers onder ons, zei de dominee.
De anderen kunnen wel een tukje doen.

Rocking’ Around the Christmas Tree 
The Bounty Hunters feat. Johannes Rypma op 21 december wederom in de Pipegael! Meet the Bounty Hunters! Sinds 

2015 heeft deze band zich in een rap tempo opgewerkt naar de top van de cover scene en sindsdien zijn ze niet meer 

uit de feesttenten en kroegen weg te slaan. De mannen staan bekend om hun ongekend energieke optredens, muzikale 

vaardigheden en showman hip. Zij weten als geen ander hoe ze het publiek bij hun show moeten betrekken en maken 

er met hun enthousiasme elke keer weer een groot feest van. Door hun opzwepende en herkenbare covers te combineren 

met hun eigen unieke sound, onderscheiden ze zich van de rest en staan ze garant voor een spectaculaire show! Op 21 

december staan ze dan ook voor de derde maal in successie op het podium tijdens RATCT in doarpshûs de Pipegael in 

Broeksterwâld. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar in het doarpshûs of via info@depipegael.nl in de voorverkoop kosten 

de kaarten 10,00 euro, aan de deur € 15,00. Van elke verkochte kaart gaat er € 2.50 naar het traditionele vuurwerk op de 

Brink in Broeksterwâld tijdens GOEIE 2020!, vanaf 01:00 uur op natuurlijk…..1 januari.

Re-fit zorgt voor vermindering 
van schoolziekteverzuim
Jongeren doorbreken door middel van 

een training de neerwaartse spiraal en 

gaan weer meer naar school. Deze trai-

ning heet Re-Fit en is bedoeld voor 

jongeren met (dreigend) schoolverzuim 

als gevolg van onvoldoende verklaarde 

lichamelijke klachten. De training start 

in februari. Op 12 december organiseert 

Steunpunt Onderwijs Noord een infor-

matieavond in Beetsterzwaag over Re-

Fit en schoolziekteverzuim, voor leerlin-

gen, ouders en professionals.

Perspectief
Leerlingen krijgen weer perspectief door 

een oplossingsgerichte benadering. Vaak 

is er geen duidelijke oorzaak voor de 

klachten gevonden. Wanneer jongeren 

de oorzaak zouden kennen, biedt dat in 

veel gevallen nog geen oplossing. Zon-

der de oorzaak te kennen, kun je wel tot 

een oplossing komen. Door kleine haal-

bare stapjes te zetten richting het eigen 

doel, krijgt de leerling weer perspectief. 

De leerling leert stap-voor-stap hoe hij/

zij weer aan kan sluiten bij de lesstof.

Regie
Re-Fit legt de regie bij de leerling. De 

leerling is de sleutel tot de oplossing. Al-

leen de jongere zelf voelt wat mogelijk is 

en kan eigen keuzes maken. De Re-Fit 

trainers begeleiden de leerling hierbij. 

Gezien
De jongere voelt zich gezien en ervaart 

dat het verschil maakt dat hij of zij op 

school is. Erkenning voor de last die 

jongeren ervaren is een voorwaarde om 

in contact te blijven en samen verder te 

komen.

Balans
De jongere brengt het dagritme in balans, 

doet succeservaringen op en neemt weer 

(meer) deel aan het schoolprogramma. 

De jongere leert zijn/haar eigen grenzen 

kennen en een balans te vinden in rust 

en activiteiten. De jongere begint 

met een laag activiteitenniveau, zodat 

successen behaald kunnen worden. Dit is 

een basis om stap-voor stap schoolgang 

op te bouwen.

Steunpunt Onderwijs Noord 
Re-Fit is een aanbod van Steunpunt 

Onderwijs Noord. Het Steunpunt on-

dersteunt bij het bieden van passend on-

derwijs aan zieke leerlingen en leerlingen 

met een beperking, vanuit de overtuiging 

dat we leerlingen met de juiste onder-

steuning meer kansen kunnen bieden.

Voor meer informatie over Re-Fit en 

jongeren met schoolziekteverzuim, bent 

u van harte welkom op onze informa-

tieavond in Beetsterzwaag. Aanmelden 

voor de informatieavond kan via de web-

site van Steunpunt Onderwijs Noord.

www.steunpuntonderwijsnoord.nl

OLIEBOLLEN!!
Traditie getrouw zal net als voorgaande jaren weer de traditionele oliebollen 

actie plaats vinden van de VVZ. De jeugd van de voetbalclub zal weer bij de 

deuren langs gaan op dinsdag 31 december tussen half 10 en 12. Wij hopen 

dat u weer massaal aan de bollen gaat van de VVZ ook dit jaar gebakken door 

de lokale warme bakker. 

Kortom u koopt toch ook??
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om 

de oliebollen bij de kantine van de VVZ 

af te halen, vanaf half 8 heten we u van 

harte welkom in de Kroon kantine 

om ze op te halen.

We rekenen weer op de steun 

van ons mooie dorp. 

Alvast bedankt namens

de club.
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Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

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

Gevraagd mest van:

Maak het verschil!
Word vrijwilliger bij Elkander. Kijk op www.elkander.frl/vrijwilligers
Kennismaken of een keer meedoen? 
Neem contact op met één van de vrijwilligerscoördinatoren om een afspraak te maken. 

088 – 512 8100 Brugchelencamp
088 – 512 8600 Talma Hoeve
088 – 512 8700 Talma Hûs

Wyldekamp 5, Twijzelerheide

Tel. 0511-441779 b.g.g. 06-50588620 
Openingstijden: di./wo./do. :  8.30-18.00 uur;   vrij :  8.30-2  uur;

zaterdag :  8.30-12.00 uur

Het team van 
kapsalon Tabitha 
wenst u prettige 
feestdagen en een 
gezond nieuwjaar
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Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen

T. 085 773 41 71   E. info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

OFFLINE

Grafische vormgeving

Huisstijlen

Promotiematerialen

Handelsdrukwerk

Magazines

Kranten

ONLINE

Websites

Webshop

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Social Media advies/beheer

Social Media campagnes

Bel of mail ons voor 
gratis vrijblijvend advies

Een website 
op maat tijdelijk
vanaf 1295,-

Wilt u online goed gevonden worden en goed 

zichtbaar zijn? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres voor een goede website. 

ALTIJD VERRASSEND IN AANBOD
TWIJZELERHEIDE  BJIRKEWEI 9 
GRONINGEN  WOONBOULEVARD HOENDIEP  ATOOMWEG 6-9
 WWW.WOONLAND.EU

YUNTA 
EETKAMER- 
TAFEL  
CONCEPT
leverbaar  
vanaf        519,-

ZORGELOOS GENIETEN
WOONPROGRAMMA’S VOOR ELKE INTERIEUR

BIJ WOONLAND
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Kerst met De Kast in PKN-kerk De Westereen
DE WESTEREEN – Vrijdagavond 20 december zal de PKN-kerk in De Wester-
een het prachtige decor vormen van een mooi meeslepend muziekpro-
gramma voor de hele familie: Kerst met De Kast. Een avond om ook ken-
nis te maken met een andere kant van nog steeds een van de bekendste 
bands van ons land: De Kast. Naast de mooiste en grootste Fries- en 
Nederlandstalige hits, ook een selectie van speciaal voor dit programma 
geselecteerde kerstsongs, volledig vanuit het hart gespeeld en vol passie 
gezongen.

Westereender en Salomon Levy na-

zaat in hart en nieren en tevens zan-

ger en frontman Syb van der Ploeg 

van De Kast: ‘Het is voor ons, en dan 

vooral voor Peter en mijzelf, altijd bij-

zonder om in eigen dorp te spelen. 

Het maakt iets extra’s bij ons los. Als 

band kijken we er ieder jaar opnieuw 

naar uit om een aantal kerstshows te 

spelen en er samen met het publiek 

een sfeervolle avond van te maken. 

We zijn vaak al een maand van tevo-

ren aan het repeteren, want zoals reeds 

gezegd, dit heeft iets extra’s. Het is 

echt een andere beleving dan onze an-

dere concerten, waardoor we er extra 

van kunnen genieten. De zaal waarin 

wij spelen is nog nieuw, maar met de 

bouw is er rekening gehouden met de 

akoestiek, waardoor het geluid uitste-

kend tot zijn recht komt.’

Tijdens de koude dagen en lange 

nachten voor en onderweg naar de 

kerst en het nieuwe jaar, nog even 

genieten van een band die in AFAS 

Amsterdam hun 30-jarig jubileum 

vierde. Een sfeervolle kerst die voor 

velen begint met het optreden van De 

Kast, met een twee keer zestig mi-

nuten durend programma, met naast 

de mooiste hits van de band, ook een 

selectie van speciaal voor dit program-

ma geselecteerde kerstsongs. Soms 

gebracht in vrijwel de originele versie 

en dan weer in een echt De Kast-jasje. 

Ook zal er een zangeres op komen 

treden. Bij de kerstnummers, die de 

band op het mooie podium brengt, zal 

de herkenbaarheid groot zijn. Prachtig 

detail daarbij is, dat iedere muzikant 

van De Kast ook volledig aan bod 

komt, zodat men tevens getuige kan 

zijn van de pure klasse van de muzi-

kanten, die al jaren bewezen hebben 

hun mannetje te staan.

Kerst met de Kast is dus op vrijdag 20 

december van 20.15-22.45 uur. Ver-

koop, indien er nog kaarten zijn, in de 

PKN-kerk.

Kerst met Collage

Vocaal Ensemble Collage nodigt u 

uit samen met hen Kerst te vieren. 

Dat kan op zaterdag 14 december om 

20.00 uur in de Kruiskerk te Burgum 

en op zondag 15 december om 16.00 

uur in de Grote Kerk te Dokkum. 

Collage is een enthousiaste groep 

zangers en zangeressen, die met veel 

passie allerlei muziekstijlen ten gehore 

brengt.

Ook in deze kerstconcerten laten ze 

hun veelzijdigheid horen met een mix 

van klassiek en modern, traditionals, 

evergreens met een ‘twist’ en popu-

laire nummers. Een tip van de sluier: 

prachtige Engelse carols van o.a. Brit-

ten en Rutter, een snelle Jingle Bells in 

een King’s Singers-jasje, het winterse 

Glow van Eric Whitacre en Carol of 

the Bells à la Pentatonix. De bege-

leiding is in handen van twee uitste-

kende pianisten - in Burgum Ruben 

Stolp en in Dokkum Wiebe Kaspers 

- die beide hun sporen in de muziek al 

verdiend hebben. Verder is er in deze 

concerten een belangrijke rol wegge-

legd voor strijkkwartet “Regina Forte”. 

De dames van dit kwartet leerden 

elkaar kennen bij het Frysk Jeugd 

Orkest en besloten in 2014 met zijn 

vieren verder te gaan. Sindsdien tre-

den ze vaak op; solo, in theaterpro-

ducties of als begeleiding van koren. 

Met elkaar zullen de muzikanten u 

onvergetelijke momenten bezorgen. 

Dus, hebt u behoefte aan bezinning 

en vrolijkheid, vier dan kerst met 

Collage. Entree: € 15,00 (<15 jaar 

€ 7,50).

Kaarten aan de zaal of reserveren 

via www.vocaalensemblecollage.nl

Postduiven Kerstshow 
in Burgum
Postduivenvereniging Fleanwille Burgum organiseert op vrijdag 20 en zaterdag 

21 december 2019 weer de jaarlijkse Postduiven Kerstshow (clubtentoonstel-

ling). Vrijdagavond vanaf 19.00 uur (met muzikale medewerking van zanger 

Rein Krans) en zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur kunt u de postduiven bezich-

tigen in het clubgebouw. Tevens vrijdagavond en zaterdagmiddag draaiend rad 

met vele mooie prijzen! Zaterdagmiddag een grandioze bonnenverkoop rond 

17.00 uur. Diverse sterk spelende topliefhebbers en kampioenen hebben een 

bon beschikbaar gesteld. Het is dan ook een uitgelezen kans om een jonge duif 

of koppel eieren van hen te bemachtigen. Iedereen is van harte welkom in het 

clubgebouw aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 18-20 in Burgum 

(gratis toegang).

Oud papier container
Week 51 16 t/m 20 december 
Week 2 6 t/m 10 januari

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

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

Kerstdiner in het  
Abe Lenstra stadion
Woensdag 27 november mochten 2 bewoners van Brugchelencamp en hun 

beide begeleiders dankzij inspanningen van De Westereender aanschuiven bij 

het “vervroegd” kerstdiner in het Abe Lenstra stadion. Deze avond werd geor-

ganiseerd door het KPN Mooiste Contact Fonds en wordt dit jaar gehouden in 

de 17 Eredivisie stadions in ... Nederland. De aftrap was dit jaar in Heerenveen. 

Samen met 120 aanwezigen werd volop genoten van de lekkere gerechten en 

het entertainment wat geboden werd met als hoogtepunt een interactie met clu-

bicoon Foppe de Haan. Na afloop kregen alle aanwezigen een foto waarop ui-

teraard de kerstman niet ontbrak en een heerlijke banketstaaf aangeboden. “We 

hebben nog nooit zo’n mooie avond beleefd” was de opmerking van onze be-

woners. Beter compliment kun je als vrijwilliger en organisatie niet ontvangen.
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Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

www.multistyle.nl

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

K. Sikkemaweg 9

ZWAAGWESTEINDE

Tel. 0511-441663

Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten

* Thermofit ondergoed

* 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

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

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

Gevraagd mest van:

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
VW Caddy 2.0 SDI ............................................................................€ 2250,=

Kleur: wit | Km stand: 292.334 | Bouwjaar: 2005
Chevrolet Matiz 0.8 Pure .................................................................€ 1750,=

Kleur: blauw | Km stand: 114201 | Bouwjaar: 2008
Peugeot Partner 1.6 HDI ..................................................................€ 2999,=

Kleur: blauw | Km stand: 128.213 | Bouwjaar: 2007

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

Peugeot 308 SW 1.6 VTi station
Km stand: 178.676 | Bouwjaar: 2010

€ 4950,-

Seat Leon 2.0 TFSI
Km stand: 200.384 | Bouwjaar; 2007

€ 4499,-

Prettige kerstdagen 
en een gelukkig en 
gezond 2020

Treast    geschenken  

- troost kerstkaarten 
- zakje met licht 

- wenslichtjes
 - gedichtenbundel en kalender

Jan van der Meer 
- Willow Tree

 

Skoallestrjitte 16 | De Westereen 

www.treast.nl
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Europese prijzen voor 
Dokkumer Bonifatius-
bieren in European 
Beer Challenge
DOKKUM - Twee bieren van Stadsbrouwerij Bonifatius in Dokkum 
hebben een prestigieuze prijs gewonnen in de European Beer Chal-
lenge in Londen. Er werden voor de challenge door een vakkundige 
jury duizend bieren geproefd uit 38 Europese landen. Bonifatius Acht 
Guldensbier won dubbel goud, het Bonifatius Kloosterfruit zilver.

Vier verschillende bieren bracht Bo-

nifatiusbier sinds de oprichting in 

2015 op de markt. Voor de Europese 

Beer Challenge werd gekozen voor 

het inzenden van het Acht Guldens 

bier en het Kloosterfruit. 

Frank van Dijk namens de brouwe-

rij: “Het Kloosterfruit is gebrouwen 

met de moerbei, bijzonder is dat de 

oudste moerbeiboom van Europa 

in Dokkum staat. De Acht Gulden 

is een quadrupel van 10%, een echt 

winterbier. Daarmee zijn het twee 

extremen die in onze ogen contes-

terend zijn in de speciaalbieren-

wereld. Het heeft gebleken dat het 

een goede keuze was om deze twee 

speciaalbieren in te zenden voor de 

E.B.C. in London.”

De geschiedenis van het Dokkumer 

bier begint al in de vroege Middel-

eeuwen. Na de dood van Bonifatius 

in 754 brouwden de monniken van 

de net gestichte Bonifatiusabdij op 

de Markt het Bonifatiusbier. Par-

ticuliere brouwers namen dit werk 

over tot een aantal van 19 brouwe-

rijen in het centrum van Dokkum. 

In 1876 stopte de laatste brouwer. 

Stadsbrouwerij Bonifatius is num-

mer 20 en daarmee als eerste brou-

werij weer terug in Dokkum na 140 

jaar. 

Frank: “Na jaren van inzet, groei en 

het realiseren van dromen openden 

we vorig jaar onze Stadsbrouwerij 

Bonifatius midden in de binnenstad 

van Dokkum. We runnen het met 

vijftien enthousiaste vrijwilligers. 

Hoe gaaf is het om met deze prijs 

weer een hoogtepunt te kunnen 

toevoegen aan de Bonifatiusmissie! 

Het winnen van deze prijzen geeft 

aan dat we als beginnende brouwer 

op de goede weg zijn.”

Klooster fruit 3,8% Vol
Klooster fruit is gebrouwen met de 

vruchten van de zwarte moerbei-

boom. De oudste moerbeiboom 

van Europa is te vinden in het hart 

van Dokkum, tegen de zonnige 

zuidmuur van de Grote kerk c.q. 

Sint-Martinuskerk. Van de traag 

groeiende moerbeibomen wordt wel 

gezegd dat men in hun gebladerte 

de aanwezigheid van God kan voe-

len. Van de vruchten wordt vandaag 

hoe dan ook een Goddelijke drank 

gebrouwen.

Acht Guldens 10% Vol
Acht Guldens Bier is een donker 

speciaalbier van het type Quadru-

pel met veel historie. Acht Guldens 

Bier verwijst naar de hoge prijs die 

men vroeger per vat moest betalen 

voor dit uiterst smaakvolle en com-

plexe brouwsel. Het zuivere water 

uit de Bonifatiusbron zorgde mede 

voor de goede smaakbeleving van 

dit zware en duurdere bier. ‘Konst 

der wel un liiffol fan drinke!’

DOARPSBELANG EK 
JO BELANG

Onder deze titel wil Doarpsbelang onderwerpen die het dorp aangaan onder 

uw aandacht brengen.

De Westereen energie neutraal?
Doarpsbelang organiseerde een tweetal bijeenkomsten in samenwerking met 

de Friese Milieufederatie. Ongeveer 30 inwoners gingen in gesprek over dit 

onderwerp. Er kwamen best wel aardige i deeën naar voren. FMF komt met een 

rapport wat op de jaarvergadering van DB  in april zal worden gepresenteerd.

Kerstlichtjes
Op kerstavond, 24 december zal er bij het gedenkteken voor onze oorlogsslacht-

offers weer een bijeenkomst zijn om door middel van lichtjes hier aandacht aan 

te besteden. Uitvoering en tijdstip wordt nog via onze Facebookpagina bekend 

gemaakt.

Kersboominzameling
Zaterdag 4 januari kunnen de overtollige kerstbomen weer worden ingeleverd 

op het marktterrein. Vanaf 10 uur staat Doarpsbelang weer klaar om ze in ont-

vangst te nemen.

Invulling terrein De Frosk
Op verzoek van Doarpsbelang een reactie van wethouder Wiersma, naar aan-

leiding van de uitstekend bezochte informatieavond over de invulling van het 

terrein van het voormalige zwembad De Frosk. Dit omdat Doarpsbelang van 

mening is dit de bezoekers en inwoners van ons dorp op de hoogte moeten 

blijven van eventuele mogelijkheden of ook onmogelijkheden voor ons dorp. 

“Bij de inloop in De Westereen in het afgelopen voorjaar konden belangstellen-

den meedenken en plannen indienen voor een nieuwe invulling voor de Frosk. 

Diverse plannen en ideeën zijn ingebracht, waaruit de gemeente samen met 

Dorpsbelangen het plan voor een lasergame/paintball baan met escaperoom 

hebben uitgekozen om verder op haalbaarheid te onderzoeken. Het gebouw is 

getaxeerd en met de initiatiefnemers zijn diverse gesprekken geweest. Uiteinde-

lijk bleek het plan helaas onvoldoende kans van slagen te hebben en wordt er 

nu weer in overleg met de Dorpsbelangen gekeken naar de andere plannen die 

tijdens de inloop zijn ingediend. Enkele ideeën die waren ingediend zijn onder 

andere mogelijkheden voor Tiny Houses en seniorenappartementen of game-

centrum voor de jeugd. Ook wordt rekening gehouden met de ideeën die tijdens 

de dorpenrondes en brochje door het college (Sko ris oan) zijn geïnventariseerd. 

Begin volgend jaar wil de gemeente samen met Doarpsbelang een aantal opties 

aan de inwoners voor te leggen om dan zo snel mogelijk een volgende stap te 

kunnen zetten.” 

Dantumadeel Cup dit jaar vanuit Dokkum

Waar er afgelopen jaar nog werd gespeeld in 

de nostalgische sporthal ‘De Boppeslach’ te 

Damwoude, wijken we noodgedwongen uit 

naar ‘De Doelstien’ te Dokkum. 

De commissie is erg opgelucht dat het 

leukste voetbaltoernooi van het jaar gelukkig 

alsnog kon worden georganiseerd. Hopelijk 

kunnen we het toernooi volgend jaar weer 

voortzetten in onze eigen gemeente.

Verder veranderd er weinig aan de opzet van 

het traditionele toernooi. Zoals elk jaar is er 

door het publiek weer prachtige prijzen te 

winnen middels een loting. Deze prijzen zijn 

aangeboden door Schaafsma Rijwielhandel 

en Electro World Talsma. Daarnaast is het 

natuurlijk weer spannend wie er met de 

Dantumadeel Cup met de grote oren 

vandoor gaat! 

Op 8 november heeft  de loting van het 

toernooi plaats gevonden in de Sake Store 

te Zwaagwesteinde. Er zullen dit jaar 

twee gastverenigingen deelnemen aan het 

toernooi, namelijk: CSV Be Quick Dokkum 

en VV Dokkum. Onder toeziend oog van 

notaris Frank Beks en eigenaar van Sake 

Store, Th ys Baarsma, heeft  de trekking de 

volgende loting opgebracht. 

POULE A
 SC Veenwouden

 CSV Be Quick Dokkum

 VIOD Driezum

 VV De Wâlden

POULE B
 VV Dokkum

 VCR

 VV Zwaagwesteinde

 Broekster Boys

De 23 editie van de Dantumadeelcup werd 

door SC Veenwouden gewonnen. We zijn erg 

benieuwd wie er dit jaar met de prestigieuze 

prijs vandoor gaat en de wisselbeker een jaar 

lang mag presenteren in de prijzenkast van 

de vereniging. De poulewedstrijden zullen 

om 14.00 uur starten. Net als voorgaande 

jaren zal het G-team van Broekster Boys zijn 

voetbalkunsten aan de vele toeschouwers 

vertonen. 

We hopen op een sportief en respectvol 

toernooi en we danken alle sponsoren voor 

hun steun!

De Dantumadeel Cup Commissie

De 24e editie van de Sake Store Dantumadeel Cup vindt dit jaar plaats in 
Dokkum. Voor de huidige commissie is het de 9e keer dat dit toernooi door 
hen wordt georganiseerd. 

Bovenstem-Zanguur
Zondagavond 12 januari is er in De Westereen voor het eerst een 
bovenstem-zanguur.

Dit vindt plaats in de CGK Reho-

both aan de Noarder Stasjonsstrjitte 

31. Sinds enkele jaren herbergt 

deze kerk een club enthousiaste 

bovenstemzangers en -zangeressen. 

Regelmatig wordt het bovenstem 

zingen geoefend en tijdens de dien-

sten in praktijk gebracht. Iedereen 

is welkom om deze avond mee te 

zingen of te luisteren. De toegang 

is gratis. Wel is er een collecte. Het 

Zanguur begint om 19.30 uur.

Zangers gezocht
Voor de liefhebber is er de moge-

lijkheid om de bovenstem te oefe-

nen en mee te zingen. Het oefenen 

gebeurt thuis met geluidsbestan-

den (MP3) via tablet, computer of 

smartphone. 

Zondagmiddag 12 januari oefenen 

we samen in de kerk vanaf 17.30 en 

nuttigen daarna onze meegebrachte 

lunch. Voor koffie en thee wordt 

gezorgd. Wie hieraan mee wil doen 

kan zich aanmelden door een email te 

sturen naar bovenstemdw@gmail.com.
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Surhuisterveen 
Gedempte Vaart 2
Vraagprijs: €175.000,-k.k.

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

Twijzelerheide
Tsjerkepaed 26
Vraagprijs: €249.000,- k.k.

Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 8 
VERKOCHT

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Augustinusga
Geawei 8
Vraagprijs: €169.500,- k.k.

Surhuisterveen
Johan ter Schoeleweg 24
Vraagprijs: €164.500,- k.k.

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Surhuizum
It Noard 23
Vraagprijs: €189.500,- k.k.

Augustinusga
Boskkamp 32
Vraagprijs: €139.500,- k.k.

VERKOCHT

De Westereen
Fogelsang 73
VERKOCHT

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

BOUWMOGELIJKHEID

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT

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

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een steengoed 

2020!


