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TIJD VOOR EEN NIEUWE BRIL?

HET BESTE
EN MOOISTE
VOOR OGEN

Bekijk hoe op rabobank.nl/duurzaamwonen

Verbouwen? Joúw kans 
om te verduurzamen 
 
Het Rabo Groendepot geeft je tijd én ruimte  
Isoleren, dubbel glas of zonnepanelen. Als je  
je woning verbouwt, kun je ook je duurzame 
woonkansen benutten. Met het Rabo Groendepot 
heb je twee jaar om te beslissen wat je gaat doen. 
Dus neem je tijd. En doe het goed.

20 x 2,6

Pak je
duurzame

woonkans

Warm welkom voor eerste burgemeester 
Noardeast-Fryslân
DOKKUM - Commissaris van de Koning Arno Brok heeft Johannes Kramer 
in Dokkum officieel geïnstalleerd als eerste burgemeester van de nieuwe 
gemeente Noardeast-Fryslân. Hij neemt het stokje over van waarnemend 
burgemeester Hayo Apotheker.

De familie Kramer werd bij bij Si-
brandahûs verwelkomd door een spe-
ciaal ontvangstcomité, bestaande uit 
onder andere locoburgemeester Eng-
bert van Esch en kinderburgemeester 
Marije Adema. Vervolgens was er een 

tour met politie-escorte, sjees en paar-
dentram die eindigde bij het stadhuis 
aan de Suupmarkt in Dokkum.

Op de Zijl zongen ruim tachtig leer-
lingen van de Nynke van Hichtum in 

Dokkum, De Bining Westergeest en 
Op ‘e Trije Ferwert een welkomstlied 
‘Samen staan we sterker’ onder leiding 
van Feike van der Zee en beiaardier 
Auke de Boer. Na de installatie in de 
Grote Kerk stelde Kramer dat hij deze 
prachtige gemeente goed wil leren 
kennen. 
,,Myn earste taak is yn de kunde 
komme mei jim en alle oare ynwen-
ners, bedriuwen en ynstellingen yn de 

gemeente. Ik wol oanhearre en fragen 
stelle, my in byld foarmje.’’ 

Hij noemde ook al een paar hoogte-
punten voor het komende jaar. ,,Yn 
april is it 75 jier lyn dat ús gemeente 
befrijd wurden is. Wy sille dêr ek ge-
past by stil stean. De Binck Banck 
tour start yn augustus en wy sille as 
gemeente in beslút nimme oer de 
nije húsfesting. Samar wat saken foar 

2020, wêr’t noch in protte al bekende 
en faaks ek no noch net bekende hich-
tepunten bykomme sille. Ik hoopje jo 
by dy gelegenheden en ek by oare ge-
legenheden te moetsjen.’’

Een eerste kennismaking met De 
Westereender heeft inmiddels plaats-
gevonden. Voor een uitgebreid inter-
view met de nieuwe burgemeester van 
Noardeast-Fryslân, zie pagina 3. 

Foto: Klasina van der Werf
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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

80% 
TOT 

KORTING 
80% 

TOT 

Feintensloane 1 Feanwâlden 0511-472381 www.dijkstramode.nl

VVEERRBBOOUUWWIINNGGSS--
UUIITTVVEERRKKOOOOPP

VERBOUWINGS-
UITVERKOOP

KORTING 80% TOT 

Foarwei 17, Walterswâld T  (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl      AutoBoersma

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

OPEL AGILA 1.0 EDITION
airco, radio cd, licht metalen velgen,
centrale vergrendeling, elek. ramen, 
mistlampen voor, enz.  HOGE ZIT
bj 2014 - 94.587 km € 6.995,-

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 150 PK
INNOVATION airco/ecc, Opel radio
+ nav, parkeerhulp v+a, cruise ctrl, 
l.m. velgen  ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2017 - 21.202 km € 18.495,-

OPEL CORSA 1.0 TURBO EDITION
5 DRS airco, Opel radio, pdc v+a, 
licht metalen velgen, cruise control, 
elektrische ramen, enz.
bj 2015 - 76.167 km € 9.450,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION
airco, Opel radio cd, pdc v+a, 
licht metalen velgen, cruise control, 
elektrische ramen, trekhaak, enz.
bj 2010 - 99.945 km € 9.950,-

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

OPEL
CROSS-
LAND X
1.2 ONLINE 

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

BOERSMA
 VERTROUWD 
MET SERVICE

O
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De Sjaak
Heel Nederland zat op nieuwjaars-
dag in spanning voor de buis toen 
bekend werd gemaakt waar de rode 
vrachtwagen van de Postcode Loterij 
dit keer naartoe zou rijden. Het werd 
uiteindelijk Nieuw-Vennep, waar zes 
gezinnen een luttele 27 miljoen mo-
gen verdelen. Er werd meteen druk 
gerekend, want iedereen wil uiter-
aard weten hoeveel ‘ie heeft gewon-
nen. Hoe meer hoe beter. Althans, 
dat zou je denken.

Het is al weer even geleden dat ik de 
documentaire ‘1 Dorp, 1 Postcode, 
43 Miljoen’ zag waarin winnaars van 
grote geldbedragen in Zeeland hun 
verhaal deden. Een stuk of vijf mil-
jonairs lieten zien hoe het hen was 
vergaan na het winnen van de loterij. 
En je raadt het al: slechts een enke-
ling was er daadwerkelijk gelukkiger 
op geworden. 

Eén familie staat me nog bij: Sjaak 
en Carine. Ook zij wonnen een mil-
joen en konden plotseling alles ko-
pen dat los en vast zat. Hun oog viel 

op grond van de familie, mooi aan 
de rand van het dorp. Ook broers en 
zussen wilden daar maar wat graag 
wonen, maar hadden simpelweg het 
geld niet. Dus toen het miljoen goed 
en wel op de bankrekening was ge-
stort, kocht het miljonairsstel als de 
wiedeweerga het lapje grond. 

In no time werd een luxe villa op 
het familiale landgoed uit de grond 
gestampt. Een woning met een ge-
weldige keuken, een fantastische 
badkamer en een mega woonkamer. 
Broers en zussen hielden het bouw-
proces met argusogen in de gaten. 
Zittend op de bank bleef het lang 
stil toen presentator Patrick Lodiers 
vroeg of het voor ruzie in de familie 
had gezorgd. Die stilte onthulde het 
prijskaartje dat Sjaak en Carine voor 
hun droomhuis hadden betaald. Een 
droomhuis waar familie niet langer 
over de vloer kwam.
Ik geloof dat loterijen tegenwoor-
dig zogenoemde ‘miljonairstrainin-
gen’ geven. Na het winnen van een 
groot bedrag krijg je tips en trucs 

hoe je om moet gaan met die pas-
verworven rijkdom. Want hoe stap 
je je stamkroeg binnen nadat je net 
vijf miljoen hebt gecasht? Iedereen 
verwacht op z’n minst één biertje 
van je. En niet alleen vandaag, ook 
volgende week. Jij hebt immers geld 
genoeg. 

Hoe ga je om met verzoeken van 
vrienden en familie om geld te le-
nen? Of brutaler nog: om hen geld te 
schenken. Jij hebt er immers genoeg 
van, dus doe niet zo krenterig toch? 
Goede doelen die massaal aan de 

bel trekken, ondernemers met fan-
tastische businessplannen waarvoor 
ze alleen nog een geldschieter nodig 
hebben. En ga zo maar door.

Het lijkt allemaal mooi, zo’n mega-
bedrag winnen. Maar het is nog niet 
zo eenvoudig om ook echt gelukkig 
te worden van veel geld. Als winnaar 
kun je onderaan de streep uiteinde-
lijk ook de grote verliezer zijn. Dan 
ben je net als Sjaak en Carine echt 
de sjaak.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Een paar dagen voor de kerst. U kent 
het waarschijnlijk wel. Even de gade-
robe doornemen. Wat zal ik dragen met 
de kerst? Moet er nog iets nieuws gekocht 
worden? Mijn oog valt op een mooi kle-
dingstuk, slechts een keer gedragen, bij een 
speciale gelegenheid. Eigenlijk wil ik het 
niet meer en het past ook niet meer. Pas-
send in het kader van hergebruik, besluit 
ik het op Markplaats te zetten. Een naar 
verhouding redelijk prijsje, vooral omdat 
er nog een combinatie kledingstuk in de-
zelfde maat bijkomt. 

Kun je een ander blij maken, toch? Het 
duurt maar vijf minuten en ja hoor de 
koop is, of beter gezegd lijkt gesloten. Ik 
lees: ‘Ik wil het graag van u overnemen. 
De vraagprijs is geen probleem, maar 
vanwege mijn werk kan ik het niet op-
halen. Wilt u het opsturen’. Uiteraard 
geen probleem, toch nog maar even op at-
tenderen, dat het wellicht niet meer voor 
de kerst binnen is. Ook even melden dat 
de bezorgkosten er dan overheen komen. 
Je moet tenslotte eerlijk blijven. ‘Geen 
probleem’ is het snelle antwoord en het 
adres is in Alkmaar. De eerste en dan 
niet kerstbelletjes rinkelen in mijn hoofd. 
Het ophalen vanuit Alkmaar, dat klopt 
niet. Dat doe je niet voor deze prijs. Het 
klopt gewoon niet. Dan komt het woord 
betalen. 
Een prachtig aspect, nietwaar? Nee, niet 
waar. Er wordt precies aangeven welke 
stappen ik moet nemen. Lijkt niets mis 
mee. Oh, ja of ik even 1 cent wil over-
maken. Zij of hij wil veiligheid, is te 
vaak bedrogen. Ik besluit de rollen om te 
draaien en wil proberen het via ‘veilig 
betalen’ op Marktplaats regelen. Plotse-
ling is de belangstelling over. De lijnen 
zijn gesloten. Deze poging om mij geld 
afhandig te maken mislukte. De misdaad 
is toch akelig dichtbij.

Jefanka

‘Ik bin boargemaster foar álle minsken’

,,Ik tink dat ik my hjir wol thús fiele sil yn Noardeast-Fryslân’’, seit Johan-
nes Kramer (52), dy’t as deputearre fan de provinsje Fryslân bekend is 
mei it gebiet. It waard tiid foar wat oars foar Kramer. It boargemasterskip 
lonket, mar wat foar kar hast as FNP’er dy’t mei hert en siel fêst sit oan 
Fryslân? ,,Net elke gemeente past by my, mar by Noardeast-Fryslân hie ik 
fuort in goed gefoel. Dizze kâns woe ik dan ek net sjitte litte.’’

Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Marcel van Kammen

Wat fine jo sa moai oan dizze regio? 
,,De minsken. De positive grûnhâl-
ding. Minsken wachtsje hjir net ôf, 
mar pakke troch. Dat sjochst mei 
grutte projekten, lykas Holwerd aan 
Zee. Dit is in hiele ûndernimmende 
streek. 
Hjir hâldt de wrâld net op. Hjir beg-
jint it! Mar ek de autentike omjouwing 
sprekt my oan. De Wadden, it Lau-
wersmar, de Súd Ie en de prachtige 
stêd Dokkum. Ik bin der lêstendeis 
efkes mei myn húshâlding west op sn-

eintemiddei en de bern seinen: wat is 
it hjir moai!’’ 

Wolle se wol ferhúzje nei Noardeast-
Fryslân?

,,Dêr moast ik earst wol even oer prate 
fansels, mei myn frou Christina en fjou-
wer bern fan 16, 13, 11 en 9 jier. Ik bin 
hikke en tein yn Gaasterlân en wy wenje 
no yn Sibrandabuorren. Myn frou stiet 
efter my en de bern witte dat in ferhu-
zing mei myn berop boppe de holle hin-
get. We ferhúzje yn de simmerfakânsje, 

dan kinne de bern mei skoalle in nije 
start meitsje. It falt my oant no ta mei 
hoe’t de bern reageare, mar se sille earst 
wol harren draai fine moatte.’’

Wêrom wolle jo graach boargemas-
ter wurde?

,,Ik hâld fan minsken en ik tink dat we 
tankber wêze moatte dat de oerheid 
yn Fryslân noch sa ticht by de mins-
ken stiet, ek al wurdt der wolris op om 
seurd. As boargemaster bist in spin yn 
it web en wat my oansprekt is dat ik 
no wat mear út de politike skynwer-
pers stean. In boargemaster hat mear 
in stypjende rol en it wichtichste is: ik 
bin boargemaster foar álle minsken yn 

Noardeast-Fryslân.’’ 
Jo wurde de earste boargemaster 
fan Noardeast-Fryslân. Wat fine jo 
dêr fan?

,,Dat we fan trije gemeenten nei ien 
gien binne, fyn ik moai. Ik hâld fan út-
dagingen. Myn doel is dat alle ynwen-
ners harren belutsen fiele by de nije 
gemeente en dat se ek sjogge dat de 
tsjinstferliening better wurdt. As nije 
gemeente moatte wy ús wol bewize. It 
giet net automatysk. Yn elk gefal moat 
de sfear goed wêze. Dat is nedich om 
in goeie gemeente del te setten.’’

Wat binne jo plannen mei de ge-
meente?

,,Earst moat ik my oriënteare. Goed 
lústerje nei de minsken. De leefberens 
fan de hele regio fyn ik wichtich. As 
deputearre hie ik leefberens yn myn 
portefúlje en as ik sjoch wat hjir al 
bard is, bygelyks yn Kollum, it Súd 
Ie projekt en de berikberens troch de 
Sintrale As dan bin ik dêr grutsk op. 
Mar ek de gearwurking mei oare par-
tijen is goed, sjoch nei Anno I en II en 
no Ternaard. As boargemaster wol ik 
dêr graach in ferbinende rol yn spylje.’’

Jo binne de lêste tiid in soad yn it 
nijs west oer de boeren. Hoe sjogge 
jo dêr op werom?

,,Ik bin boeresoan fan komôf. It siet 
net yn my om boer te wurden, mar 
ik wit hoe’t it rûkt op ‘e pleats. Troch 
myn wurk bin ik wol bot by de lânbou 
belutsen en dat fielt fertroud. Ik fyn 
it machtich wat der bart yn ‘e lânbou, 
asto ek sjochst nei agrarysk natuer-
beheer. En elke boer docht it op syn 
eigen wize. Ik wol dan ek graach meí 
de boeren prate, nei harren lústerje. 
Yn ferbining mei de boeren sykje nei 
in oplossing. Ik sjoch dat as in moaie 
ôfsluting fan myn wurk as deputearre.’’ 

Wat wolle jo noch kwyt oan ‘e lêzers 
fan De Westereender?

,,Gean moai sa troch, bliuw sûn en de 
kop derfoar hâlde mei syn allen!’’

Vorige week werd Johannes Kramer officieel 
geïnstalleerd als burgemeester van Noar-
deast-Fryslân door Commissaris van de Koning 
Arno Brok. 
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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,-*

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd   1 03-10-18   14:37
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‘De Westereender komt thús’

Zonder dat u het in de gaten heeft, is dit de eerste editie van De 
Westereender die van de persen is gerold bij NDC mediagroep in Leeu-
warden. Twee rasechte Westereenders staan aan de wieg van deze 
samenwerking: Pier Baarsma en Pieter Jan Heidstra. ,,De Westereen-
der komt thús.”

Op de tafel van Pier Baarsma, al-
gemeen directeur van de NDC 
mediagroep, liggen vier kranten. 
Het Friesch Dagblad, de Leeuwar-
der Courant, het Dagblad van het 
Noorden en De Westereender. Tel 
daar nog 46 weekbladen en een 
hand vol nieuws- en maandbladen 
bij op en je krijgt een beeld van de 
hoeveelheid bladen die wekelijks 
in Leeuwarden van de grote persen 

rolt. ,,De Westereender is ús nijste 
telch yn de NDC-famylje”, knikt 
Pier. ,,En dêr binne wy grutsk op.”

Vertrouwde samenwerking
Ook uitgever Pieter Jan Heidstra is 
trots op de samenwerking. ,,NDC 
is crossmediaal, wat betsjut dat se 
meardere kanalen ha. Dêr kinne wy 
aanst as partner fan profiteare. Bop-
pedat is it moai om tegearre mei Pier 

te wurkjen. Wy kenne elkoar al jier-
ren. Dit fielt foar my hiel fertroud. 
It is krekt oft De Westereender no 
echt thús komt.”

Achter de schermen
Hoewel er achter de schermen het 
nodige verandert op logistiek gebied, 
blijft het motto van De Westereen-
der exact gelijk: verhalen uit de regio 
brengen. ,,Just dat is de krêft fan in 
lokale krante”, vindt Pier. ,,De Wes-
tereender kin ferhalen bringe dy’t wy 
op de redaksje net ha. Pieter Jan kent 
de minsken persoanlik en wit wat 
der spilet. Minsken moatte har yn in 
krante herkenne: dêr leau ik yn.”

Groter verspreidingsgebied
Veranderen zal De Westereender 
dan ook niet, belooft Pieter Jan. ,,Us 
ferspreidingsgebiet wurdt in bytsje 
grutter, wy sitte tenei ek yn de regio 
Holwert, Ternaard, Easternijtsjerk, 
Ferwert, Ee en Engwierum. Fierder 
bliuwt alles sa’t it is. Wy wolle moaie 
ferhalen optekenje. Eigen kopij sam-
melje. Nijsgjirrichheden oer ús regio 
fertelle. Dêr giet it ús om.”

Tip voor de redactie?
Ook een nieuwsgierig verhaal dat een plek verdient in de volgende De Wes-
tereender? Stuur uw tip naar redactie@westereender.nl

LEES DE 
WESTEREENDER 

OOK
ONLINE

WWW.WESTEREENDER.NL

Franeker

Burgum

Bolsward

Drachten

Beetsterzwaag

Marum

Leeuwarden

Kollum

Grootegast

Ferwert Dokkum

Damwâld

Ballum

Buitenpost
De Westereen

Burdaard

Holwert
Ternaard

Kootstertille
Hurdegaryp

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Thermo�t 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

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

DIVERSE OCCASIONS:
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

Opel Meriva 1.6 Enjoy ...............................................€ 1999,=
Kleur: zilver | Km stand: 169.252 | Bouwjaar: 2004

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

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

€ 4499,=

BMW 316D Touring
Km stand; 288.473 | Bouwjaar; 2012

€ 6999,=

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

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

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 | BAKKERIJSCHOTANUS@OUTLOOK.COM

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Weekaanbiedingen
Cranberry Suikerbrood €3,25

Big Dieet koek €2,95

6 ges. Bollen €2,10

Weens Appelgebakstukje €6,95

Desembrood
Cranberry & Noten €2,85
Roggebloem €2,25
Pompoenpitten & €2,45
Zonnebloempitten

Desembrood
Cranberry & Noten €2,85
Roggebloem €2,25
Pompoenpitten & €2,45
Zonnebloempitten

Desembrood
Cranberry & Noten €2,85
Roggebloem €2,25
Pompoenpitten & €2,45
Zonnebloempitten

Weekaanbiedingen
Cranberry Suikerbrood €3,25

Big Dieet koek €2,95

6 ges. Bollen €2,10

Weens Appelgebakstukje €6,95

Weekaanbiedingen
Cranberry Suikerbrood €3,25

Big Dieet koek €2,95

6 ges. Bollen €2,10

Weens Appelgebakstukje €6,95
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‘It sirkeltsje is rûn’
,,Ik ha al sa folle minsken sprutsen, mar sels ynterviewd wurde fielt wat 
frjemd.” Klasina van der Werf is zichtbaar even in de war wanneer ze zelf 
als onderwerp van gesprek plaatsneemt aan de keukentafel. Als kersverse 
redacteur van De Westereender stelde ze zichzelf in het decembernummer 
al kort voor. ,,Dus wêr moatte wy it no noch oer ha?”, grijnst ze. 

Tekst: Nynke van de Zee 

‘Klasina van der Werf, Tekst & PR’ 
prijkt er in sierlijke letters op haar wit-
te Volkswagen Up. Daarnaast een vro-
lijke cartoon van de dame die met haar 
glimlach alle spanning uit de lucht 
weet te halen. Sinds 2014 is Klasina 
freelance tekstschrijver en wie oplet, 
komt haar naam overal tegen. Van de 
PR rondom de Admiraliteitsdagen tot 
artikelen in het Friestalige blad Heit 
& Mem. ,,Ik skriuw oer fan alles”, 
lacht ze. ,,Mar it allerleafste oer gewo-
ane minsken mei in bysûnder ferhaal.”

Inkt in het bloed
Als schrijver moet er inkt door je 
bloed stromen, wordt gekscherend 
wel eens gezegd. Bij Klasina is al op 
jonge leeftijd duidelijk dat er een ras-
echte journaliste in het verlegen meisje 
schuilt. ,,Op de basisskoalle makke ik 
al tiidskriften mei freondintsjes en in 
sportkrante mei myn sus”, blikt ze te-
rug op haar jeugd in Damwâld. ,,Op 
de typemasine skreau ik hiele ferhalen. 
It skriuwen hat der altyd al yn sitten.” 

Voor een snuffelstage op de havo klopt 
Klasina aan bij de redactie van de 
Dockumer Courant. Tijdgebrek om 
de 16-jarige journaliste in de dop te 
begeleiden, blijkt uiteindelijk een bot-
tleneck. Maar Klasina is niet voor één 
gat te vangen en meldt zich bij de col-
lega’s van de Kollumer Courant met 

hetzelfde verzoek. ,,Dy wiene fuorten-
daliks entûsjast”, herinnert ze zich nog 
goed. ,,Nei myn staazje mocht ik sels 
yn de fakânsjes op de redaksje oan de 
slach.”

Ferlegen famke
Trots laat Klasina een plakboek zien 
met diverse artikelen die ze als puber 
schreef voor de Kollumer Courant. 
Er verschijnt een grote grijns wan-
neer ze de interviews met popartiesten 
tegenkomt. Guus Meeuwis, Trijntje 
Oosterhuis en Marco Borsato: Klasina 
mocht ze allemaal interviewen voor de 
jeugdpagina van de Kollumer Cou-
rant. ,,Dy ynterviews waarden regele 
troch dj Auke Veenstra fan diskoteek 
Quatrebras. Dat fûn ik sa fantastysk. 
En tagelikertiid wie ik deasenuwef-
tich fansels! Want ik wie in ferlegen 
famke.”

Die verlegenheid weerhoudt haar ech-
ter niet om na de havo te verhuizen 
van Damwâld naar Zwolle voor de op-
leiding Journalistiek. Meteen na haar 
afstuderen mag ze aan de slag bij PS 
Produkties in Leeuwarden. ,,Dêr ha ik 
it fak echt leard”, blikt ze terug. ANP-
berichten, artikelen over de brandweer 
en klussen voor Omrop Fryslân: Kla-
sina is van alle markten thuis. 

Minister president Wim Kok
Wanneer ze voor de Omrop op pad 
wordt gestuurd om Tweede Kamerle-

den te interviewen tijdens een gezellig 
uitje op een skûtsje, slaan de zenuwen 
weer toe. ,,Uteinlik slagge it my om 
minister president Wim Kok foar myn 
mikrofoan te krijen”, vertelt ze. ,,Doe 
tocht ik: as ik de minister presidint 
ynterviewe kin, dan moat al it oare my 
ek wol slachje”, waarmee ze voorgoed 
afscheid nam van haar zenuwen.

Waar ze als haviste nog ‘nee’ op het re-
kest krijgt bij de Dockumer Courant 
willen ze de leergierige journaliste een 
paar jaar na haar afstuderen dolgraag 
toevoegen aan de gelederen. Tien jaar 
werkt Klasina met hart en ziel aan 
de lokale kranten, waar ze prachtige 
verhalen voor optekent. Verhalen van 
doodgewone mensen uit de regio, die 
ondanks hun nuchterheid toch de 
meest bijzondere dingen meemaken. 
,,Dat fyn ik it allermoaiste fan myn 
wurk: ik kin as it ware by de buorfrou 
om kofje gean en dan noch mei in 
moai ferhaal thúskomme.”

Op het lijf geschreven
Wanneer het doek na tien jaar valt, be-
sluit Klasina de stoute schoenen aan te 
trekken en voor zichzelf te beginnen. 
,,Dat wie al langere tiid in stikeme 
dream, mar it kaam der mar noait fan.” 
Toch blijkt het freelancerbestaan haar 
op het lijf geschreven. Al snel krijgt 
Klasina de ene na de andere opdracht. 
Vooral in de regio Noardeast-Fryslân 
timmert ze in vier jaar tijd flink aan de 
weg. ,,Yn dizze regio fiel ik my thús. 
Dit binne myn minsken, om it samar 
te sizzen. Ik ken de minsken en de 
minsken kenne my.”

Wanneer ze eind 2019 eigenlijk geheel 

per toeval weer op haar oude nest te-
rugkeert, ontstaat er een wonderlijke 
ontmoeting. ,,Ik socht kantoarromte 
en bedarre tafallich wer yn it gebou 
dêr’t froeger de redaksje siet fan de 
Dokkumer Courant. It hat sa wêze 
moatten.” Een berichtje op LinkedIn 
met een foto van toen en nu leidt uit-
eindelijk tot een toevalstreffer. Wan-
neer Pieter Jan Heidstra het bericht 
tegenkomt en reageert, besluit het 
tweetal een kop koffie te drinken om 
nader kennis te maken. ,,Sa kaam it 
petear op de nije redakteursfunksje by 
De Westereender en ik wie op slach 

fereale”, geeft Klasina toe. ,,Dizze 
funksje past my as in jas.”

De cirkel rond
Dertig jaar nadat Klasina met trots 
haar eerste zelfgemaakte sportkrant 
aan haar ouders toonde, staat ze nu net 
zo trots met De Westereender in de 
hand. Een krant waar ze de komende 
jaren al haar journalistieke passie in 
kwijt kan. ,,Ik mei it stokje oernimme 
fan Johannes van Kammen. Johan-
nes dy’t ik noch kin fan de Kollumer 
Courant, dêr’t ik destiids begûn. Sa is 
it sirkeltsje rûn.”

Westereen Handelscentrum 
zorgt voor nieuwe bedrijvigheid
Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s: Jaap de Boer

De Westereen heeft er een nieuw handelscentrum bij: WHC (Westereen 
Handelscentrum). Het centrum aan de Yndustrywei is vorige week feeste-
lijk geopend. Hier worden onder ander boeken ingebonden en geplastifi-
ceerd. In het WHC staat levensecht leren voor jong en oud centraal. 

De eerste klant is al binnen, namelijk 
Bibliotheken Noord Fryslân. ,,Wij 
kopen onze boeken via de boek-
handel in. Dat de boeken nu in De 
Westereen geplastificeerd kunnen 
worden is voor ons veel efficiënter. 
Boeken die vanavond in De We-
reld Draait Door te zien zijn, liggen 
morgen al bij ons in de bibliotheek’’, 
aldus directeur-bestuurder Paulien 
Schreuder van Bibliotheken Noord 
Fryslân. 

Levensecht leren
Het plastificeren gebeurt hoofd-
zakelijk door studenten van ROC 
Friese Poort. ,,We hadden hier al 
het Logistiek Centrum, een leer-
werkplek van ROC Friese Poort. 

Nu kunnen MBO-studenten van 
de opleidingen Logistiek en Entree 
hier écht leren in de praktijk. Daar-
door zijn ze beter voorbereid op het 
toekomstige werkveld en kunnen ze 
hun talenten ontwikkelen. Boven-
dien geeft het voldoening, want het 
werk dat ze hier verrichten doet er 
toe’’, stelt Martha Lia Kamma van 
de Friese Poort. 

Aansluiting arbeidsmarkt
Volgens voorzitter Gerben Wiersma 
van het Kennislab Noordoost-Fries-
land is het mooie van dit centrum 
dat onderwijs en ondernemers bij el-
kaar komen. ,,Hier worden de werk-
nemers van de toekomst opgeleid 
die aansluiten bij de arbeidsmarkt’’, 

zegt Wiersma die tevens wethouder 
van de gemeente Dantumadiel is. 
Zijn collega, Ben Jansen, voegt eraan 
toe dat het de bedoeling is dat de 
werkzaamheden van de boekbinde-
rij worden uitgebreid. ,,Zo zou een 
schrijver uit de regio hier bijvoor-
beeld ook zijn dichtbundel kunnen 
uitbrengen via ‘printing on demand’.

‘Dit project past precies bij 
de eeuwenoude handels-
geest van De Westereen’ 

Afdeling Bol.com
Uiteindelijk moet het WHC een 
servicecentrum worden voor onder-
nemers voor logistiek, opslag, trans-
port en handel, stelt Sierd-Henk de 
Bruin die zelf ondernemer in hart en 
nieren is en aanjager van dit project. 
,,Het wordt een echt handelscen-
trum. Zo komt er ook een afdeling 
van Bol.com en een shop in shop waar ondernemers uit De Westereen 

hun producten kunnen aanbieden. 
Het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid 
in De Westereen en op deze manier 
kunnen we voorkomen dat onderne-
mers naar de stad vertrekken.’’

Fijne samenwerking
Het WHC levensecht leren is een 
unieke samenwerking tussen lokale 
ondernemers, ROC Friese Poort, 
Bibliotheken Noord Fryslân, ge-
meente Dantumadiel en Kennislab 
Noordoost Friesland. Het project 

maakt onderdeel uit van de Regi-
odeal. Het mooie aan dit project is 
volgens Paulien Schreuder de fijne 
samenwerking tussen de verschil-
lende partijen. 

,,We inspireren elkaar en iedereen 
doet z’n best om het project te laten 
slagen.’’ Sierd-Henk: ,,WHC past 
precies bij de eeuwenoude handels-
geest van De Westereen. Net moei-
lik dwaan, mar oan de slach.’’

Klasina van der Werf in haar woonplaats Ee, het dorp waar De Westereender nu ook verschijnt.
Foto: Jaap de Boer
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Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

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

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

OPEN DAG MBO
VRIJDAG 

24 JAN. 2020
van 15.00 - 20.30 uur

Buitenpost * Heerenveen * Leeuwarden * Sneek

www.nordwincollege.nl

ZORGBOERDERIJ DE LAKENVELDER

FOARWEI 127

9298 JG KOLLUMERZWAAG

T. 06 - 2949 4874 

DELAKENVELDER@LIVE.NL

WWW.ZORGBOERDERIJDELAKENVELDER.NL

DAGBESTEDING, WERKTRAINING  
EN AMBULANTE BEGELEIDING.

Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen
T. 085 773 41 71   E. info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

Wat kunnen wij voor 
u betekenen?
 Grafische vormgeving

 Huisstijlen

 Promotiematerialen

 Handelsdrukwerk

 Magazines

 Kranten
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Niet te filmen
TikTokker Jesse van Wieren verovert de wereld
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer 

Even een berichtje posten op Facebook of Instagram, waar vrienden en 
familie op reageren met een duimpje of een smiley. Het is de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar bij Jesse van Wieren (17) uit Kollumerzwaag 
reageren dagelijks tienduizenden fans op de video’s, die hij op TikTok 
plaatst. ,,Myn bêste filmke is 1,6 miljoen kear besjoen.”

Het lijkt zo eenvoudig: iedere dag een 
filmpje maken en die posten op de 
app TikTok, waar dagelijks miljoenen 
mensen op zoek zijn naar grappige vi-
deo’s. Maar bedenk dag in dag uit maar 
eens nieuwe ideeën. Het gaat de 17-ja-
rige Jesse van Wieren ogenschijnlijk 
heel eenvoudig af. ,,Ik set elke dei twa 
of trije filmkes op TikTok”, vertelt hij. 
,,Hiel faak hear ik in ferske en betink 
ik dêr wat leuks op. In dûnske of in 
stikje playback: it kin allegear.”

Beetje verslavend
Inmiddels heeft Jesse meer dan 
200.000 volgers, die iedere dag zijn 
video’s bekijken. Daar komen per uur 
met gemak honderd fans bij, waar-
door de teller nog steeds oploopt. Ie-
dere ochtend checkt Jesse zijn account 
om het aantal volgers te bekijken. ,,It 
bliuwt fantastysk om te sjen dat der 
hieltyd mear minsken binne dy’t myn 
fideo’s leuk fine. It is stikem wol in 
bytsje ferslaavjend”, geeft hij toe.

Zijn populariteit is niet onopgemerkt 
gebleven, want meteen na zijn start 
in juni 2019 nam het bedrijf Creator 
Network contact met Jesse op of hij 
ook betaalde klussen wilde doen. ,,Sa 
no en dan wurd ik frege om filmkes 
te meitsjen oer bygelyks in nije bios-
koopfilm of lekker iten. Dêr wurd ik 

dan foar betelle”, legt hij uit. Zo reisde 
Jesse in december naar Parijs om daar 
video’s op te nemen in een bekend fa-
miliepark. En hij verscheen al op heel 
wat rode lopers tijdens film- en thea-
terpremières. ,,Geweldich toch?”, lacht 
hij enthousiast.

Iepenloftspul Burgum
Laat de film- en theaterwereld nou 
exact ook zijn toekomstig werkveld 
zijn. Jesse is namelijk tweedejaars stu-
dent aan de theateropleiding D’Drive 
in Leeuwarden. Als kind wist hij al 
dat hij later op de planken wilde staan. 
,,Ik wie fiif doe’t ik meidie oan myn 
earste playbackshow. Dat wie sa fan-
tastysk, dat ik my fuort ynskreaun ha 
by Masquerade Theater hjir yn Kollu-
mersweach. En dit jier krij ik in rol yn 
it iepenloftspul fan Burgum, dêr’t wy 
Schindler’s List spylje.”

Er verschijnt een grote glimlach op 
Jesse’s gezicht wanneer hij vertelt over 
zijn rol als bad guy in het spraakma-
kende iepenloftspul in Burgum. ,,Ik ha 
foarich jier audysje dien en doe’t se my 
bellen dat ik meidwaan mocht, sprong 
ik in gat yn ‘e loft. Op 7 jannewaris wie 
ús earste repetysje yn it âlde Molkfa-
bryk yn Burgum. En dan yn maaie de 
earste foarstelingen. Ik ha der sa oer-
griislik folle sin oan!”

Familie TikTok
Studeren, acteren en tussen de bedrij-
ven door video’s opnemen en monteren: 
Jesse zit geen moment stil. In de keuken 
staat het statief waarmee hij al zijn film-
pjes opneemt. ,,Dan komt ús mem net 
yn byld”, lacht Jesse. Waar z’n vader re-
gelmatig te zien is in z’n video’s blijft z’n 
moeder liever uit beeld. ,,Us heit hat sels 
syn eigen TikTok-account, krekt as myn 

sussen. Allinnich ús mem falt wat bûten 
de boat”, knipoogt hij.  De familie Van 
Wieren is goed vertegenwoordigt op 

TikTok want ook Jesse’s beide nichtjes 
van 5 en 7 jaar zijn actieve gebruikers. 
,,Troch myn nichtjes bin ik hjirmei be-
gong”, knikt Jesse. ,,Ik hie sels noch nea 
fan TikTok heard, oant myn nichtjes 
it my sjen lieten op harren telefoans.” 
Jesse post nog diezelfde dag zijn eerste 
filmpje, een lip sync van Bram Krikke. 
Bij zijn derde filmpje is het raak. ,,Dy 
waard der troch TikTok útpikt en kaam 
yn de list mei ‘aangeraden video’s’. En 
doe gong it hurd. Ik hie samar tûzenen 
folgers.”

Overstap naar YouTube
Zijn best bekeken filmpje werd door 
maar liefst 1,6 miljoen mensen aange-
klikt. ,,It leuke is dat ik dat filmke tege-
arre mei myn beide nichtjes opnaam ha. 
Myn nichtje hat yntusken ek goed 9000 
folgers. Dat fyn ik sa leuk.” Het succes 
smaakt naar meer, want ook YouTube 
lonkt naar Jesse. ,,Dat liket my wol wat, 
ja”, geeft hij toe. ,,Mar ik wol der hielen-
dal klear foar wêze, foardat ik de oerstap 
meitsje. YouTube is noch folle grutter 
kwa berik. Ast dat dochst, moatst it wol 
goed dwaan.”  Tot die tijd blijft Jesse 
fanatiek TikTokker, die zijn fans dage-
lijks trakteert op leuke vondsten, strakke 
dancemoves en grappige imitaties. ,,Ik 
ha echt in super luxe bybaan”, knikt hij 
tevreden. “Net folle minsken kinne sizze 
dat se op harren 17e al in baan fûn ha 
dy’t sa goed by har past!”

Wat is TikTok?
TikTok is een app op je telefoon waarmee je muziekvideo’s maakt en deelt. 
De video’s hebben een lengte van 3 tot maximaal 15 seconden. De app heeft 
zo’n 1,2 miljard actieve gebruikers van over de hele wereld.

Nooit zonder fototoestel op pad

De 17-jarige Robin van der Land uit De Westereen timmert goed aan de weg 
als natuurfotograaf. Hij won meerdere fotowedstrijden en zijn foto’s worden 
over de hele wereld gedeeld via social media. Vanaf deze maand verzorgt 
hij een nieuwe fotorubriek in De Westereender: Natuurlijk vastgelegd.

Tekst: Klasina van der Werf

Foto: Marcel van Kammen 

Waar Robin ook naar toe gaat, hij 
neemt altijd zijn fototoestel mee. 
,,Stel je voor dat ik onderweg een 

vos tegenkom en ik heb mijn camera 
niet bij me, dat kan écht niet’’, lacht 
De Westereender. Alleen als hij naar 
school fietst kan hij zijn camera niet 
meenemen. ,,Dan doe ik het liefst 
mijn ogen dicht. Anders zul je net 

zien dat ik een ijsvogel zie.’’

Natuurfamilie
Met zijn compactcamera heeft hij al 
vele bijzondere momenten vastge-
legd. Vooral in de natuur, want Ro-
bin komt uit een natuurfamilie. Zo 
is zijn pake ook een echte natuurlief-
hebber. ,,We gaan vaak samen naar 
Lauwersoog om te fotograferen in 
de natuur. We hebben allebei dezelf-

de camera’’, vertelt Robin. Ook het 
fotograferen zit in de familie.

Het begin
Robin weet nog precies wanneer hij 
met natuurfotografie is begonnen. 
,,Dat was tijdens een familiebezoek 
in 2018. Ik zag een vlinder voor me 
op een bloem zitten. Heel voorzich-
tig liep ik daar met mijn mobiele 
telefoon naar toe. Ik maakte een 
prachtige foto van heel dichtbij. Die 
foto was zo goed gelukt dat ik dacht: 
hier wil ik meer mee doen. Achteraf 
denk ik weleens, maar goed dat die 
vlinder toen niet is weggevlogen…’’

Rust en spanning
De natuur is altijd anders, je ont-
dekt altijd weer nieuwe dingen en 
het loopt nooit zoals je verwacht. 
Dat is wat Robin zo aanspreekt aan 
natuurfotografie. ,,Aan de ene kant 
geeft de natuur rust, maar tegelij-
kertijd brengt het ook spanning met 
zich mee. Bijvoorbeeld als er opeens 
een marter op je pad komt. En als 
het dan lukt om een mooie foto te 
maken, dan geeft dat zo’n goed ge-
voel.’’

Verschillende vogels
Het liefst fotografeert Robin in De 
Mieden, of in elk geval in de regio 
Noordoost-Friesland. 
,,Hier zijn zoveel verschillende 
soorten vogels, van draaihalzen tot 
zeearenden en alles wat ertussen in 
zit. Een slapende reigerkolonie, kok-
meeuwen, de koekoek, het is echt 

superbijzonder wat je hier allemaal 
tegenkomt’’, zegt Robin die dit jaar 
examen mag doen voor de Havo. 
Welke opleiding hij hierna wil vol-
gen weet hij nog niet. In elk geval 
iets met natuur, fotografie of rechten.  

Koeienfoto
Robin heeft inmiddels al vele huis-
houdens blij gemaakt met zijn foto’s. 
In diverse woonkamers hangt een 
echte Van der Land aan de wand. 
,,Vooral de koeienfoto die ik laatst 
maakte, waarbij de koeien met hun 
hoofden tegen elkaar stonden, is 
populair.’’ Deze foto prijkt onder 
andere bij zijn buurvrouw in huis 
en ook zijn leidinggevende van de 
Coop, waar Robin een bijbaan heeft, 
bestelde het bewuste foto op canvas-
doek. 

Een hele eer
Op Instagram scoren de foto’s van 
Robin eveneens goed. Binnen een 
jaar heeft hij hier 11.000 volgers op-
gebouwd, over de hele wereld. Ook 
via Facebook is zijn foto al meerdere 
keren ‘viral’ gegaan. Verder kreeg 
zijn foto een eervolle vermelding 
tijdens de fotowedstrijd De Groene 
Camera, voor natuurfotografen uit 
Nederland en België. En tijdens de 
Floriade Fotowedstrijd won hij zelfs 
de juryprijs. ,,Dat ik nu ook nog een 
eigen rubriek krijg in De Westereen-
der vind ik een hele eer.’’

Zie pagina 11 voor Robin zijn eerste 
bijdrage in deze krant!
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De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Noarder Stasjonsstrjitte 36, tel. 447170

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Dé Transport Compagnon! 
De expert op het gebied van het vervoer van afval! 

Bel: 0512-368000
www.dtcsurhuisterveen.nl

DÉ TRANSPORT COMPAGNON!
DE EXPERT OP HET GEBIED VAN HET VERVOER VAN AFVAL!

WWW.DTCSURHUISTERVEEN.NL

T: +31 (0)512-368000
E: planning@dtcsurhuisterveen.nl 
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Natuurlijke bron

De natuur is voor mij een bron om 
kracht uit te putten. Uit de vele reac-
ties die ik via de mail krijg, maar ook 
als ik toevallig ergens beland, besef ik 
iedere keer weer dat er gelukkig heel 
veel mensen zich niet alleen aange-
trokken voelen tot de natuur, maar 
er ook mooie dingen uithalen. Soms 
tijdens een wandel-, fiets- of auto-
tochtje, maar nog mooier ook vaak 
op eigen erf. Spectaculaire momen-
ten? Nee, lang niet altijd, maar de na-
tuur zo dichtbij is prachtig en dat is 
ook het uitgangspunt van mij. Dicht 
bij de natuur zijn en dan genieten 
van alle facetten, van bloem tot vlin-
der, van kikker tot vogel, een libelle 

en insect…… Ik hoop dat ook onze 
nieuwe lezers mogen genieten van de 
natuur, dichtbij maar voor sommigen 
zo ver weg.

Een van de mooie aspecten van meer 
tijd is bijvoorbeeld naar het Lau-
wersmeergebied gaan als je hoort dat 
daar enige tientallen pestvogels zijn 
waargenomen. Gelukkig mocht ik 
die ook bewonderen, in totaal waren 
er maar liefst 50 exemplaren. Ik stond 
daar tussen meerdere waarnemers, 
vooral fotografen met grote telelen-
zen. Het geluk voor mij met mijn 
kijkertje en ook de fotografen is, dat 
pestvogels niet echt schuw zijn, dus 
redelijk goed op de prent vastgelegd 
kunnen worden. Persoonlijk vind ik 
de naam pestvogel totaal verkeerd, 
hoewel deze naam ook duidelijk een 
historische betekenis heeft. De Friese 
naam “sidesturt” vind ik veel beter op 
zijn plaats.

Het lijkt er momenteel totaal nog 
niet op dat koning winter zijn intrede 
doet, vandaar dan ook dat ik in de-

cember al ooievaars op een paalnest 
kon waarnemen, zowel in Kollumer-
zwaag, Veenklooster als Tytsjerk. Ik 
had er graag beter naar willen kijken, 
om te zien of ze eventueel geringd 
waren, vooral de exemplaren te Kol-
lumerzwaag en Veenklooster. 

Jaren geleden, ik denk bijna 35 jaar, 
ging ik met Jo Scheepers naar Zwe-
den om te genieten van de vogeltrek. 
Onderweg, vlak over de grens in Ol-
denburg mochten we een witte bui-
zerd waarnemen. Toen toch een kleine 
sensatie, hoewel er in Zweden meer-
dere exemplaren waren. In de loop 
van de jaren is een witte buizerd hier 
in onze regio ook niet meer een uit-
zondering, maar ik vind ze nog steeds 
prachtig. Ik kan er echt van genieten. 

In de regio van De Westereen zit er al 
een aantal jaren een mooi exemplaar, 
die hier ook gebroed heeft. Ondertus-
sen is een ander prachtig exemplaar 
in de Zwagermieden aanwezig. De 
buizerd is een roofvogelsoort die we 
momenteel opmerkelijk vaak tegen-
komen. We kunnen ze overal zien, 
bijvoorbeeld ook op paaltjes in de 
weilanden, dit ook langs de grotere 
wegen. Veel van de exemplaren die we 
hier momenteel mogen bewonderen, 
zijn buizerds die vanuit het noorden 
naar onze regio zijn gekomen. Ik ben 
benieuwd of dit er in de toekomst 
ook minder zullen zijn, net als bij de 
typische wintereendjes, zoals grote 
zaagbek, brilduiker en nonnetje. Een 
middelste zaagbek waarnemen wordt 
ieder jaar moeilijker.

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.

Een witte buizerd (foto: Robin van der Land)

De pestvogel (foto: Marcel van Kammen)

Warm ge-
voel tijdens 
een koude 
ochtend

DE ZWAGERMIEDEN - Twee 
koeien die mij een warm gevoel ga-
ven tijdens een koude ochtend. Het 
ochtendzonnetje scheen perfect door 
de krullende vacht van de koeien. De 
blikken in de ogen van beide koeien 
zeggen veel: het lijkt erop dat de lin-
kerkoe vol energie zit, terwijl de rech-
ter koe om genade smeekt…

Foto: Robin van der Land

Vind mij op social media :
Instagram  Robinvanderland
Facebook  Robin van der Land

Meer informatie: 
vdlandrobin@gmail.com 

Natuurlijke vastgelegd

 
 

OUD PAPIER KALENDER 2020 
Protestantse Gemeente 

De Westereen 
 

 
 
      Inzameldatums voor 2020 

Zaterdag 18 januari 

Zaterdag 22 februari 

Zaterdag 4 april 

Zaterdag 16 mei 

Zaterdag 27 juni 

Zaterdag 8 augustus 

Zaterdag 19 september 

Zaterdag 31 oktober 

Zaterdag 12 december 

 

 
Aandachtspunten: 
 
•  Huis aan huis ophalen, op de aangegeven zaterdagen vanaf 8.30 uur tot 12.30 

uur. 
•  Zet het papier deze ochtend om 8.15 uur op een goed zichtbare plaats bij de weg. 
•  Verpak het papier in dozen of gebundeld. Geen plastic zakken gebruiken. 
•  Papiercontainers zijn toegestaan 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Om te bewaren 

 
Uw oud  papier steunt een goed doel

 Ook in 2020 komen de vrijwilligers bij u in de straat 
om het oud papier in te zamelen. De opbrengst is bestemd 

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  
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Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + Daging Kerrie of Roedjak +
Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Kai (8 stuks)
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté

+ Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 22,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet 

van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.

Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 
dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur. 
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

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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Fotowedstrijd Kiek ‘es! 
DE WESTEREEN - Op 22 februari 2020 bestaat vereniging It Fryske Gea 
90 jaar. Het jubileumjaar start met een fotowedstrijd waarbij iedereen op zijn 
of haar eigen manier de Friese natuur per seizoen in beeld kan brengen. It 
Fryske Gea nodigt de bezoekers van de natuurgebieden uit om hun mooiste 
momenten van de vier seizoenen te delen. Dat kan door een foto van dat 
ene speciale, ontroerende, unieke moment vast te leggen, of het nu met een 
mobieltje of met een professioneel toestel is gemaakt. Inzenders zetten het 
bericht zelf op de website van It Fryske Gea.
Een vakjury selecteert per seizoen de beste foto’s uit de inzendingen waarna 
het publiek kan stemmen voor de eerste, tweede en derde plaats. De uitge-
kozen foto’s publiceert It Fryske Gea aan het eind van 2020 en er komt een 
heuse fototentoonstelling waar alle uitgekozen foto’s te zien zullen zijn. Meer 
informatie: www.itfryskegea.nl/kiek-es  

Problemen in 
de familie?
KOLLUM - Praktijk in Zicht 
houdt maandagavond 20 januari 
van 19.30 tot 22.00 uur een fami-
lie opstellingenavond in Kollum. 
De avond is bedoeld voor mensen 
die een vraag hebben of tegen een 
probleem aanlopen in het contact 
met familie of gezin. Ook andere 
belangstellenden kunnen zich aan-
melden via www.praktijk-in-zicht.
com of telefonisch/whatsapp 06-
39706594.

Gerrit de Haan ziet 
Utopia 2 als een 
mooi avontuur
DE WESTEREEN - De 24-jarige Gerrit de Haan uit de Westereen is vierde 
geworden van het populaire televisieprogramma Utopia 2. De Groninger 
student en clubfotograaf was één van de vijf finalisten van het reality-
programma en overleefde alle stemrondes. 

Op maandag 18 juni 2018 liep hij het 
terrein op. Tot en met 18 december 
2019 heeft hij binnen de poorten van 
Utopia gezeten, samen met 14 andere 
inwoners. De groep bestaat uit diverse 
mensen die hun huidige leven vaar-
wel zeggen. Eén jaar lang bouwen ze 
aan een compleet nieuw bestaan op 
een plek waar geen regels, wetten of 
machtsverhoudingen zijn.

Het realityprogramma Utopia is na 
1.554 afleveringen op SBS6 gestopt. 
Hiske won uiteindelijk €69.202,80,-. 
Gerrit kijkt terug op een mooi avon-
tuur met naar eigen zeggen hoge pie-

ken en diepe dalen. ,,De finale was 
emotioneel gezien zwaar, dat had ik 
nooit verwacht. Ik heb niet gewonnen, 
maar wel heel veel geleerd. Dankzij dit 
programma sta ik veel sterker in mijn 
schoenen.’’ 

Holwerd aan Zee 
stap dichterbij
HOLWERD - Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Pro-
vincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân heb-
ben een intentieovereenkomst getekend om samen het project ‘Holwerd 
aan Zee’ te realiseren. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de 
daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap 
dichterbij. 

Door het ondertekenen van de inten-
tieovereenkomst hebben de partijen 
afgesproken om gezamenlijk de voor-
bereidingen te treffen voor de tweede 
fase van het project Holwerd aan Zee. 
Het gaat om de daadwerkelijke inrich-
ting van het gebied, zoals de toegangs-
geul door de kwelder, de schutsluis in 

de zeedijk, het getijdenmeer, broedei-
landen, een boulevard en ruimte voor 
natuur en recreatie. Inclusief een eco-
logische verbinding met het achter-
land.

Ook Rijkswaterstaat en de ministeries 
van Landbouw, Natuur en Visserij 

en Infrastructuur en Waterstaat zijn 
belangrijke meewerkende partijen. 
De, in de overeenkomst afgesproken, 
werkzaamheden zullen in 2020 leiden 
tot een definitief ontwerp en project-
planning. Dan worden ook afspraken 
gemaakt over rollen en taken voor de 
uitvoering en het beheer van Holwerd 
aan Zee. 

Dit voorjaar wordt duidelijk of het 
Rijk, mede vanuit de Regiodeal 
Noordoost-Fryslân, het resterende gat 
in de begroting zal dekken. 

Waard van Dokkum met 
groenten uit De Westereen
DOKKUM – Top-chef Michael Roest (50) - afkomstig uit De Westereen 
- runt vanaf dit jaar restaurant De Waard van Dokkum, onderdeel van hotel 
de Abdij van Dokkum aan de Markt. Na twaalf jaar stopt hij met zijn zaak in 
Ternaard. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging’’, stelt Roest die uitgroeide tot 
een van de beste chefs in het Noorden. Hij wordt hoog gewaardeerd door de 
bekende NRC-gastronomierecensent Joël Broekaert. Bijzonder is dat hij de 
groenten voor zijn gerechten uit zijn tuin uit De Westereen haalt. Met pure 
producten uit de streek zette hij jaren geleden al de toon in Friesland, nog 
voordat het een trend werd. ,,Er is zoveel te halen van Friese bodem. Dat is 
een rijkdom die ik graag in mijn keuken haal.’’

Op de foto: Michael Roest (rechts) neemt zijn maître Salvatore Apuzzo mee naar Dokkum. 

 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

Ouderwets snacken bij 
Rinse Resto
 
Tot 12 februari kunt u de lekkerste 
snacks en frites halen uit de foodtruck 
van Rinse Resto.
U kunt gewoon bestellen via de app of 
webshop waarna u het kunt afhalen of 
de bezorgers staan klaar om het bij u 
te bezorgen.
Wij hopen u te mogen begroeten bij 
de Rinse Resto foodtruck.
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

open dag voor jou
WO 15 JAN  Buitenpost  |  DO 23 JAN  Kollum  |  DI 28 JAN  Grijpskerk 

Ga naar lauwerscollege.nl voor meer info!

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

Coop 
altijd 
dichtbij
• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• coffeecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63
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‘Hikke en teen yn De Westereen’ 

Uitbreidingswijk De Westereen East biedt volop 
kansen voor wonen in eigen dorp
De Westereen heeft sinds jaar en dag een sterke aantrekkingskracht op 
mensen die in het dorp zijn geboren. Hikke en teen yn De Westereen wil-
len dat veel starters en jonge gezinnen hier graag blijven wonen. Maar 
ook ouderen kiezen er bewust voor om op hun ‘oude vertrouwde stekkie’ 
te blijven. ,,Om jong en oud de kans te geven in eigen dorp te wonen, rea-
liseren we tien twee-onder-een-kap-woningen in de uitbreidingswijk De 
Westereen East.’’

Tekst: Nynke van der Zee 

Een levensloopbestendige woning: 
zo’n twintig jaar geleden had nog 
niemand ervan gehoord. Maar nu 
we allemaal langer thuis blijven wo-
nen, is zo’n woning met een slaap- 
en badkamer op de begane grond de 
ideale plek om te genieten van een 
comfortabele oude dag. De uitbrei-
dingswijk De Westereen East kent 
vier van deze levensbestendige wo-
ningen, de overige zes twee-onder-
één-kappers richten zich op jonge 
gezinnen. ,,Daarmee is dit plan de 
perfecte plek voor jong én oud”, 
knikt Bert de Boer van Regiomake-
laardij in Dokkum.

Duurzaam én comfortabel
Duurzaamheid en comfort staan 
voorop in het plan. ,,De woningen 
zijn gasloos gebouwd en worden 
door een luchtwaterwarmtepomp 
verwarmd. Bovendien heb je eigen 
zonnepanelen op het dak”, vertelt 
makelaar Bert de Boer. ,,Iedere wo-

ning heeft vloerverwarming op de 
begane grond en radiatoren op de 
verdieping. Tel daar de HR++ begla-
zing bij op en je komt uit op een zeer 
comfortabele en bovenal energiezui-
nige woning. Goed voor het milieu 
en de portemonnee.”

Ook de keuze voor Bouwgroep Dijk-
stra Draisma is een weloverwogen 
besluit geweest, weet Bert. ,,De wo-
ningen worden traditioneel gebouwd. 
Dus geen casco houtskeletbouw, maar 
ouderwets degelijk vakmanschap. 
Wanneer de eerste zes woningen zijn 
verkocht, kunnen de vakmensen van 
BGDD meteen los.” Inmiddels heb-
ben de eerste kopers zich al bij Bert 
gemeld en liggen hun wensen vast. 
,,Je hebt namelijk nog volop keuze-
mogelijkheden uit aanvullende op-
ties”, verklapt de makelaar. 

Volop woonopties
Een handige buitenberging, een uit-
bouw aan de achterzijde of een dak-
kapel voor een extra grote bad- of 
slaapkamer: het zijn zomaar een paar 
opties die je als koper kunt kiezen. 
,,Je bepaalt zelf waar en hoe je wilt 
wonen”, knikt Bert. ,,Zeker nu in de 
beginfase is er nog volop keuze uit 
beschikbare plekken. Dus het is zaak 
om er nu bij te zijn.”

Uit ervaring weet de makelaar dat 
geïnteresseerde kopers graag eerst 
nog even de kat uit de boom kij-
ken. Ook vragen of zorgen over de 
verkoop van de eigen woning weer-
houdt mensen om de stap te zetten. 
,,Helemaal niet nodig”, vindt Bert. 
,,Kom gerust langs om de moge-
lijkheden te bespreken. Wij helpen 
u graag bij het verkopen van uw ei-
gen woning en het vinden van een 
hypotheekverstrekker. Er is geen 
betere tijd om uw huis te verkopen 
dan nu. Dit is hét moment om in te 
stappen.”

Feiten op 
een rij
Woningoppervlak:
95 m² tot 105 m²
Kavelgrootte: 
287 m² tot 289 m²
Kenmerken:
onderhoudsarm, HR++ begla-
zing, luchtwaterwarmtepomp, 
zonnepanelen
Verkoopprijs: 
€ 250.000,-
Makelaar: 
Regiomakelaardij in Dokkum

Meer informatie:
www.regiomakelaardij.nl
of 0519 294 598

Bert de Boer van Regiomakelaardij 
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22 januari 1945: Grootste 
massa-executie van Friesland 

Tekst: Klasina van der Werf

Volgende week is het precies 75 jaar geleden dat bij de Woudweg in 
Dokkum twintig onschuldige mensen werden doodgeschoten. Historicus 
Reinder Postma (1956) uit Oudwoude beschreef de gebeurtenis in zijn 
boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’, waarvan hij samen met zijn vrouw 
inmiddels vier delen heeft uitgebracht. Er volgen nog drie. ,,Dit is al lang 
geen hobby meer. Het onderzoeken van onopgeloste zaken uit de Tweede 
Wereldoorlog in Noardeast-Fryslân is mijn missie geworden.’’

Postma heeft een slechte tijd ach-
ter de rug. Wat heet, hij heeft de 
dood in de ogen gezien. Inmiddels 
is hij weer herstellende van een 
stamceltransplantatie die zijn ziek-
te hopelijk kan onderdrukken. Hij 
lijdt aan de ziekte van Kahler, een 
aandoening van het beenmerg. Het 
is een relatief zeldzame vorm van 
kanker. ,,Ik heb momenten gehad 
dat ik dacht, wat als er iets gebeurt. 
Dan gaat al mijn kennis verloren’’, 
vertelt Postma die gedurende zijn 
ziekbed door bleef schrijven. Bang 
voor de dood is hij niet. Wel maakt 
hij zich zorgen over wie hij achter-
laat, zijn vrouw – Yvonne te Nij-

enhuis - en drie kinderen. ,,Mijn 
vrouw is alles voor mij. Zij heeft 
mij toen ik in een rolstoel zat, aan-
gespoord om verder te gaan met 
mijn boeken, als afleiding.’’

Niet willekeurig
Aanleiding voor het doodschieten 
van de twintig mannen was de be-
vrijdingsactie op 19 januari 1945 
in De Falom, waarbij een hoge 
Duitse officier gedood werd door 
verzetsstrijders. In eerste instantie 
was het de bedoeling om Dokkum 
te bombarderen, uit wraak, maar 
dat verzoek is afgewezen. Eén 
verhaal wil Postma in elk geval 
uit de wereld helpen. ,,Het waren 
géén willekeurige gevangenen die 
doodgeschoten werden bij Dok-
kum, zoals vaak in de media wordt 
gesteld. De Duitsers hebben zeer 
bewust ‘todeskandidaten’ uit de 
cel gehaald. De eerste namen van 
de lijst kwamen allemaal uit deze 
regio, om de mensen hier af te 
schrikken. Dat gebeurde meestal 
bij vergeldingsacties. Het was de 

bedoeling om tien mensen uit de 
gevangenis van Leeuwarden te 
executeren en tien uit Groningen. 
Als ze echt willekeurige slachtof-
fers hadden genomen, dan zaten er 
toch genoeg in Leeuwarden?’’ 

Verkeerde moment, verkeerde 
plaats

In Leeuwarden werden negen ‘ge-
schikte’ kandidaten gevonden, dus 
moesten er elf uit de Groninger 
gevangenis worden gehaald. Aan-
gezien daar ‘slechts’ acht kandida-
ten voor handen waren, werd het 
aantal aangevuld met drie joden. 
Deze drie waren domweg op het 
verkeerde moment op de verkeer-
de plaats. Datzelfde gold voor de 
23-jarige Geale Postma uit Drie-

zum. Hij werkte als boerenarbeider 
bij verzetsstrijder Rinder Bene-
dictus in Aalsum. Bij het binnen-
vallen van de boerderij vonden de 
Duitsers een kogel die toevallig in 
Geale zijn jaszak zat. Even later 
werden wapens van de dropping 
ontdekt in het hooi. Daarmee was 
het lot van Geale bezegeld.

‘Spaar dit kind’
De 23-jarige jongen stond naast de 
38-jarige Jarl Ruinen – de geliefde 
huisarts uit Ee - voor het vuur-
peloton op de bewuste 22 januari 
1945. ‘Spaar dit kind’, zei Ruinen, 
waarbij hij doelde op Geale Post-
ma. Het mocht niet baten. Voor 
veel dorpsgenoten was dokter Rui-
nen een held. Hij heeft veel Joodse 

Een golf van ontzetting sloeg door Dokkum en omgeving na het dood-
schieten van de twintig mannen. De mannen waren kort voor hun dood 
gearresteerd, verhoord, meestal gemarteld en daarna zonder enige vorm van 
rechtspraak geëxecuteerd en begraven in een massagraf. In de ogen van de 
nazi’s werden ze beschouwd als terroristen. Reinder Postma heeft in zijn 
boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ over Dokkum een hoofdstuk gewijd 
aan alle gedode mannen met een korte biografie en foto erbij. De vijf man-
nen uit Noardeast-Fryslân waren:
-  Jan van Dijken (Dokkum, 41 jaar)
-  Louwrens Hulshoff (Dokkum, 24 jaar)
-  Ernst Meinsma (Nes, 56 jaar)
-  Geale Postma (Driezum, 23 jaar)
-  Jarl Ruinen (Ee, 38 jaar)

Elk jaar vindt in Dokkum op 22 januari de kranslegging en herdenking plaats bij het monument aan de Noorderdwinger en de Woudweg. Volgende week 
is het precies 75 jaar geleden dat hier twintig mannen werden gefusilleerd. Foto: Marcel van Kammen

Jarl Ruinen Geale Postma

Foto: Marcel van Kammen
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Oorlog
‘Ga je pake en beppe eens inter-
viewen over de Tweede Wereld-
oorlog’. Deze opdracht kreeg ik 
op de Mavo in Damwâld van mijn 
geschiedenisleraar, meneer Corpo-
raal. Ik was veertien jaar en mijn 
pake en beppe – Herman en Janke 
Annema - hadden de oorlog als 
jongeren meegemaakt, dus zij kon-
den er goed over vertellen. 

Zij vertelden over de evacuees die 
ze in huis hadden gehad, over de 

razzia’s én over de massa-executie bij de Woudweg in Dokkum. Mijn 
pake legde uit dat de aanleiding een verzetsactie was bij de Falom. Zelf 
woonden ze in Damwâld, precies tussen deze twee plaatsen in.  ,,Het was 
verschrikkelijk. Iedereen had het erover dat twintig onschuldige mannen 
bij Dokkum waren doodgeschoten’’, zei mijn beppe.

Toen ik in 2005 als redacteur bij de Nieuwe Dockumer Courant begon 
kreeg ik al snel meer details te horen over deze vreselijke gebeurtenis. Elk 
jaar op 22 januari werden de slachtoffers in Dokkum herdacht. En nog 
steeds. 

Eenmaal inwoner van Ee kreeg één van de slachtoffers voor mij een ge-
zicht: dokter Jarl Ruinen. Ik hoorde dat hij tijdens de oorlog vele Joodse 
onderduikers aan een adres heeft geholpen en dat de inwoners van Ee al-
lemaal een foto van hem op de schoorsteenmantel hadden staan nadat hij 
was doodgeschoten. Als eerbetoon aan hun geliefde huisarts.

Nu onze kinderen naar basisschool De Gearing in Ee gaan, herdenken 
we elk jaar op 4 mei dokter Ruinen bij het monument schuin tegenover 
onze woning, bij de ‘tsjerke op de terp’. De familie Ruinen is elk jaar bij 
de herdenking aanwezig. Het grijpt me aan als ik hen zie. De oorlog komt 
op deze manier steeds dichter bij, ook al is het dit jaar al 75 jaar geleden 
dat we bevrijd zijn.

,,Hawwe pake en beppe de oorloch ek meimakke?’’, vroeg onze oudste 
dochter van 8 jaar laatst, naar aanleiding van een kinderboek dat ze las 
over de oorlog. ,,Dyn pake en beppe net, mar dy fan my wol’’, zei ik. 
Tegelijkertijd besefte ik dat de verhalen steeds verder van de kinderen af 
komen te staan, want mijn pake en beppe zijn al overleden. Veel kinderen 
kunnen niets meer vragen aan mensen die de oorlog zelf bewust hebben 
meegemaakt. 

Daarom hebben we in Ee dit jaar de handen ineen geslagen. Met een be-
trokken groep dorpsbewoners proberen we het oorlogsverhaal vast te leg-
gen door de ogen van een kind. Voor en in samenwerking met de kinde-
ren. Er komt een film, een boek en een lied. Met als hoofdpersoon dokter 
Ruinen. Volgende week is het precies 75 jaar geleden dat hij bij Dokkum 
werd vermoord. Maar in Ee zullen we hem nooit vergeten!

Klasina van der Werf

PS: Heeft u ook een bijzonder verhaal over de Tweede Wereldoorlog dat 
u graag aan de redactie wilt vertellen? Laat het ons weten via redactie@
westereender.nl 

COLUMN

Oproep foto’s  
WO II en bevrijding
Op 4 mei herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Het Comité 4 mei Dokkum wil een fototentoonstelling 
organiseren, waarin nog eens zichtbaar wordt gemaakt met welke ervaringen de 
inwoners van Dokkum zijn geconfronteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
welke vreugde zij hebben beleefd na het beëindigen daarvan. 

Het Comité vraagt mensen daarom foto’s, die hiervan verhalen, aan hen uit te 
lenen. Ook achtergrondverhalen zijn welkom. Met de foto’s en de verhalen zorgt 
u ervoor dat wij deze belangrijke geschiedenis weer doen herleven en kunnen 
doorgeven aan volgende generaties. 

Wij doen graag een beroep op uw medewerking. U kunt uw foto’s en verha-
len digtiaal sturen naar Onno Loonstra: 4meicomitedokkum@gmail.com of per 
post naar: De Groen, Van Kleffenstraat 5, 9101 CL Dokkum

Het herdenkingscomité 4 mei Dokkum

mensen aan een onderduikadres 
geholpen. Na de oorlog prijkte zijn 
foto bij menig ‘Iester’ op de schoor-
steenmantel. Zijn zoon Luuk, die 
een paar jaar geleden is overleden, 
zag zijn vader naar eigen zeggen 
niet als een held. 

,,Ik had hem liever zelf bij me ge-
houden. Ik was mijn vader kwijt 
en dat gemis is gebleven”, zei hij. 
Door de dood van zijn vader heeft 
hij levenslang gekregen. Luuk was 
acht jaar toen zijn vader gefusil-
leerd werd door de Duitsers. Toen 
de internist hem een dag voor zijn 
overlijden vroeg: ‘Ligt u comforta-
bel?’, antwoordde Luuk: ‘Ach, het 
gaat nog. Ik lig hier niet met min 
10 graden in de sneeuw. Hij ver-
wees daarbij naar die zwarte dag 

dat zijn vader bij 10 graden vorst 
in de sneeuw moest liggen, vlak 
voordat hij werd doodgeschoten.’

Waar zijn de helden?
Grote vraag is en blijft: wie zijn de 
helden en wie niet? Volgens Luuk 
was zijn vader geen held, maar de 
dorpsbewoners van Ee dachten 
daar anders over. Postma bekijkt 
het niet meer zo zwart wit. ,,Als je 
nagaat dat na de bevrijding vrou-
wen van NSB’ers werden kaalge-
schoren door verzetsmensen of dat 
bij een 3-jarig meisje van een ‘foute 
vader’ een hakenkruis in haar voor-
hoofd werd gekerfd, dan vraag je je 
af: waar zijn de helden? 

Ik geloof dat de meeste mensen 
in de basis goed zijn, maar dat ze 

door omstandigheden soms tot 
gruwelijkheden in staat zijn. Ik 
probeer uit te zoeken waar bepaald 
gedrag vandaan komt. Het is zo 
gemakkelijk om iemand onderuit 
te halen, maar door verder te kij-
ken naar de achtergrond van zo’n 
persoon begrijp je het vaak beter. 
Hoe kwamen mensen tot hun 
keuzes, hoe worstelden ze ermee 
en hoe probeerden ze ermee weg 
te komen. Ik merk dat sommige 
mensen nog steeds de gevolgen 
van keuzes die hun familie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog maakte, 
met zich meedragen. Ik hoop dan 
ook dat mensen lering trekken uit 
de geschiedenis en dat deze boe-
ken tot verbinding leiden. Als dát 
lukt, is mijn missie geslaagd.’’

Oorlogsboek over West-Dongeradeel en Dantumadiel op komst
In Noardeast-Fryslân zijn maar liefst 500 Joodse onderduikers onderge-
bracht bij mensen in deze regio. Veel inwoners durfden het aan om ver-
volgde Joden te huisvesten. Reinder Postma houdt een Excel-bestand bij en 
ontdekt steeds meer bijzondere verhalen die hij met zijn vrouw in hun boe-
ken beschrijft. Dat houdt niet op bij de grenzen van 1 gemeente. Daarom 
worden binnenkort ook boeken over de Tweede Oorlog in voormalig West-
Dongeradeel en Dantumadiel gepubliceerd. De boeken gaan niet allen over 
Joodse onderduikers. Tijdens zijn zoektocht stuit hij op vele verhalen van 
gewone mensen die zich in ongewone situaties staande moesten zien te 
houden. Zo komen ook de verhalen over de dokter uit Damwâld en de do-
minee uit De Westereen aan bod. Tot slot zal een boek over Ferwerderadiel 
de serie ‘De oorlog een gezicht gegeven’ compleet maken.

Het echtpaar Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis werd in 2018 geridderd vanwege het historisch onderzoek dat zij hebben verricht naar onopgeloste 
gebeurtenissen en individuele levensgebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
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Wedzebuorren 17 - 9286 ER Twijzel - Tel.: 0511 - 54 33 00

Nu ook voor al uw 
feesten en parti jen 

op locati e.
Kortom: alles voor 
uw feestje thuis.

Wegrestaurant

‘Twijzel’

JISTRUM         TEL. 0512 471 322

Recepties
Koffietafels

Vergaderingen
Verenigingen

Partijen

ZATERDAG 8 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

ZATERDAG 8 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

ZATERDAG 8 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

MET DJ. WINSTON BLACK
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

MET DJ. WINSTON BLACK
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

MET DJ. WINSTON BLACK
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO
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Familie Van der Werff wint  
relaxfauteuil bij Kooistra 
Wonen & Slapen
DAMWÂLD – De familie Van der Werff uit Damwâld heeft een relaxfau-
teuil gewonnen tijdens de laatste prijsuitreiking bij Kooistra Wonen & Slapen. 
Zij hebben een stof naar keuze uitgezocht en kunnen binnenkort heerlijk re-
laxen op deze fauteuil ter waarde van € 599,-
Op dit moment zijn er volop aanbiedingen bij Kooistra in Damwâld. Laat 
u verrassen in de grote showroom van ruim 3000m2 met alles op het gebied 
van wonen & slapen. Met 70 jaar ervaring weten ze bij Kooistra wat u in deze 
regio zoekt en slaagt u altijd dichtbij voor uw interieur. 
Meer informatie: www.kooistra.nl   

De familie Van der Werff en verkoopster Petra Ferwerda (staand). Foto: Pieter Kooistra

Steeds meer bezoekers Elf Kroegentocht
KOLLUM - Voor de achtste keer organiseert Johnny de Vries van de Para-
disobar en Manolitobar in Kollum de Elf Kroegentocht. Het evenement is 
inmiddels een begrip in de regio. Het eerste jaar trokken de kroegen in 
totaal zo’n 500 bezoekers, de laatste jaren zijn dat er al meer dan 1300. 
De Elf Kroegentocht vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 februari, van 18.00 
tot 2.00 uur.

Er is dit jaar één café van de lijst ver-
dwenen, namelijk De Iterij in Oud-
woude, omdat deze nu dicht is. Daar-
voor in de plaats is De Stapper in De 
Westereen erbij gekomen. De andere 
deelnemende cafés zijn: Jelle Joep in 
Twijzel, Phoenix in Jistrum, De Vier-
sprong in Kootstertille, café Stynsgea 
in Augustinusga, Twaspan in Buiten-
post, The Point in Buitenpost, de Ma-
nolitobar in Kollum, de Paradisobar in 
Kollum, café Prins in Kollumerzwaag 
en De Hossebos in De Westereen. 
,,Dit is ook de volgorde waarop de 
taxibussen van Waaksma de route rij-
den, in totaal dertig kilometer’’, legt 
De Vries uit. Hij voegt eraan toe dat in 
elk café één of meerdere artiesten op-
treden, anderen hebben gekozen voor 
een drive-in show. 

Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij 
de deelnemende cafés. De Vries: ,,De 
volle kaart kunnen kroegenlopers op 
14 februari vanaf 20.00 uur omruilen 
voor een medaille bij hun eigen café.’’ 
Het is volgens de organisator goed te 
doen om alle cafés te bezoeken. ,,Om 
het kwartier rijden er taxi’s langs de 
verschillende cafés, die je naar de vol-
gende kroeg brengen. Een mooi mo-
ment om ook eens in een ander café 
te kijken. In de praktijk blijkt dat het 
werkt. De bezoekers vinden het prach-
tig, jong en oud. En het mooie van dit 
evenement is dat niemand last van 
elkaar heeft. Integendeel, de kroegen 
versterken elkaar.’’

Meer informatie: www.paradisobar.nl 

Foto: Jaap de Boer

Ladiesnight
BURDAARD - In de Bios Burdaard 
wordt zaterdag 18 januari vanaf 20.30 
uur een Ladiesnight gehouden in de 
Theaterzaal van Het Spectrum. Het 
is inmiddels traditie: eerst samen een 
film kijken en daarna culinair verwend 
worden. De film die deze keer ver-
toond wordt is de romantische ‘feel-
good’ film: ‘Holiday in the Wild’ uit 
2019. 
Meer informatie: www.mgtickets.
nl/v/975 of volg ons op Facebook.

Marcel Smit 
presenteert nieuwe 
cd in Friese kerken
BAAIUM – De uit De Westereen afkomstige zanger Marcel Smit presen-
teert op 31 januari zijn nieuwe album ‘Noch mear muzyk’ in de dorpskerk van 
Baaium. Met dit langverwachte derde album zet de inwoner van Burgum een 
flinke stap voorwaarts. Niet alleen met teksten en composities, maar ook door 
de invulling van de liedjes. Naast zijn vaste muzikanten spelen er ook landelijk 
bekende artiesten mee op het album die het geheel een nieuwe sound geven. Het 
concert in Baaium is een onderdeel van een albumpromotietour van in totaal 
zestien gratis toegankelijke optredens in kerken door de gehele provincie. Deze 
tour is georganiseerd door de stichting Alde Fryske Tsjerken die hiermee haar 
vijftigjarig jubileum viert.

Foto: Majella Geerdink

Tiende editie Open Poppodium
DE WESTEREEN - Samen met de vrijwilligers van het Badhûs organiseert Doarpsbelang zaterdag 18 januari de tiende 
editie van het Open Poppodium in it Badhûs van De Westereen. Vele artiesten zijn begonnen bij dit podium waar ze de 
kans krijgen om hun performance aan het publiek te tonen. Meestal is dit een stap naar meer optredens. Artiesten die hier 
eerder hebben opgetreden hebben goede herinneringen aan dit podium. Voor muziekliefhebbers is het een echte aanrader 
om te kijken en luisteren naar de diverse artiesten. De toegang is gratis. De deuren gaan om 19.15uur open en de aanvang 
is om 19.30 uur.

Grutte Bekken Lytse Hertsjes
BURGUM - Sneintemiddei 19 jannewaris om 14.30 sille 4 Wâldpiken en 1 klaaiklute yn Glistra State op ‘e tekst oer har-
ren libben, moetingen, anekdoaten, gedachte spinsels, ûnderfiningen, tattoos, muzyk, songs, boeken en mear ...
Skriuwer en klaaiklút Willem Schoorstra, Tattoo-artist en Wâldpyk Rinto Bekkema en Omrop presintator Willem Wâld-
pyk de Vries stekke om de beurt de hannen yn de bûse om de moaiste ferhalen te fertellen. De muzikanten Jack Bottleneck 
en Marcel Smit sille op it lûd fan harren gitaren muzikaal de ferbydling prikelje. Mear ynformaasje: reservearje@gmail.com 

Marjol Flore in Schierstins
FEANWÂLDEN – Na een lange carrière is de landelijk gelauwerde zangeres 
en actrice Marjol Flore neergestreken in het terpdorp Lioessens. Reden voor 
de Schierstins in Feanwâlden om haar uit te nodigen voor een concert. Zij 
nam de handschoen aan en treedt er op zondag 19 januari vanaf 15.30 uur op 
met haar programma ‘Kwetsbaar’. Marjol Flore neemt het publiek deze mid-
dag mee met chansons, ballades en popsongs van onder anderen Frans Hal-
sema, Friso Wiegersma, Rients Gratama, Janis Ian, Billy Joel, Sting, Jacques 
Brel en Stephen Sondheim op een reis door haar leven.

Reserveren voor het concert is aan te bevelen. 
Meer informatie: www.schierstins.nl 
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Voor meer informatie of 
boekingen: 

0511 42 41 35 
info@birwa.nl  www.birwa.nl 

Ons actuele aanbod:         Prijs p.p. 
  Landgoederentocht en muziek          dinsdag 28 januari   € 75 

Inclusief:  2 x koffie/thee met wat lekkers, rondrit met gids, stamppotdiner + 
consumptie, dessert, muzikale middag, 2 x koffie/thee met wat lekkers 

  Oude Ambachten en Speelgoed               do. 13 februari   € 59 
Inclusief:  2 x koffie/thee met wat lekkers,  
entree Oude Ambachten & Speelgoed Museum, lunch,  koffie/thee met cake 

  Huishoudbeurs                                  22 februari t/m 1 maart 2020  
           Alleen vervoer            € 20 

Vervoer en entree           vanaf € 30 

  Verrassingsdagtocht                               donderdag 27 februari   € 69 
Inclusief:  o.a. 2 x koffie/thee met wat lekkers, verrassende 3-gangenmaaltijd + 
consumptie. Laat u opnieuw verrassen! 

  Bossafari                                   vrijdag 6 maart   € 70 
Inclusief:  2 x koffie/thee met wat lekkers, entree Orchideeënhoeve,  
3-gangendiner + consumptie, Bossafari, 1 x koffie/thee met cake 
 

  Soldaat van Oranje                                  zaterdag 14 maart     € 135 
Inclusief:  vervoer, 1e rang matineevoorstelling, consumptiebon,  
op de terugreis een 3-gangendiner + consumptie     
Chocolade en Hof van Twello          woensdag 25 maart   € 84  
Inclusief:  2 x koffie/thee met wat lekkers, presentatie/demonstratie chocolade 
maken en proeven, streeklunch, rondleiding Hof van Twello, 2 x koffie/thee met wat 
lekkers, Vergeten Groenten-kwis, 3-gangendiner + consumptie 

  Anastasia de Musical                                     zaterdag 18 april     € 145 
Inclusief:  vervoer,  1e rang matineevoorstelling, 3-gangendiner + consumptie 

  TINA – de Tina Turner Musical       zaterdag 16 mei     € 125 
Inclusief:  vervoer,  1e rang matineevoorstelling 

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.
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Biodanza met Titia 
BUITENPOST - De weekgroep van Biodanza - een combinatie van muziek, 
bewegen, contact en ervaren – gaat 15 januari van start in It Koartling in Bui-
tenpost. Ook is het mogelijk om met de jaargroep mee te dansen. Deze start 
op 19 januari in het MeM paviljoen in Buitenpast. Dit zijn vier verdiepende 
dansdagen met een vaste groep mensen die ieder seizoen 1 dag samen dansen.
Voor meer informatie kijk op facebook: Biodanza met Titia van Kammen of 
op www.biodanza.nl 

The Bounty  
Hunters in De Colle
KOLLUM - Zaterdag 18 januari vanaf 21.00 treden The Bounty Hunters op 
in De Colle in Kollum. The Bounty Hunters behoren tot een van de betere 
rockbands van Nederland. 

Dit sprankelende energieke trio laat vele festivals, kroegen en pleinen compleet 
uit hun dak gaan. Door de opzwepende herkenbare covers die de band speelt, 
zal het feestgehalte tot een hoogte punt stijgen. Eén van de drie muzikanten 
van The Bounty Hunters is Johannes Rypma, bekend als finalist van The Voice 
of Holland. Hij neemt de basgitaar en lead vocals voor zijn rekening. Naast de 
welbekende covers schrijven de mannen ook hun eigen muziek.

Meer informatie: www.decolle.nl 

Expositie 
Ode aan 
het Leven 
BUITENPOST - In het gemeen-
tehuis van Achtkarspelen is tot en 
met april een bijzondere expositie 
te zien. Fotograaf en vormgeefster 
Mascha de Lange uit Kootster-
tille brengt met haar stillevens een 
‘Ode aan het Leven’. De expositie is 
te bezoeken tijdens reguliere ope-
ningstijden in de centrale hal van 
het gemeentehuis in Buitenpost. 

Expositie Homan- 
Hupkens in Schierstins
FEANWÂLDEN – Een van Frieslands bekendste en beste etsers laat tot en 
met 1 maart zijn prachtig werk zien in de Schierstins in Feanwâlden. Hij doet 
dat in combinatie met de indrukwekkende, vaak geheimzinnige beelden van 
zijn vrouw Sofie Hupkens. De dubbelexpositie draagt de titel ‘Met hart en 
ziel’.
De Schierstins is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.30-17.00 uur, 
behalve tijdens culturele en andere activiteiten. Tegelijk met de expositie ‘Met 
hart en ziel’ kunnen ook de permanente tentoonstellingen ‘Het laatste Friese 
torenkasteel’ en de Theun de Vrieskeamer bezichtigd worden. Meer informa-
tie: www.schierstins.nl 

Hoe was het om  
op te groeien in 
een groot gezin?
NES (Noardeast-Fryslân) - Anita 
Terpstra (1974) vertelt op zondag-
middag 19 januari vanaf 15.00 uur 
over haar boek ‘Het huis vol’ in The-
aterkerk Nes. Dit boek geeft een beeld 
van het grote gezin in naoorlogs Ne-
derland. 

Haar lezing gaat over hoe het was om 
op te groeien in zo’n groot gezin. Was 
het gezellig? Kwamen ze aandacht 
tekort? Hoe werden alle monden ge-

voed en hoe werd de orde bewaakt? 
Maar vooral, hoe heeft hun plek in dat 
grote gezin de levens beïnvloed van 
Anita’s vader, moeder ooms en tantes?

In 2015 kregen vrouwen gemiddeld 
1.66 kinderen. Honderd jaar eerder 
waren dat er nog 4.45 en echtparen 
die rond 1870 trouwden kregen ge-
middeld zelfs 8 kinderen. Al vanaf 
haar jeugd is Anita Terpstra gefasci-
neerd door de jeugd van haar ouders 

die beiden opgroeiden in een groot 
naoorlogs gezin. Samen hadden zij 
negentien broertjes en zusjes. 

Anita Terpstra (1974) studeerde jour-
nalistiek en kunstgeschiedenis. Eerder 
schreef zij veelgeprezen thrillers waar-
onder Nachtvlucht, Anders en Samen, 
dat in het Duits en Frans werd ver-
taald en genomineerd werd voor De 
Gouden Strop. Anita is opgegroeid in 
Hallum en woont nu met haar gezin 
in Leeuwarden. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.theaterkerknes.nl  

Vangrail met nieuw show naar Pipegael
BROEKSTERWÂLD – De topband Vangrail treedt zaterdag 8 februari vanaf 21.00 uur op in doarpshûs de Pipegael in 
Broeksterwâld. De vijfkoppige band met Raynaud Ritsma als frontman, weet iedere zaal oprecht en muzikaal te bespelen. 
In Broeksterwâld speelt Vangrail voor het eerst de show waarmee ze vanaf april het land in gaan. De afgelopen periode 
is de band druk bezig geweest met het visuele aspect van hun shows. Nieuwsgierig? Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
doarpshûs of via info@depipegael.nl   

Willem Schoorstra te 
gast bij Literair Café 
BUITENPOST - De Friese schrijver Willem Schoorstra is vrijdagavond 17 
januari vanaf 20.00 uur te gast in het Literair Café in Buitenpost. Presentatrice 
Fettsje Boorsma gaat een diepte-interview aan over zijn werk en zijn leven.    
Schrijver Willem Schoorstra – geboren en opgegroeid in Ternaard - is bekend 
door zijn historische romans over Koning Redbad en Grutte Pier. Hij heeft 
echter meer werken op zijn naam staan, waaronder poëzie en fictie. Naast 
zijn publicaties in boekvorm publiceert Schoorstra regelmatig in literaire tijd-
schriften, op internet en in gedrukte vorm. Een tijdje was hij in het nieuws 
vanwege zijn streven om de Friese nationaliteit te krijgen. In 2015 begon hij 
met een wekelijkse column op Omrop Fryslân. Kortom: een  intrigerend mens 
met een intrigerend oeuvre. 
Meer informatie: www.keunstkrite.nl 

Contrast tussen man en vrouw
KOLLUMERZWAAG - Op 18 januari zijn Op en Top vrouw met hun nieuwe show Contrast te gast in evangelische 
gemeente in Kollumerzwaag. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De avond is een 
afwisseling tussen hilariteit en serieuze liedjes. In april 2019 hebben de dames een aantal projecten van Dorcas, speciaal ge-
richt op vrouwen, in Ethiopië bezocht. De ervaringen die ze tijdens deze reis hebben opgedaan, krijgen op een ontroerende 
maar ook grappige manier een plek in hun voorstelling. De show gaat over tegenstellingen en overeenkomsten: als vrouw 
in ons eigen leven, verschillen tussen vriendinnen, maar ook in vergelijking tot andere vrouwen over de hele wereld, en niet 
te vergeten het contrast tussen man en vrouw. Kijk voor meer informatie en tickets op: www.opentopvrouw.nl  

Oud papier container
Week 4 20 t/m 24 januari
Week 6 3 t/m 7 februari
Week 9 24 t/m 28 februari
Week 11 9 t/m 13 maart
Week 13 23 t/m 27 maart
Week 15 6 t/m 9 april
Week 17 20 t/m 24 april
Week 19 4 t/m 8 mei
Week 21 18 t/m 20 mei
Week 23 2 t/m 5 juni
Week 25 15 t/m 19 juni
Week 27 29 juni t/m 3 juli

Let op!!! 
In vakanties en op feestdagen is er 
geen oudpapiercontainer. 

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

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

Woensdag 21 maart 2018
13.00 tot 15.00 uur
18.30 tot 19.30 uur

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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 Kortings actie !!
AB Pakket van € 600,- voor € 499,-
betaling in 1 keer

 betaling in 5 kwartalen (€ 110,- per kwartaal)= € 550.00

Actie t/m 1 maart 2020

Maandag  13:30 – 17:30
Dinsdag 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00 19:00 – 21:00
Woensdag 09:00 – 13.00 13:30 – 17:30
Donderdag 09:00 – 12:00 13:30 – 17:30
Vrijdag 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00 
Zaterdag 09:00 – 12:30

Veldmansweg 1
9257 VP Noardburgum

a.donkervoort@live.nl
www.kapsalonanna.nl

06-57348805

Jo Hier is bij ús yn goeie hannen

Anneke en Joke

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 10 euro korting op een 

kleurbehandeling in de maand februari 2020
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Hoveniersbedrijf Pieter de Boer stelt natuur centraal
KOLLUMERZWAAG - Hoveniersbedrijf Pieter de Boer uit Kollumerzwaag is 
gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen, renoveren en onderhou-
den van tuinen. Het bedrijf aan de Foarwei gaat daarbij weloverwogen 
te werk. Pieter de Boer komt eerst de huidige situatie bekijken en om de 
plannen en wensen te bespreken. 

Tekst: Johannes van Kammen

Op basis hiervan wordt er dan een tui-
nontwerp gemaakt en tijdens dit pro-
ces worden de klanten regelmatig op 
de hoogte gehouden van de voortgang, 
zodat ze altijd nog hun eigen inbreng 
toe kunnen voegen aan het ontwerp. 
Eind 2019 had hoveniersbedrijf Pie-
ter de Boer in eigen dorp een mooie 
uitdaging. De Boer kreeg volledig de 
vrije hand voor het ontwerpen en rea-
liseren van een bijzonder natuurvrien-
delijke tuin voor Schotanus.

Pieter de Boer: ,,Ik vond dit een enor-
me uitdaging en tegelijk een compli-
ment voor ons bedrijf. Als iemand 

zoveel vertrouwen in je heeft, voelt dat 
enorm goed. Voor ons een erkenning 
dat we op de juiste weg bezig zijn. De 
tuin zoals hij er nu voorlag, was door 
omstandigheden verwilderd. 

Schotanus, een natuurmens in hart en 
nieren, wilde graag een tuin, waarin de 
natuur tot leven kon komen en we be-
sloten dan ook om optimaal gebruik 
te maken van natuurlijke elementen. 
Hierdoor is er ruimte ontstaan voor 
insecten, vlinders, maar ook vogels. 
We hebben gebruik gemaakt van di-
verse natuurproducten, maar toch ook 
gekozen voor een ruime tegel, rondom 
de woning. Dit is een onopvallende 
betonachtige kleur. De keuze om 

rondom de woning tegels te plaatsen, 
is ingegeven door aspecten als ramen-
wassen en stevigheid voor een ladder 
tijdens het schilderwerk’’, aldus Pieter 
de Boer.

,,Op het moment dat we de ver-
wilderde tuin onderhanden namen, 
kwamen we een schitterende sierkers 
tegen. We zijn vanuit die sierkers, die 
we bewust hebben laten staan, gaan 
werken. We hebben juist die sierkers 
geaccentueerd, het is een eyecatcher 
geworden. Vandaaruit zijn we met 
natuurlijke materialen als boomschors 
en lavablokken aan de slag gegaan. 
Tussendoor blokjes hout, dit vooral 
voor de insecten. De natuur moest in 
alle facetten een kans hebben en ook 

met de beplanting hebben we erop 
ingespeeld. We hebben veel donkere 
tinten in de elementen gebruikt, ter-
wijl we als bloemkeur vooral richting 
wit gaan. Bloemen die geurig ruiken 
en die bijen en vlinders lokken. Het 
geheel is uitstekend geslaagd, niet al-
leen volgens ons, maar vooral volgens 
onze opdrachtgever. Ondanks dat we 
de vrije hand hadden, is er toch regel-
matig overleg geweest,’’ verklaart Pie-
ter de Boer, die daarbij nog opmerkt 
dat de tuin strak en onderhoudsvrien-
delijk moest zijn.

,,Na de oplevering heeft Schotanus er 
ook voor gekozen om het onderhoud 
van de tuin door ons te laten verzor-
gen. Onderhoud verzorgen kan ge-

heel op wens worden afgestemd, bij-
voorbeeld door al het onderhoud uit 
te besteden via een jaarcontract, of te 
kiezen voor wekelijks of maandelijks 
onderhoud. Ook losse onderhouds-
beurten op aanvraag zijn mogelijk, zo-
als bijvoorbeeld een voorjaarsbeurt of 
najaarsbeurt,’’ besluit Hoveniersbedrijf 
Pieter de Boer.

Hoveniersbedrijf Pieter de Boer, 
Foarwei 70, 9298 JM Kollumerzwaag. 
06-29447242. info@hoveniersbedrijf-
pdeboer.nl

Op de foto links is te zien hoe de verwilderde 
tuin er eerst uit zag. Rechts het resultaat nadat 
De Boer de tuin onder handen heeft genomen.

Anneke en Joke: meer dan alleen kapsters
Tekst en foto: Klasina van der Werf

NOARDBURGUM - Anneke Donkervoort (45) en Joke Postma – Hogen-
berg (38) hebben de handen ineengeslagen. De beide kapsters runnen 
nu samen Kapsalon Anna in Noardburgum. Anneke gaat zich speciali-
seren in haarwerken en voor Joke is het werken in de kapsalon weer 
een nieuwe uitdaging. 

Ruim twintig jaar geleden waren 
Anneke en Joke al collega’s bij Haar-
studio Hennie in Dokkum. Na vele 
omwegen hebben ze elkaar weer 
gevonden en gaan ze verder in hun 
eigen kapsalon Anna in Noardbur-
gum. De salon die Anneke 21 jaar 
geleden was begonnen. Joke stapt nu 
ook in het bedrijf. Zij heeft 16 jaar 
lesgegeven bij de kappersopleiding 
van ROC Friese Poort in Leeuwar-
den en Emmeloord, als instructrice 
haarverzorging. Twee jaar geleden 
vertrok ze samen met haar gezin 
naar Amerika, vanwege het werk van 
haar man. ,,Ik heb daar weer nieuwe 
ervaringen opgedaan op kappersge-
bied. Ik ben blij dat we nu in deze 
kapsalon samen onze krachten kun-
nen bundelen’’, zegt Joke.

Haarwerken
Andersom is Anneke blij dat ze nu 
de tijd en ruimte heeft om zich te 
specialiseren tot volledig haarwer-
ker. Ze vindt het vooral belangrijk 
om mensen hierin goed te adviseren. 
Daarvoor gaat ze één dag per week 

in opleiding bij Move Hairsolutions 
in Enschede en Almere. ,,Daar heb-
ben ze een eigen productielijn van 
kwaliteitshaarwerken. Zij begrijpen 
de impact die haarverlies op je leven 
heeft. Zij werken met ervaringsdes-
kundigen die alleen met Europees 
maagdelijk haar werken. Ik wil graag 
vrouwen helpen die last hebben 
van haarverlies, zodat ze zich weer 
zelfverzekerd en vrij voelen in hun 
doen en laten. Om dit alles te kun-
nen realiseren ben ik blij met Joke als 
collega. En – niet onbelangrijk - de 
klanten zijn ook enthousiast.’’

Massagestoel
Bij kapsalon Anna werken ze graag 
met de merken 6.Zero en Water-
clouds. Het laatst merk bevat na-
tuurlijke producten en is biologisch 
afbreekbaar. Zowel Anneke als Joke 
vinden het belangrijk dat klanten 
zich thuis voelen in de kapsalon. 
Joke: ,,De koffie staat hier altijd 
klaar, de sfeer is gezellig en de kapsa-
lon straalt een huiskamergevoel uit. 
We vinden het belangrijk om goed 

te luisteren naar de mensen en hen 
het juiste advies te geven wat betreft 
haar, hoofdhuid – waarbij een heer-
lijke hoofdhuidmassage kan worden 
gegeven in onze massagestoel - en 

de nieuwste trends. Maar uiteinde-
lijk gaat het erom dat wij inspelen 
op de wensen van de klant. Als zij 
tevreden zijn met hun nieuwe kapsel, 
dan zijn wij het ook.’’ 

‘Ik wil graag vrouwen 
helpen die last hebben 
van haarverlies’
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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!

Open 
Dag
www.rocfriesepoort.nl/opendag

vr 24 jan
za 25 jan alleen Urk

Leeuwarden   Dokkum   Drachten   Sneek   Emmeloord   Urk

Coop 
altijd 
dichtbij
• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• coffeecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

. 

  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

   Elingsloane 20 +31 (0)511-745001
   9251 MN  BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl

- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;
- Evenementen / podiumbouw;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.
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Nóg meer keus bij Woonland Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - Woonland Twijzelerheide bestaat vijftien jaar en Menno 
Kooistra (35) uit Broeksterwâld is nu vijf jaar eigenaar. Vanaf het begin is 
hij werkzaam in de woonwinkel en door de jaren heen heeft hij heel wat 
ontwikkelingen meegemaakt. Zo is de winkel onlangs flink uitgebreid.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

,,We zijn als outletwinkel begon-
nen. Mensen konden kopen wat 
er in de winkel stond, maar verder 
waren er geen mogelijkheden. Stap 
voor stap hebben we onze bedrijfs-

voering veranderd. Nu kunnen de 
klanten kiezen wat ze maar willen’’, 
vertelt Menno terwijl hij een rond-
leiding door de winkel geeft waar 
meubels voor de woon-, eet- en 

slaapkamer te vinden zijn. Menno 
is opgegroeid in Kollumerzwaag, 
waar zijn vader met de winkel be-
gon. Hij verkocht daar van alles. 
Meubels waren slechts een on-
derdeel daarvan. Toen het huidige 
pand in Twijzelerheide te koop 
kwam kocht zijn vader het. In 2005 
zijn we officieel met deze meubel-
zaak begonnen. Zes jaar later kwam 
er nog een vestiging in Groningen 
bij.

,,Mijn vader is een echte onder-
nemer, maar houdt er niet van om 
in de winkel te staan. Ik daarente-
gen wel’’, stelt Menno.  Zijn vrouw 
Marieke is sinds een jaar verant-
woordelijk voor de styling van 
de showroom. Daardoor oogt de 
meubelzaak een stuk gezelliger dan 
voorheen. Nog altijd staat Woon-
land bekend als de meubelstunter 
van Friesland. ,,Het outletgedeelte 
is er nog steeds. Mensen blijven 

dat interessant vinden. Als we een 
bankstel verkopen, plaatsen we op 
die plek weer een nieuw exemplaar 
terug. Daardoor ziet de winkel er 
nooit hetzelfde uit. Tegenwoordig 
zijn boomstamtafels erg populair 
en ook de relaxfauteuils doen het 
goed.’’

Geen ‘nee’ te koop
Er is geen ‘nee’ meer te koop bij 
Woonland. ,,We merken dat de 
klant kritischer is geworden nu 
de crisisjaren voorbij zijn. Ze ko-
pen niet meer de bank die in de 
showroom staat, maar stellen zelf 
de kleur, stof, pootjes, enzovoort 
samen. En als een eettafel bijvoor-
beeld te groot is kunnen we die op 
maat vermaken.’’ Door alle verande-
ringen was meer ruimte in het ma-
gazijn nodig. Vandaar dat de winkel 

sinds een paar maanden flink is uit-
gebreid. ,,Het voormalige magazijn 
is bij de winkel gekomen en aan de 
achterkant is het pand uitgebreid 
met een groot magazijn. Dat maga-
zijn is inmiddels alweer gevuld met 
meubelen. De hele voorraad staat in 
ons kassasysteem, daar komt geen 
papier meer aan te pas.’’ 

Zo blijft Woonland Twijzelerheide 
meegroeien met de wensen van de 
klant. Het enige dat niet verandert 
is de service. ,,We doen alles voor 
een tevreden kant. De sfeer is hier 
gemoedelijk waardoor mensen ge-
makkelijk naar binnen stappen. Ze 
hoeven zich niet verplicht te voelen 
om iets te kopen. Kijken kost niks. 
En de koffie staat hier voor ieder-
een klaar.’’

Het team van Woonland Twijzelerheide met links Menno Kooistra en Roelof Smit. 
Rechts: Marijke de Bruin, Marco Sinnema en Jan Mol. 



26  |  de Westereender  

Total Westereen:
een full service tankstation

ONZE SERVICE:
• Hulp bij het tanken indien nodig

• Complete shop

• CARWASH

• Attractie verhuur

• Wasmachines 18 kg + droger

• Gratis lucht

• Pakketservice DHL en UPS

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:

Maandag t/m vrijdag: 06:30 tot 21:00 uur 

Zaterdag: 08:00 tot 21:00 uur 

Zondag: 08:00 tot 21:00 uur

100% BEMAND

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

Sportfysiotherapie De Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

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

Echografie

Functional 
movement 
screen

Podologie

Redcord
Therapie- & trainingscentrum 

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

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

Shockwave

Dry needling

Knieschool

€ 10.750,-

€  5.950,-

€13.500,-

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL
TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM  |  T. 0512-472675

FORD FOCUS
BJ 2017 | 48.541 KM 

MERCEDES B180
BJ 2013 | 67.230  KM!!

VW POLO
BJ 2014 | 61.195 KM!!

FORD C-MAX
BJ 2011 | 176.535 KM

SKODA FABIA
BJ 2016 | 74.789 KM

VW TIGUAN
BJ 2011 | 97.525  KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€  13.500,-

€  14.950,-
€ 10.500,-
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Prijsuitreiking Westereender Keaplju
DE WESTEREEN – De spanning liep vorige maand in café De Hossebos 
langzaam, maar zeker steeds meer op tijdens de trekking van de prijzen 
van de Sint Aktie 2019 van de middenstandsvereniging De Westereender 
Keaplju in De Westereen. 

Onder het genot van een bakje koffie 
of thee werden de prijzen, variërend 
van Westereender Keaplju waardebon-
nen van 50 tot 450 euro door de win-
naars getrokken. Dat De Westereen 
en daarbij De Westereender Keaplju 
een centrumrol vervullen in de regio, 
bleek niet alleen overduidelijk uit het 
grote aantal loten, waaruit een eerste 
trekking was gedaan, maar ook uit de 
adressen van de winnaars. Vanuit een 
grote regio en zelfs van ver daarbuiten 
heeft De Westereen een grote aan-
trekkingskracht, mede omdat er een 
groot assortiment is, met daarbij een 
uitstekende service en kwaliteit, lage 
prijzen en natuurlijk gezelligheid. Veel 
mensen spreekt het persoonlijke en 
gemoedelijke van De Westereen aan. 

Uitslag
De prijzen van 50 euro werden ge-
wonnen door: Hanneke van Kammen 
(Feanwâlden), Grietje Bosma (De 
Westereen), Plantinga (Feanwâlden), 
B. P. de Roos (De Westereen), Rixte 

Kalsbeek (Damwâld), Meuken (De 
Westereen), G. Beerda-de Bruin (De 
Westereen) en Willeke Veenstra (De 
Westereen). Na de waardebonnen 
van 50 euro kwamen de vier prijzen 
van honderd euro aan waardebonnen 
uit de pot. Mevrouw Teitsma (Dam-
wâld), Jannie Carinus (De Westereen), 
Sietze Wijbenga (De Westereen) en 
S. van Lingen (Kollumerzwaag) wer-
den hiervan de gelukkige winnaars. 
De laatste drie overgebleven winnaars 
wisten zich in ieder geval verzekerd 
van een hoog bedrag aan altijd bruik-
bare Westereender Keaplju waarde-
bonnen. Het assortiment is groot en 
zowel mevrouw De Haan-Koster 
als (De Westereen) als Frans van der 
Heide (Kuikhorne) waren dan ook 
enorm ingenomen met hun 200 euro 
aan waardebonnen. De heer De Haan 
uit Noardburgum was uiteraard het 
meest tevreden dat zijn naam als laat-
ste overbleef, hij mocht tenslotte maar 
liefst 450 euro aan waardebonnen mee 
naar huis nemen. 

DOARPSBELANG EK JO BELANG
Onder deze titel wil Doarpsbelang on-
derwerpen die het dorp aangaan onder 
uw aandacht brengen.

DE WESTEREEN - Wat moet er 
gebeuren met het Swemmersplak en 
de passantenhaven? Deze vraag werd 
onlangs gesteld via de Facebookpa-
gina van De Westereen. Het meren-
deel geeft aan dat er geld gestoken 
moet worden om hier iets aan te doen. 
Maar vanwege bezuinigingen gaat de 
gemeente dit voorlopig waarschijnljk 
niet doen. Particulier initiatief zou dan 
ook zeer welkom zijn. 

Dat geldt ook voor zwembad De Frosk 
en omgeving. Ingediende plannen zijn 

afgeketst en we zijn eigenlijk weer te-
rug bij af. Eventuele afbraak kost ook 
geld, wat de gemeente op dit moment 
gewoon niet heeft. Dus ook hier zou 
particulier initiatief zeer welkom zijn. 
Andere ideeën die in het dorp leven 
zijn de bouw van zogenaamde ‘Tiny 
Houses’, appartementen voor ouderen 
en éénpersoons huishoudens. Welk 
bouwbedrijf/projectontwikkelaar stapt 
hier in? 

Uitbreiding Aldi
Er zijn ook projecten die wél door-
gaan. Zo gaat dit voorjaar de herin-
richting van de Ferlinge Stasjonsstjitte 
van start. Het project wordt in drie 
fases uitgevoerd, waardoor de overlast 

zoveel mogelijk wordt beperkt. Ander 
nieuws is dat de Aldi flink gaat uit-
breiden aan de Noordkant. De winkel 
wordt ongeveer 500 m2 groter. Dit be-
tekent dat het pand waarin voorheen 
Hema en TerStal waren gevestigd, 
wordt afgebroken. 

Ook de huidige Aldi gaat voor het 
grootste gedeelte tegen de vlakte. Deze 
wordt vervangen door een modern ge-
bouw met zonnepanelen waardoor de 
supermarkt voor een groot gedeelte de 
energie die het nodig heeft, zelf kan 
opwekken. Afbraak van het huidige 
pand heeft echter wel de consequen-
tie dat de supermarkt gedurende de 
nieuwbouw moet verhuizen naar het 

voormalige BACCOFA pand aan de 
Noarder Stationsstrjitte. Zodra de 
vergunningen rond zijn gaan de werk-
zaamheden los. De verwachting is dat 
dit in maart/april zal zijn. 

Toegankelijkheid winkelcentrum
Waar dan ook mee wordt begonnen 
is de toegankelijkheid van het winkel-
centrum vanaf de Skoallestrjitte. Door 
de afbraak van het ‘Ter Stal gebouw’ 
ontstaat er ruimte om een weg aan 
te leggen die het mogelijk maakt om 
vanaf de Noordkant het parkeerter-
rein de bereiken. Hierdoor komen ook 
de nu nog leegstaande winkelpanden 
beter in beeld, wat het aantrekkelijker 
maakt voor ondernemers om zich hier 

te vestigen. De gemeente Dantuma-
diel wil hier graag aan meewerken.

Spreekuur wijkagent
Regelmatig wordt Doarpsbelang De 
Westereen aangesproken over kwes-
ties waar ook de politie bij betrokken 
is. Eigenlijk hoort dit direct met de 
wijkagent besproken te worden. Die 
staat hier ook helemaal voor open. 
Vanaf 14 januari zal hij dan ook elke 
veertien dagen van 9.30 uur tot 10.30 
uur spreekuur houden in It Badhûs. 

Samen naar SC Heerenveen
DE WESTEREEN - Koos en Sido Hoekstra uit De Westereen hebben twee 
kaartjes gewonnen voor de wedstrijd SC Heerenveen-Venlo. Zij wonnen deze 
prijs met de kassabonnenactie van Slagerij Dantuma. 
Op de foto: Rennie de Vries van Slagerij Dantuma overhandigt de prijs aan de 
gelukkige winnaars.

Honderden reacties Wester-
eender puzzelwedstrijd
DE WESTEREEN - Vele honderden oplossingen naar aanleiding van onze 
puzzel in het decembernummer, mochten we weer ontvangen. Ieder 
jaar genieten weer veel van onze lezers van de decemberpuzzel, maar 
ook weten wij uit ervaring, dat De Westereender het hele jaar door 
een welkome en graag geziene gast is bij u thuis. De prijzen zijn weer 
beschikbaar gesteld door onze adverteerders. Denkt u bij uw aankopen 
ook aan onze adverteerders, zij zijn de moeite waard. ‘Waarom elders 
kopen als het in de regio kan’.

De oplossingen kwamen niet alleen 
uit ons verspreidingsgebied, maar 
ook uit steden en dorpen dichtbij en 
ver buiten ons verspreidingsgebied. 
Dit bewijst dat De Westereender 
ook buiten de regio veel lezers heeft. 
De winnaars hebben inmiddels 
schriftelijk bericht gekregen.

Uitslag
Twee wedstrijdkaarten SC Heeren-
veen-AZ t.w.v. € 250,- van Heidstra 
Media uit De Westereen werd ge-

wonnen door M. Bouius-Gommers, 
Driezum.
Een Sony Wekkerradio t.w.v. € 49.95 
van Electra World Talsma, Tsjerkes-
trjitte 3, De Westereen werd gewon-
nen door Gerda T. Oosterhoff, Bui-
tenpost.
Een fotoshoot t.w.v. 99,00 van Erwin 
Jonkman fotografie, Tolwei 52, De 
Westereen, werd gewonnen door T. 
Smit, De Westereen.
Een kwartaal gratis deelnemen met 
de loopgroep t.w.v. € 43,00 van Sport- 

& loopadviesburo Veenker, mefrou 
Schifstrjitte, Damwâld werd gewon-
nen door W. Bijlstra-Dijkstra, Dam-
wâld.
10 magazines ‘Zwaagwesteinde, it 
ferline libbet troch’ t.w.v. € 37,00 van 
Jefanka Publiciteit, Tsjerkestrjitte, De 
Westereen werd gewonnen door H. 
Koster-Punter, De Westereen.
Een waardebon t.w.v. € 15,00 van 
Dantuma slagerij, Noarder Stasjons-
strjitte, De Westereen werd gewonnen 
door H. Fokkens, Buitenpost.
Een fruitmand t.w.v. € 15,00 van 
Boersma, aardappelen, groente en 
fruit, Ljurkstrjitte 74,, De Westereen 
werd gewonnen door J. van der Werf, 
De Westereen.
Een rollade t.w.v. € 15,00 van Rie-
mersma slagerij, Tsjerkestrjitte 2, De 
Westereen, werd gewonnen door A. 
Meinsma, Dokkum.

De winnaars van de Westereender Keaplju met hun waardebonnen. Foto: Jaap de Boer

LEES DE WESTEREENDER OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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Broekster Boys wint 
Dantumadeel Cup 2019
De 24e editie van de Dantumadeel Cup is gewonnen door Broekster Boys. 
Zij versloegen in de finale een prima spelend VCR. Voor het eerst in de his-
torie van het toernooi verdiende VCR als vijfde klasser de tweede prijs. De 
organisatie van de Dantumadeel Cup kan terugzien op een geslaagd toernooi. 
De jubileumeditie zal zo goed als zeker in de nieuwe sporthal in Damwâld 
worden gespeeld op 30 december.
Op de foto het winnende team met achter van links naar rechts: René Pe-
terson (coach), Sietse Dreyer (materiaalman), Hedzer Prins, Jos Regnerus, 
Hedgar Hoekstra, Riemer Doornbos, Bouke Jan Douma en Norbert Beerstra 
(verzorger). Voor: Piet Wessel Dijkstra, Dela Sabuni, Tjipke Post, Hendrik 
Bouma en Piet van Althuis (leider).

Internationale profronde gaat 
door Noordoost-Friesland
DOKKUM - Dokkum verzorgt in augustus 2020 de start van de BinckBank 
Tour. De inwoners van beide landen krijgen daardoor de mogelijkheid 
om de beste ploegen en wielrenners van de wereld dicht bij huis aan het 
werk te zien. De tocht gaat door heel Noordoost-Friesland en zal naast 
Dokkum meerdere dorpen aandoen.  

Op zondag 30 augustus is Dokkum 
het decor voor de presentatie van de 
ploegen die meedoen aan de Bin-
ckBank Tour. Een dag later vindt de 
start van de zestiende Profronde van 
Nederland plaats in de Admiraliteits-
stad. De wielrenners rijden vervolgens 
een mooie route door Noordoost-

Friesland. De finishplaats van de eer-
ste etappe is ook in Dokkum. Er is dan 
ongeveer 170 kilometer afgelegd.

De BinckBank Tour eindigt op zon-
dag 6 september. Het parcours biedt 
doorgaans een mix van sprinterskan-
sen, heuveletappes en een tijdrit en is 

per definitie geschikt voor de renners 
die ook de voorjaarsklassiekers kleu-
ren. De afgelopen jaren eindigde de 
BinckBank Tour telkens halverwege 
de Muur van Geraardsbergen. De eni-
ge meerdaagse World Tour-race van 
de Lage Landen begint zes weken na 
de finish van de Tour de France. 

In 2019 waren de Belgen almachtig. 
Laurens De Plus won de race en op 
het eindpodium werd hij vergezeld 
door Oliver Naesen en Tim Wellens.

Winterwandeltocht
DRIEZUM - De werkgroep Woord en Daad Noord Oost Friesland houdt 
zaterdag 18 januari 2020 een Winterwandeltocht. De start is om 15.30 uur bij 
de Âld Skoalle in Driezum. Het gaat om een tocht van ongeveer 4 kilometer 
- met een  tussenstop - die ook geschikt is voor kinderen. Tot slot is er voor 
iedere deelnemer snert verkrijgbaar. Meer informatie: www.woordendaad.nl

Olphert van der Pol nieuwe schipper 
Dokkumer wedstrijdskûtsje

Olphert van der Pol is de nieuwe schipper van 
het Dokkumer wedstrijdskûtsje Ebenhaëzer.

DOKKUM - Het wedstrijdskûtsje van 
Dokkum heeft een nieuwe schip-
per: Olphert van der Pol. Zijn broer 
Wiebe van der Pol wordt zijn ad-
viseur. Verder blijft de bemanning 
vrijwel gelijk. Van der Pol volgt 
Kees van der Kooij op die sinds 
2016 schipper was van het Dokku-
mer skûtsje Ebenhaëzer. 

De 39-jarige Olphert van der Pol uit 
Sneek heeft veel ervaring in de skût-
sjewereld. Zo was hij jaren beman-
ningslid van de Sneker Pan waar hij 
ook adviseur is geweest. Ook voer hij 
mee met het skûtsje van Lemmer en 
de laatste tijd was Van der Pol actief bij 

het Huzumer skûtsje. Hij is echter nog 
nooit schipper geweest. ,,Ik zie dit als 
een mooie uitdaging. Mijn droom is 
om ooit schipper te worden bij de SKS. 
Ik kom namelijk uit een schippersfa-
milie, dus de mogelijkheid is er. Maar 
ik wil eerst vooral ervaring opdoen. Ik 
hoop bij het Dokkumer skûtsje veel te 
leren en mee te draaien in de top’’, zegt 
de nieuwe schipper die van jongs af aan 
al skûtsjeliefhebber in hart en nieren is.

Onderhoudsbeurt
Voorzitter Hylke Heidstra van het 

wedstrijdskûtsje van Dokkum is blij 
met de gebroeders Van der Pol aan 
boord. ,,Het is goed dat er weer een 
frisse wind door de Ebenhaëzer waait.’’ 
Niet alleen de schipper is nieuw. Het 
skûtsje zelf wordt momenteel volle-
dig gerestaureerd. Het schip was echt 
aan een onderhoudsbeurt toe. Als alles 
goed gaat, is het schip in maart weer 

klaar. Dan beginnen de trainingen. 
Heidstra: ,,Onze eerste skûtsjewed-
strijd zal die van Lemmer Ahoy zijn. 
Het is lastig in te schatten hoe we dit 
jaar presteren. Stiekem hopen we op 
een plekje in de top 5 tijdens de Iepen 
Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen. 
Daar doe je het uiteindelijk voor.’’ 

De Ebenhaëzer wordt momenteel compleet ge-
restaureerd.

Nieuwe trainingspakken 
Dos Heren 1
KOLLUMERZWAAG –  P.G. Wolters Fourage- en Kunstmesthandel uit 
Broeksterwoude, bekend om zijn persoonlijke aanpak en goede service, heeft 
de selectie van Dos Heren 1 in het nieuw gestoken door opnieuw trainings-
pakken aan te bieden. Als teken van waardering werd Anneke Wolters getrak-
teerd op een bos bloemen.

Onderste rij van links naar rechts: Anneke Wolters, Peter Wolters, 
Hendrik Postma, Jan van Slageren
Middelste rij: Cornelis van Slageren, Wouter de Vries, Niels Huttema, 
Gerrit de Beer
Achterste rijd: Luca van der Heide, Douwe Kooistra, Kees Kloosterman, 
Appie Hietkamp
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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 

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

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! 
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Elke dag een 
kans om beter te 
worden
Eén van mijn grootste voordelen die ik tot op de dag van vandaag ervaar is dat 
ik ben opgegroeid in een ondernemingsgezin waar elke dag veel mensen over 
de vloer kwamen. Hier heb ik nog steeds veel profijt van.

Van nature was ik best wel verlegen. Maar doordat mijn ouders naast een 
rijwielhandel ook een tankstation hadden, ben ik opgegroeid met mensen uit 
alle geledingen van de samenleving. Zo maakte ik de ene keer een praatje met 
de directeur van een groot bedrijf, terwijl ik de andere keer met mensen sprak 
die elke dag thuis zaten omdat ze door omstandigheden niet meer in staat 
waren om te werken. Vaak hadden deze gesprekken wel één gemene deler en 
dat was voetbal. 

Dat ik in dat stadium van mijn leven zoveel verschillende mensen ontmoette, 
zette mij aan het denken over hoe ik zelf mijn toekomst voor me zag. Ik voelde 
er niet veel voor om veertig jaar hetzelfde werk te doen in dezelfde omgeving. 
Van mijn ouders kreeg ik alle ruimte om mezelf door te ontwikkelen op an-
dere gebieden. Voor mij was dat het volgen van trainerscursussen en het geven 
van voetbaltraining. 

Mijn eerste ervaring met het geven van training was in mijn dorp Twijzel 
waar ik op vijftienjarige leeftijd de O9 (E2) onder mijn hoede nam. Nu, dertig 
jaar later, komt het besef dat ik elke dag heb aangegrepen om mezelf verder te 
ontwikkelen. Ik kan jullie verzekeren dat dit met vallen en opstaan is gegaan. 
Van ‘interim’ trainer bij De Westereen, trainer in Ghana tot hoofdtrainer bij 
SC Cambuur en alles wat daar nog tussendoor is gekomen. Dit alles heeft mij 
nu gebracht in het palingdorp Volendam waar ik assistent ben van Wim Jonk.

Eén ding is vanaf het veldje in Twijzel nooit veranderd en dat is de liefde en 
de passie voor het spelletje en de drang om elke dag weer aan te grijpen om 
beter te worden. En dan maakt het niet uit of je Wietse van der Valle of Joey 
Veerman voor je hebt staan. De vonken moeten eraf vliegen! 

Sipke Hulshoff

Jo11-1 
Op de foto v.l.n.r Patrick Wiersma, Jeanina Beukema, Rynk Hoekstra, Wesley Flisijn, Stijn Heidstra, Sem Feenstra, 
Hiekus de Vries, Dylan Kamminga, Thies Geertsma, Ruben Faber en leider Jan Beukema.

JO13 
Op de foto v.l.n.r: Jasper vd Bij, Jan Zwaagstra, Melanie Elzinga, Jorn vd Meulen, Benthe vd Wal, Ruurd Smid, Gosse 
vd Ploeg, Joost Heidstra, Rindert Wijbenga, Jens Bekkema, Jurjan Douwes, Jarno Gjaltema, Dinand Lap, Tristan de 
Bruin

Jo10-1 
Op de foto v.l.n.r.: Marc van der Land, Pieter Jan Visser, Marijn Veenstra, Thieme de Jong, 
Djurre Lourens, Silco van der Bijl, Jesse Poelstra.
Afwezig: Lucas Postma. Trainer: Justin Sletering (afwezig)

Mo13
Op de foto v.l.n.r.: achter: Jan Stienstra (trainer), Paula Jilderda (leidster), Jannike Visser, Tessa vd 
Meulen, Zoë Galluzzi, Aniek vd Velde, Jannie vd Heide (leidster). Voor: Doutsen Veendorp, Debby 
Postma, Jente de Jong, Carina de Jong, Daniëlle Wijbenga, Janique Schievink.

COLUMNVVZ Kampioenen
Gefeliciteerd!
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

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

Kootstertille
Van Stolbergstrjitte 42
Vraagprijs: €187.500,- k.k.

Kootstertille
Alde Dyk 38
Vraagprijs: €459.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

De Westereen
Ferlinge Stasjonsstrjitte 72

Vraagprijs: €269.500,- k.k.

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

Wirdum
Greate Buorren 
Vraagprijs: €159.000,- k.k.

Wâlterswâld
De Sânharst 2
Vraagprijs: €429.000,- k.k.

Westergeest
De Woarven 33
VERKOCHT

Kootstertille
Tillebuorren 33
VERKOCHT

Augustinusga
Skoalikkers 44
Vraagprijs: €249.000,-k.k.

Kollum
Uniahof 14
Vraagprijs: €199.500,- k.k.

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

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

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

VERKOCHT  o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

Kootstertille
Casimirstrjitte 90
Vraagprijs: €139.500,-k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT 

VERKOCHT o.v.

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

De Westereen
Foarstrjitte 94
VERKOCHT

VERKOCHT

Kootstertille
Alde Dyk 38
VERKOCHT

VERKOCHT 

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.


