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20 jaar in 2020… of toch 80?
DE WESTEREEN - Trijn van der
Ploeg-Postma uit De Westereen
wordt op zaterdag 29 februari
80 jaar. Ze is één van de weinigen die op Schrikkeldag jarig is.
,,Eins wurd ik dus 20 jier. En ek
noch yn 2020. Dat is dochs wol
bysûnder’’, lacht mevrouw Van
der Ploeg.

Ze staat liever niet in de belangstelling, maar voor deze keer maakt ze
een uitzondering. ,,It is ‘oars as oars’
om op Skrikkeldei jierdei te wêzen.
Dat fine oaren ek, want yn it jier dat
ik écht jierdei bin krij ik altyd mear
telefoantsjes en kaarten as oars’’, vertelt mevrouw Van der Ploeg.
Het was de bedoeling om dit jaar
een extra groot feest te vieren nu ze
80 jaar wordt, maar dat loopt anders.
,,Myn man kin der net by wêze en
dan fielt it wat dûbeld. Hy wennet
sûnt desimber yn Talma Hûs yn Feanwâlden. Ik ha sân jier mantelsoarger west en dat ha ik mei leafde dien,
mar it koe net langer mear.’’

Lees verder op pagina 3

Tip voor de
redactie?
Ook een nieuwsgierig
verhaal dat een plek
verdient in de volgende
De Westereender?
Stuur uw tip naar
redactie@westereender.nl
Namens De Westereender krijgt Trijn van der Ploeg twintig rode rozen voor haar ‘twintigste’ verjaardag. Foto: Jaap de Boer.
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Energie besparen begint bij isoleren,
maar wel klimaatefﬁciënt
KLIMAATEFFICIËNT

Iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen, maar wat kan je nou
eigenlijk echt zelf doen? De basis van energiezuinig wonen is goede
woningisolatie. Isolatie zorgt dat warmte binnen huis blijft zodat je
minder hoeft te stoken. Bovendien zorgt goede isolatie voor een
gezonder en comfortabeler huis. Ook met kleinere maatregelen zoals
het toepassen van radiatorfolie of het isoleren van verwarmingsbuizen,
zet je al een grote stap richting lagere energiekosten.

Waarom TONZON
TONZON producten zijn allemaal gebaseerd op een dunne laag
reﬂecterende folie. Hierdoor kunnen we woningen van uitstekende
isolatie voorzien met ontzettend weinig materiaal. Weinig materiaal
betekent lage energiekosten bij de productie en installatie, maar
voornamelijk ook bij het transport. Resultaat: nauwelijks vrachtwagens
nodig en een milieu impact die binnen enkele maanden weer is
terugverdiend.
Uit onderzoek van het NIBE blijkt dat TONZON producten om deze
redenen ook de laagste milieubelasting hebben van alle
isolatiematerialen. Daarom zijn wij voor onze unieke uitvinding, het
Thermoskussen, als enige vloerisolatie bekroond met het keurmerk voor
duurzaam bouwen.

Alle broeikasgassen die we
uitstoten dragen bij aan de
versnelling van het broeikaseffect.
We moeten niet alleen energiebesparende maatregelen nemen,
maar ook letten op de
klimaatkosten die we daarvoor
maken. Hoeveel energie nodig is
bij de productie, transport en
installatie van een materiaal weegt
mee in hoe ‘klimaatefﬁciënt’ een
materiaal daadwerkelijk is.
De uitspraak dat alle
isolatiematerialen goed zijn
omdat ze allemaal energie
besparen, is daarom niet geheel
juist. Tonzon pleit hiermee niet
alleen voor een snelle, maar ook
een slimme aanpak van het
klimaatprobleem.

Thermoskussens

Bodemfolie

Tonzon loopt graag voorop in de strijd tegen het klimaatprobleem,
en wat doe jij?
Duurzame tips
Lees meer over onze ﬁlosoﬁe en klimaatefﬁciënte aanpak op
tonzon.nl/klimaatefﬁcient

Herbruikbare warmtepads, handig
om mee te nemen tijdens een
wandeling of winteractiviteit.
Tonzon HR-Radiatorfolie kan
direct achterop de radiator
worden geplakt zonder dat deze
van de muur hoeft. Het doet zo
onzichtbaar zijn werk en is binnen
een jaar terug verdiend.
Kijk voor meer ideeën
op tonzon.nl

Net zo oud als de oudste kleindochter

Trijn en Siebe van der Ploeg zijn al zestig jaar onafscheidelijk, maar wonen nu noodgedwongen niet meer bij elkaar. Zo vaak mogelijk fietst zij naar Feanwâlden om haar man te bezoeken.

Hoewel dit een moeilijke tijd voor Trijn is, nu haar man na bijna 60 jaar
niet meer bij haar woont, gaat ze niet bij de pakken neer zitten. ,,Ik fiel
my net âld. Ik rêd mysels en ik genietsje fan myn bern en bernsbern.’’
Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Jaap de Boer

Trijn is trots op haar zoons, de één
zanger van de populaire band De Kast
en de ander voormalig proffesioneel
triathleet. ,,Ik bin bliid dat se gewoan

bleaun binne. Dat sjochst wolris oars yn
dy wrâld, mar dêr hâld ik net fan. Noch
altyd gean ik nei de optredens fan Syb
en ek de wedstriden fan Jacob hâld ik
yn ‘e gaten. Hy is sels in kear fjirde fan
Europa west.’’

Het sportieve karakter zit in de familie.
Trijn houdt van fietsen en ook ‘reedriden’ vindt ze prachtig. ’s Zomers gingen
ze altijd met de caravan op vakantie,
vroeger met de jongens en daarna samen. Ze zal de vakanties samen met
haar man naar Gaasterland missen, dat
kan nu niet meer. Wel past ze nog regelmatig op haar jongste kleinkinderen
en samen met haar man heeft ze veel op

de oudsten gepast. ,,Myn stikjes goud’’,
zegt ze terwijl ze de foto’s laat zien van
Eva (20), Anne (19), Zoë (17), Sinne
(6) en Jesse (4). Nog altijd komen ze
graag bij beppe op bezoek. Ook op haar
verjaardag, dan gaan ze met z’n allen uit
eten. Vieren dat beppe 80 jaar wordt.
Of eigenlijk 20, net zo oud als de oudste
kleindochter…

Wat is Schrikkeldag?
Eén keer in de vier jaar jarig, dat ben je als je op 29 februari geboren bent. En
dat is eigenlijk best bijzonder. Deze dag wordt aan bepaalde jaren toegevoegd
omdat een tropisch jaar niet precies 365 dagen is, maar 365,2421875 dagen;
dus ongeveer 365 en een kwart dag. Een jaar, waaraan een schrikkeldag is
toegevoegd, wordt aangeduid als schrikkeljaar.
Als je geboren bent op schrikkeldag, word je ook wel een ‘schrikkelkind’ genoemd. De verjaardag wordt dan veelal op 28 februari of op 1 maart gevierd.
Juridisch gezien, is een schrikkelkind pas een jaar ouder op 1 maart. Trijn van

der Ploeg viert haar verjaardag, buiten de schrikkeljaren om, ook op 1 maart.
De naam ‘schrikkeljaar’ komt van het Middelnederlandse ‘scricken’, dat ‘grote
stappen nemen’ betekent. Vandaar dat ‘schrikschoenen’ een oude benaming
voor ‘schaatsen’ is, toevallig ook nog de hobby van mevrouw Van der Ploeg uit
bovenstaand verhaal.
Leuk weetje: in Amerika kreeg een stel in 2016 voor de twééde keer een baby
op een schrikkeldag. Die zijn dus officieel maar één keer in de vier jaar jarig.
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Tijdverspilling
Enige weken geleden zag ik een consumentenprogramma dat vooral ging over
gokken. Dat we onze jeugd en ook onszelf
moeten beschermen, zodat we niet gokverslaafd worden. Ik vond dit een goede stelling, omdat we mensen moeten beschermen,
zoals we ze ook beschermen tegen roken en
alcohol. Dat hierbij in mijn ogen soms
sprake is van een heksenjacht doet even niet
ter zake. Of toch wel, want onze overheid
is hier toch een verbindende spil in. Merkwaardig toch, dat gokken, ook een groot
probleem, door de overheid gestimuleerd
wordt. Net als met drank, drugs en roken,
treedt er een illusie van onwerkelijkheid
op je netvlies. Op mijn brievenbus prijkt
inmiddels een nee-ja sticker. Dus geen
ongeadresseerde post, zodat ik niet door de
Nationale Postcode loterij, de Nationale
Toto of de Staatloterij in verleiding gebracht kan worden. Het woord Staat geeft
mij immers veel vertrouwen, tenslotte is de
gemeente waar ik woon ook een onderdeel
van de Staat en daar heb ik toch de sticker
vandaan. Hulde aan de gemeente, de bezorgers en ook TNT. Zij zien mij als burger, die een wens heeft, waar ze rekening
mee houden. Maar nog steeds ontvang ik
twee tot drie keer per week een bericht in
mijn brievenbus, waar ik niets mee heb.
Het aan de bewoner van Tsjerkestrjitte geadresseerde bericht is er op gericht mij mee
te slepen, om naast mijn belastinggeld nog
meer uit te geven aan de Staat of gerelateerde doelen. Ik vraag mij wel af hoe komen ze aan mijn adres? Hoe weten ze dat
ik een sticker op de brievenbus heb. Waar is
mijn privacy? Wie kan mij helpen aan een
passende oplossing? Hoe kan ik dit voorkomen? Retour afzender en weer in de brievenbus? Ik weet het niet, maar wat ik wel
wil is, geen reclame in mijn brievenbus.
Welke politieke partij maakt zich sterk voor
mijn, eigenlijk relatief klein probleem? De
kerk of school is in ieder geval ingenomen
met mijn ongeopende, geadresseerde post
die ik niet wil.
Jefanka
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Zachtgekookt ei
Ik ben een zachtgekookt ei. Ik weet
niet wat me mankeert, maar ik voel
me een oud wijf. Ik krijg spierpijn
van behang plakken. Een nekhernia
wanneer ik de boodschappentas uit
de auto til. En ik heb een kater na
één biertje. En dan te bedenken dat
ik met mijn 33 jaar nog een hele weg
heb te gaan.

Helaas gaat die conclusie in mijn
geval echter niet helemaal op. Mijn
aftakeling is begonnen met de aanschaf van mijn bril, die ik sindsdien
niet meer kan missen. Het lezen van
de ondertiteling is zonder bril een
onmogelijke missie geworden, evenals de speurtocht naar de bal tijdens
voetbalwedstrijden op zondagavond.

We worden steeds ouder in Nederland. De gemiddelde leeftijd voor
een man is tegenwoordig 80 en als
vrouw word je maar liefst 83 jaar.
Dat betekent dat we ook veel langer
actief blijven. Seniorentennis voor
tachtigplussers is één van de snelst
groeiende sporten.

Maar het wordt nog veel erger.
Woensdagavond staken we gezellig
de houtkachel aan en ontkurkten een
speciaal biertje. Donderdagochtend
werd ik wakker met hoofdpijn. Ik
had een kater van slechts één enkel
biertje. Waar ik tien jaar geleden nog
tot middernacht aan de bar hing en
de volgende dag fris en fruitig weer
opstond, werd ik nu geveld door één
trippeltje.

Vorige week was ik te gast in het
Skûtsjemuseum in Earnewâld,
dat wordt verbouwd door diverse
vrijwilligers. Eén van hen was 90
jaar, maar liep nog voorop als een
springbok in de lente. Dat is namelijk het goede nieuws: we worden
niet alleen ouder, we blijven ook
steeds langer fit.

Om over mijn spieren nog maar
niet te spreken. Nu we aan het verbouwen zijn, word ik bijna iedere
dag geplaagd door spierpijn. Even
een paar gipsplaten tegen het plafond schroeven en de dag erna kan
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ik amper op eigen kracht mijn trui
aantrekken. Een avondje behang
plakken en ik heb de volgende dag
thuiszorg nodig om uit bed te komen. Ik kijk al op tegen het moment
dat ik de laminaatvloer ga leggen.
De tillift is alvast besteld.
Over tilliften gesproken. Die zouden ook uitstekend van pas komen
wanneer ik de boodschappentas uit
de auto moet tillen. Het schiet me
spontaan in m’n rug wanneer ik alleen maar naar die zware tassen kijk.
Mijn rug steunt en kreunt al wanneer ik een pak volle melk uit de
koelkast haal. Ik heb me al eens vertild aan een handdoek die ik wilde
ophangen in de badkamer.
Je bent een ‘Sibbeltsje slap yn it krús’
riep mijn moeder vroeger altijd. En
ze heeft nog gelijk gekregen ook.
Want dat is nog het ergste van alles: die nachtelijke bezoekjes aan het
toilet. Die zijn er stiekem ingeslopen.
Het begon met een schreeuwende
blaas in de vroege ochtenduren. Te-

Foto’s: Jaap de Boer, Marcel van
Kammen, Robin van der Land
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of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op alle in
de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen
rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele of gedeeltelijke
overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van
producenten is niet toegestaan.

genwoordig gebeurt dat midden in
de nacht. Iedere nacht.
Als een heuse oma drink ik nu ‘s
avonds braaf één kop kamillethee,
zodat ik minder vaak naar toilet
hoef. En dat ene biertje dan, dat me
de volgende dag nekt. Er is gelukkig
nog hoop. Volgende week word ik
34, dus nog slechts 49 jaar aftakeling
voor de boeg.
Nynke van der Zee

KOPIJ VOOR DE UITGAVE
VAN 11 MAART INLEVEREN
VOOR 4 MAART VIA
REDACTIE@WESTEREENDER.NL
De Westereender verschijnt in:
De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude,
Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De
Falom, Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast,
Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel,
Jistrum, Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch, Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp,
Dokkum, Ferwert, Holwert, Ternaard, Easternijtsjerk, Ee, Engwierum, Ryptsjerk, Gytsjerk,
Oentsjerk, Aldtsjerk
Druk: NDC Mediagroep
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

4 | de Westereender

4 MAART

THE
SHOW

SPRING/SUMMER 2020

SURHUISTERVEEN

BRASSERIE KOLKZICHT SURHUISTERVEEN
zaal open 18.45 uur - aanvang 19.30 uur
Reserveer jouw gratis ticket(s) in de winkel of via tel. 0512-358842.

VESTIGINGEN
Franeker
Joure
Surhuisterveen

Dijkstraat 10
Midstraat 135
De Kolk 30

8801 LV Franeker
8501 AK Joure
9231 CX Surhuisterveen

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

www.inuz.nl

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

Zuiderschans 8 Dokkum | Telefoon: 0519 - 221 871 | www.meulenenbaarsma.nl
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Sjoerd Visser versloeg darmkanker:

,,Sûnder kankerûndersyk wie ik
der net mear west’’
,,Je hebt darmkanker met uitzaaiingen naar je buikvlies.’’ Deze diagnose zet het leven van Sjoerd Visser (19) op 4 april vorig jaar volledig op
de kop. Als donderslag bij heldere hemel staat z’n wereld stil. Van een
gezonde vrolijke jongen verandert hij van het ene op het andere moment
in een ernstig zieke patiënt. ,,De diagnoaze kaam as in mokerslach’’ knikt
hij. Gelukkig kan hij het navertellen, met dank aan een HIPEC-behandeling in het UMCG. ,,Oars wie ik der no miskien wol net mear west.’’
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

De hele familie Visser zit aan de grote
keukentafel; vader Klaas, moeder
Anja, dochter Genna en zoons Sjoerd
en Hayco. Het is gezellig druk, maar
wanneer de koffie is ingeschonken en
Sjoerd aan zijn verhaal begint, wordt
het automatisch stil. De impact van de
bijna fatale ziekte is nog altijd duidelijk te merken. Ondanks Sjoerds heftige verhaal is er af en toe gelukkig ook
ruimte voor een grap. Zeker Sjoerd
houdt wel van een beetje ouwehoeren.
,,Sjoerd syn humor hat ús der troch
skuord’’, vertelt Klaas. ,,Oars wit ik net
oft wy it wol redden hiene.’’
Onverklaarbare klachten

,,Op 4 april krige ik de diagnoaze
darmkanker’’, begint Sjoerd zijn verhaal. Hij valt maar meteen met de
deur in huis. Aan deze diagnose gaat
echter een hele voorgeschiedenis
vooraf. Dat begint in 2019, wanneer
hij z’n eetlust verliest. Waar Sjoerd jaren lang alles lust en aan tafel eet voor
twee, komt daar begin vorig jaar verandering in. Hij is vaak misselijk, heeft
last van buikkrampen en moet regelmatig overgeven. Ook valt hij in korte
tijd flink wat kilo’s af. Hij maakt een
afspraak bij de huisarts, die de klachten niet kan verklaren.
Ook in ziekenhuis Nij Smellinghe
in Drachten buigen diverse artsen
zich over Sjoerds klachten. Ze besluiten een scan van z’n buik te maken,
waarop ze een verdikking in de darm
ontdekken. Wanneer Sjoerd in het
ziekenhuis een darmonderzoek krijgt,
is het raak. Artsen komen een tumor
in zijn dikke darm tegen. Tijdens de
kijkoperatie blijkt bovendien dat de
tumor zich heeft uitgezaaid naar zijn
buikvlies. ,,Dikke pech’’, vat Sjoerd de
situatie samen.
In de kinderschoenen

Na deze keiharde conclusie holt
Sjoerds gezondheid plotseling met
sprongen achteruit. Eén ding is zeker:
er moet zo snel mogelijk een behandeling komen. Maar welke? ,, Dokters
joegen ús ferskillende advizen’’, weet
Anja nog goed. ,,De iene sei dit en de
oare dat. Uteinlik moasten wy sels in
kar meitsje.’’ Sjoerd hakt eigenhandig
de knoop door en besluit om voor de
HIPEC-behandeling te gaan in het
UMCG in Groningen. Een relatief

Wat is een HIPEC-behandeling?

Bij een HIPEC-behandeling verwijdert de chirurg de tumor, waarna
de buikholte wordt gespoeld met
een verwarmde vloeibare chemo.
Hiermee worden de niet-zichtbare
achtergebleven kankercellen vernietigd. Het doel van een HIPECbehandeling is om alle kankercellen
radicaal uit de buikholte te verwijderen. De operatie duurt zo’n 10
tot 12 uur.

nieuwe behandelmethode, die nog in
de kinderschoenen staat. ,,Mar ik hie
der alle fertrouwen yn’’, zegt hij nuchter.
Als een van de jongste HIPEC-patienten ooit besluiten de artsen Sjoerd
op 8 mei 2019 te opereren. ‘s Ochtends om zeven uur wordt hij opgehaald en naar de operatiekamer gereden. Na het afscheid wacht de familie
niets anders dan afwachten. Tergend
langzaam verstrijken de uren, totdat
Klaas rond drie uur ‘s middags het
verlossende telefoontje krijgt met het
nieuws dat de operatie is geslaagd. De
helft van Sjoerds dikke darm is verwijderd en ook het aangetaste weefsel
in zijn buikvlies is met succes weggehaald. ,,Einliks krigen wy in kear goed
nijs’’, knikt Klaas. ,,Dêr wiene wy nei
al dy tsjinslach ek wol oan ta.’’
Mascotte in een rolstoel

Na de operatie wordt Sjoerd wakker
op de intensive care. Veel weet hij daar
zelf niet meer van. ,,Ik kin my dy earste
dagen net echt mear heugje.’’ Voor het
herstel na een HIPEC-behandeling
staat zo’n drie weken. Mede door zijn
doorzettingsvermogen en jonge leeftijd weet Sjoerd zijn ziekenhuisverblijf
in te korten tot slechts tien dagen. Op
zaterdagochtend 18 mei mag hij naar
huis om daar rustig te herstellen. Van
die rust komt echter weinig terecht,
want die zaterdagmiddag kan het
eerste elftal van VV Zwaagwesteinde
kampioen worden. En daar moet en
zal Sjoerd bij zijn.
,,Yn de rolstoel ha ik Sjoerd oer it
fuotbalfjild riden’’, lacht Klaas als hij
terugdenkt aan die bewuste zaterdagmiddag. ,,Net bêst ast der goed
oer neitinkst. Dy jonge wie amper

út it sikehûs wei.’’ Maar Sjoerd blijkt
zijn voetbalclub als mascotte geluk te
brengen, want in de slotminuut scoort
VV Zwaagwesteinde het winnende
doelpunt. De ontlading is enorm. ,,Ik
bin út de rolstoel sprong, sa bliid wie
ik’’, grijnst Sjoerd. ,,Gelokkich dat
myn dokters dat net sjoen ha.’’ Trots
laat hij de foto zien van het kampioenselftal met in de midden een breed
grijnzende Sjoerd in zijn rolstoel.
Gesteund door het hele dorp

Nog altijd staan de spelers, supporters, vrijwilligers en clubmensen van
de voetbalclub klaar om Sjoerd te
helpen. Zo zetten ze hem in het zonnetje tijdens het kampioensfeest en
kreeg Sjoerd diverse leuke cadeaus
aangeboden. Sjoerd wil zelf graag zijn
steentje bijdragen aan het onderzoek
naar nieuwe behandelingen van kankersoorten. Vandaar dat hij letterlijk
en figuurlijk zijn beste beentje voor zet
tijdens het hardloopevenement ‘Ren
tegen kanker’ op 19 april in Utrecht,
waar hij een kwart marathon gaat
hardlopen. ,,Ik bin al drok oan it trai-

nen’’, lacht hij. ,,Dat moat wol slagje.’’
Achter Sjoerd aan de muur hangen
twee hardloopshirts. Een rode van
KWF Kankerbestrijding en een blauw
shirt, waarop tientallen sponsoren
prijken. Stuk voor stuk ondernemers
en bedrijven uit de buurt, die zijn gegrepen door Sjoerds verhaal. Sterker
nog: heel het dorp lijkt in de ban van
Sjoerds marathon. ,,Lêst stiene hjir
skoalbern oan de doar dy’t lege flessen foar Sjoerd ophellen’’, vertelt Anja
trots. Ook de warme bakker Eddy de
Jong uit het dorp komt half maart
met een speciaal Sjoerd-brood, waarvan een deel van de opbrengst naar
kankeronderzoek gaat. Sjoerd is diep
onder de indruk van alle acties die

zijn dorpsgenoten bedenken. ,,It is sa
bysûnder dat elkenien my stipet. Sa
folle jild en help; dat hie ik echt noait
tocht.’’
Niet in geld uit te drukken

Exact een jaar nadat hij de vreselijke
diagnose darmkanker kreeg, staat
Sjoerd op 19 april aan de start om
geld op te halen voor kankeronderzoek. De teller staat inmiddels op
ruim negenduizend euro. ,,Geweldich
toch?’’, knikt hij trots. Met elke euro
is hij even blij. ,,Ik wit no as gjin oar
hoe belangryk ûndersyk nei kanker is.
Sûnder de HIPEC-behanneling wie
ik der no net mear west. Dêr bin ik de
dokters noch altyd tige tankber foar.
Dat is net yn jild út te drukken.’’

Wil jij Sjoerd ook steunen?
Help jij Sjoerd in zijn strijd tegen kanker? Ga naar
de website acties.kwf.nl en zoek bij deelnemers
naar Sjoerd Visser. Of scan de QR-code hiernaast
en doneer direct. Tige tank! Sjoerd.
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INDOORKINDER
EVENEMENT

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:

MAAND MENU B:

8 Mini Loempia’s + Babi Pangang
+ Tjap Tjoy + Foe Yong Hai + Nasi
of Bami (groot)

Babi Pangang + Kip in Ketjabsaus
+ Daging Kerrie of Roedjak + 2
stokjes Kip Saté + Nasi of Bami
(groot)

VOORJAARSVAKANTIE 2020

Voor slechts

HAL BOMVOL ATTRACTIES – met speciale peuterhoek

€ 18,95

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

Entree €3,-- (ouders gratis)

Maandag 17 februari: Van der Bijhal in Kollum
10:00 – 12:00 peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00 groep 5 t/m 8

Voor vakmanschap
en service...
technisch installatiebedrijf

Dinsdag 18 februari: Sikkemahal de Westereen
10:00 – 12:00 peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00 groep 5 t/m groep 8
Donderdag 20 februari: MFA de Ynset in Holwerd
10:00 – 12:00 peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00 groep 5 t/m groep 8
Georganiseerd door Buurtsportcoaches Noardeast-Fryslân en Dantumadiel i.s.m. Hoogland attracties verhuur.

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Bakkerij
Schotanus

Dag en nacht
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

SCH O T A NU S

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Weekendaanbiedingen
Oranjekoek
€5.95
4 gevulde croissants
€5.95
met verse vruchten

Elke maandag
4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

€2.95
€2.10

Valentijns cakeje
6 gesorteerde bollen
www.tankpostma.nl

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

www.branderinstallaties.nl
BAKKERIJ

voordelig

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!
• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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Stichting VPTZ bestaat 25 jaar

Feest vieren over de dood
Dokkum - Stichting VPTZ Noordoost-Friesland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) bestaat 25 jaar en viert dat groots op 10 maart in theater Sense
in Dokkum. Het bestuur hoopt door het jubileumfeest meer naamsbekendheid te krijgen. ,,Ook vinden we het belangrijk om de dood bespreekbaar
te maken. Maar bovenal willen we feest vieren omdat de vrijwilligers dat
hebben verdiend’’, stelt voorzitter Greet Louissen die zelf ook vrijwilliger is.
Tekst en foto: Klasina van der Werf

DOKKUM - Het is op 10 maart precies 25 jaar geleden dat de stichting
VPTZ bij de notaris werd opgericht.
,,De behoefte om thuis te sterven was
er toen al en veel mensen kiezen er nog
steeds voor om de laatste levensfase in
de eigen vertrouwde omgeving door te
brengen’’, stelt Wim Megens die zowel
bestuurslid als vrijwilliger van de vereniging is. ,,Mensen denken dat het
werk dat wij doen zwaar is, maar het is
vooral heel erg dankbaar’’, zegt Tineke
van Steinvoorn uit Damwâld die sinds
een jaar vrijwilliger is bij de stichting.
Het is haar taak om naasten van mensen die terminaal zijn te ondersteunen.
Dat mensen het werk van deze vrijwilligers als ‘zwaar’ zien heeft volgens coordinator Ankie van der Veen vooral te
maken met het taboe dat er nog altijd
bestaat rondom de dood. ,,Gelukkig
wordt er tegenwoordig wel steeds meer
over gesproken, maar het blijft voor veel
mensen een moeilijk onderwerp’’, constateert Van der Veen. Vandaar dat het
thema tijdens het jubileumfeest van de
VPTZ is: ‘De dood bespreekbaar …..’.
Laatste levensfase

Iedereen gaat anders met de dood om,
zo merken de vrijwilligers. ,,Wat wij

proberen is dat we mensen een goed
gevoel kunnen geven over de laatste levensfase, hoe moeilijk deze periode ook
is. Dat gunnen we iedere familie’’, zegt
Lysbeth Vellinga die samen met Ankie
coördinator is van de stichting. Tineke
merkt dat het mensen goed doet als ze
alles even los kunnen laten. ,,Wij nemen de verzorgende taak tijdelijk over
zodat de partner of een ander familielid
even tot rust kan komen. Het liefst willen mensen hun geliefde 24 uur per dag
verzorgen, maar wij proberen ze vooral
duidelijk te maken dat ze moeten profiteren van de rust die wij hen bieden. Als
mensen een nacht goed slapen, hebben
ze weer energie voor de volgende dag.
Wij waken over de patiënt, dus als er iets
is, maken we de familie meteen wakker.’’
Op tijd bellen

Van links naar rechts: Wim Megens, Greet Louissen, Lysbeth Vellinga, Tineke van Steinvoorn en
Ankie van der Veen.

Wat de coördinatoren en het bestuur
van de VPTZ opvalt is dat hun vrijwilligers vaak te laat ingeschakeld worden.
Mensen wachten zo lang mogelijk omdat ze het zelf willen doen. ,,Vaak zijn de
naaste familieleden al aan het eind van
hun Latijn op het moment dat ze ons
bellen. Wij roepen mensen dan ook op
om ons op tijd in te schakelen. Anders
gaat het ten koste van de kwaliteit van
die laatste belangrijke periode’’, aldus de
voorzitter die zelf uit ervaring spreekt.

De coördinatoren merken dat mensen
tijdens het intakegesprek vaak al opgelucht zijn. ,,Het idee dat wij er voor hun
zijn, geeft ze al rust. Onze inzet wordt
meestal ingeroepen via de thuiszorg of
huisartsen, maar iedereen mag ons bellen, 24 uur per dag. Wij vinden het heel
bijzonder dat mensen ons toelaten op
een kwetsbaar moment in hun leven.
Andersom voelen wij hoe dankbaar zij
zijn.’’

‘Vertel verhalen zodat we de
oorlog nooit vergeten’
DOKKUM - Verhalen vertellen over de oorlog is noodzakelijk, om te kunnen begrijpen en om te kunnen verwerken. Dat stelde burgemeester
Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân tijdens de 75e
herdenking van de executie van twintig gevangenen op 22 januari 1945
aan de Woudweg in Dokkum.

De burgemeester riep de mensen op om te luisteren naar het verhaal van de doden die hier 75 jaar geleden vielen. ,,Vermoord. Machteloos vermoord in radeloze en redeloze wreedheid. De bezetter, de Duitsers en hun handlangers wilden
ook een verhaal vertellen met deze moordpartij. Ze wilden het verzet waar ze
doodsbang voor waren waarschuwen. En daarom moest de burgemeester, mijn
voorganger, als enige getuige zijn. Hij moest vertellen wat de Duitsers gedaan
hadden. De Duitsers en hun trawanten wisten dat de oorlog voorbij was, maar
probeerden uit alle macht, omdat ze geen kant meer op konden, door blinde en
niets en niemand ontziende wreedheid het verzet op afstand te houden. Pas op,
als je ons aanvalt dan slaan wij 10 keer zo hard terug en maken onschuldigen
dood. Een verhaal van angst, van dood en terreur. De laatste uithaal van een in
de hoek gedreven beest.’’ Maar dat verhaal heeft niet gewonnen, zo eindigde
Kramer zijn toespraak. ,,Dat verhaal is 75 jaar geleden verpletterend verslagen.
Het verhaal van vrede en vrijheid heeft gewonnen. En daarom mogen, kunnen
en moeten wij het verhaal van wat hier is gebeurd blijven herhalen, doorgeven
en opnieuw beleven. Zodat oorlog, de uitzonderingstoestand waarin het noodlot
toeslaat, een uitzonderlijke toestand is en blijft.’’
Foto: Nanne Nicolai

De dood bespreekbaar…
Het jubileumfeest van de VPTZ Noordoost-Friesland wordt op dinsdagmiddag 10 maart gehouden in Theater Sense in Dokkum. Mensen die
belangstelling heeft voor het thema ‘De dood bespreekbaar…’ én iedereen
die de VPTZ een warm hart toedraagt is van harte welkom. Het 25-jarig
jubileum wordt gevierd met indrukwekkende muziek (Sjoerd Steegstra),
een bijzondere lezing (Marinus van den Berg) en een theatervoorstelling
(In de gloria).
Voor meer informatie: www.vptz-nofriesland.nl Aanmelden kan via info@
vptz-nofriesland.nl onder vermelding van naam en - indien van toepassing
- functie en de organisatie.

Holocoaustmonument
KOLLUMERPOMP - In het kader van 75 jaar vrijheid was op de
Soensterdijk in Kollumerpomp
dit tijdelijke holocaustmonument
Levenslicht te zien. Met in totaal
104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit
Nederland - staat het kunstwerk
symbool voor de impact van de Holocaust, waarbij zes miljoen Joden
werden vermoord door het naziregime van Adolf Hitler tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Foto: Marco de Swart

Kaartverkoop Pompster
Ryd Rintocht van start
KOLLUMERPOMP – Als echte
‘slykwerkers’ kwamen de bestuursleden van de Pompster Ryd
Rintocht achter de dijk vandaan.
Daarmee maakten ze het thema
bekend van de derde editie van
de Pompster Ryd Rintocht die
op 12 september 2020 wordt
gehouden.

De Pompster Ryd Rintocht is een
wandeltocht vanuit Kollumerpomp
door het prachtige Lauwersmeergebied. Deelnemers kunnen kiezen
om 40, 25 of 15 kilometer te lopen.
Onderweg is er vermaak met muziek, theater en horeca.
Het thema ‘slykwerkers’ is gekozen
omdat het vorig jaar 50 jaar geleden was dat de Lauwerszee werd

afgesloten. Inmiddels zijn de eerste
inschrijvingen voor het wandelevenement al binnen Aanmelden kan via

www.pompster-ryd-rintocht.nl
Foto: Nanne Nicolai
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Coop
altijd
dichtbij
•

Het betrouwbare
adres
voor
Uw vloer
als nieuw,
snel
bellen
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
- 9=
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service ¼
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste
waardering.
Klanten geven
ons een:

Algemeen

'(75,-(
('2$53(1

9,3

GRUSVFHQWUXPYDQ.ROOXPHU]ZDDJ

Bron: Consumentenbond juni 2019
K. Venema Assurantiën

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

Uw bank dichtbij.
7HO

De soap fan de Salomon Levystrjitte
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DE WESTEREEN – De revueploeg
van De Westereen leeft als nooit
tevoren. Na de bekendmaking van
de nieuwe voorstelling ‘Spul yn ‘e
Salomon Levy’ was er meteen een
‘run’ op kaarten. Voor het bestuur
een goede reden om twee extra
avonden toe te voegen. Ondertussen wordt er achter de schermen
keihard gewerkt om er voor de
bezoekers een onvergetelijke voorstelling van te maken.
Tekst: Klasina van der Werf
Foto’s: Jaap de Boer

Het verhaal

De nieuwe woningen aan de
Salomon Levystrjitte worden
opgeleverd en de oud-bewoners
nemen hun intrek in de nieuwe
woningen. Daarnaast komen er
ook nieuwe bewoners wonen,
maar daar is niet iedereen blij
mee. Hoort iedereen wel thuis
in de Salomon Levystrjitte? Er
wordt een groot feest georganiseerd, alleen zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen heeft andere ideeën waardoor er de nodige
conflicten ontstaan. Uiteraard is
ook deze voorstelling weer voorzien van een muzikale noot.

Het duurt nog een maand tot de première in It Badhûs, maar het idee voor
een voorstelling over Salomon Levy
leeft al veel langer. ,,Ik hie it al betocht
foardat it stik oer de Kollumer Oproer yn byld wie. Earlik sein baalde ik
dêr yn it begjin fan, want ik tocht, no
moatte wy wer wat oars betinke. Mar
Bouke Oldenhof, dy’t my les joech yn
tonielskriuwen foar lokatieteater, sei:
do moatst hjir mei fierder gean. Dit is
in hiel moai stik. Dat byt inoar net’’,
vertelt regisseur Anja Swart die het
verhaal heeft geschreven.
Ze kwam op het idee door de sloop
en nieuwbouw van huurwoningen in

de Salomon Levystraat in De Westereen. ,,De Salomon Leyvstrjitte is in
echte folksbuert. Dêr kinst in soap oer
meitsje’’, dacht Swart. Voor veel mensen zal het een feest der herkenning
zijn, want volksbuurten heb je overal
en de belevenissen zijn van alle tijden.
,,It publyk komt oeral wei, út de hiele
regio Noardeast-Fryslân’’, aldus bestuurslid Pieter de Vries. Het succes is
volgens hem mede te danken aan de
voorstelling in 2018 ‘Stjerren en Streken’ die bij de mensen in de smaak viel.
,,Ek dizze kear komt de eigenheid fan
De Westereen wer yn it stik werom.’’
‘Oars wêze’

Voor haar verhaal deed Anja Swart
inspiratie op bij één van de spelers die
opgegroeid is in deze straat, Klaske

Wanneer te zien?

Revueploeg De Westereen spilet ‘Spul yn ‘e Salomon Levy op 13, 14, 20, 21,
27 en 28 maart in It Badhûs in De Westereen. Aanvang: 20.00 uur. Meer
informatie en kaartverkoop: www.revueploeg.nl

Ferwerda. Zij maakt samen met haar
broer onderdeel uit van de muziekgroep. ,,Sy hat my ferteld hoe’t it wie
om hjir te wenjen. Dat ha ik wêr brûkt
foar myn skript. Der sit in dúdlike
boadskip yn oer ‘oars wêze’’’ Volgens
Gerrit Plantinga ontbreekt de humor
niet tijdens de voorstelling. Hij is zowel bestuurslid als acteur en maker

van het openingslied. ,,Wy binne gjin
toanielklub, mar in revueploech. Júst
dy muzyk makket it stik sa moai. Oan
it ein mei elkenien meisjonge. Mei inoar meitsje we der in feest fan’’, stelt
Plantinga die het initiatief heeft genomen om de revueploeg in De Westereen op te richten.
Om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen spelen er ook drie kinderen van 12 jaar mee in de voorstelling: Henk Koster, Harke Boorsma en
Alissa Veenstra. Henk en Harke zijn
in het dagelijks leven vrienden en spelen tijdens de voorstelling soortgelijke
rollen. Harke speelde vorig jaar ook
al mee in de Kollumer Oproer. Met
regisseur Steven de Jong wisselde hij
toen gegevens uit.
,,Hy hat plannen foar in film oer Salomon Levy, mar as er my derfoar freget hat er pech. Dizze foarstelling giet
foar’’, zegt Harke.

Jong talent

Een ander jong talent die deel uitmaakt van de Westereender toneelploeg is de 17-jarige Joan Schippers.
Zij speelt een pubermeisje die een
werkstuk moet maken over Salomon
Levy. Daarbij stuit ze op vooroordelen
en discriminatie. Daar windt ze zich
enorm over op, ze vindt het oneerlijk.
,,Salamon Levy rint as in reade tried
troch dit stik. Sa no en dan dûkelet hy
op’’, zegt Anja Swart. Joan speelt niet
alleen een belangrijke rol in de voorstelling, achter de schermen helpt zij
Anja met de regie. Zo kan ze ervaring
opdoen voor de theateropleiding die
ze volgt. Anja: ,,It is fijn om mei jong
en âld te wurkjen. Dêrtroch sprankelt
dit stik.’’ De sfeer zit er tijdens de repetitieavonden, die gehouden worden
bij Beautycenter Plantinga, goed in.
En de voertaal? Die is uiteraard ‘Westereenders’. Gerrit: ,,Op it perron fan
de Westereen, komme wy net mei de
trein, mar mei de treen.’’

Wie was Salomon Levy?

Salomon Levy was een rebellenleider die in opstand kwam tegen de Franse
overheersing in 1797. In De Westereen is later een straat naar Salomon
Levy genoemd en veel mensen uit de regio stammen van hem af. De kinderen van Salomon Levy nemen later de achternaam De Bruin aan. Meer
families met duidelijk Joodse achternamen kiezen een nieuwe naam om
discriminatie te voorkomen. Zoon Theunis werd ook een groot koopman
in De Westereen en bezat er enkele huizen en land. De familie Salomon
stond duidelijk aan de basis van de Westereender Keaplju van nu.
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De Westereender
Keaplju
Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl
• 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
• 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 slagerijbenodigdheden 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
• Hubo
Tolwei 22, tel. 444747
• 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
• NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
Foarwei 235, Kollumerzwaag, tel. 444000, www.
taxinof.nl
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 www.olddutch.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 0582662385
• 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
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Natuurlijke bron
Soms zijn er van die momenten dat
je er toch lekker een paar uurtjes
lekker tussen uit kan gaan, zoals bijvoorbeeld naar de kust van Niawier
en Paesens-Moddergat. Ik heb bijna
ieder jaar het geluk hier de prachtige
strandleeuwerik te mogen waarnemen.

Ik weet niet of het nog winter wordt,
maar ik verlang wel erg naar het
voorjaar. De tijd van het lentezonnetje, maar vooral ook de tijd van het
jonge leven. Maar voorlopig moeten
we het doen met een lange en vooral
regenachtige winter. Gelukkig zijn
inmiddels de eerste voorjaarsbloemen
voorzichtig begonnen met hun prachtige kleuren te ontplooien. Omdat ik
vooral van geel houd, is het feit dat
de winterakoniet, zich weer vertoond
een lichtstraal in mijn hart. De Groot
uit Kollum zag de eersten bijna vier
weken geleden en ook Fokke Zijlstra
uit De Westereen was zo gelukkig..

Tot nu toe ontbreekt deze nog op
mijn jaarlijst, die op dit moment,
(eind januari) op 95 staat. Toch was
mijn bezoekje aan de pier van de
fraaie kustdorpjes niet zonder succes. Terwijl ik naar een groep brandganzen stond te kijken, op zoek naar
een roodhalsgans, vloog er een velduil
door mijn verrekijkerbeeld. Even wat
nader opletten, bleek het niet om één,
maar om vijf velduilen te gaan. De
velduil die een uitstekend jaar heeft
gehad, net als trouwens de andere
uilensoorten. In Kollum mocht onze
fotograaf Marcel van Kammen maar
liefst 41 ransuilen tellen. Zover ben ik
nog nooit gekomen, mijn persoonlijk
record staat op 34. Ik heb zelfs nog
gegevens van voor 1991 van Kollum

Strandleeuwerik

in het zogenaamde witwaterbosje. Ik
werkte toen in Kollum en ging tussen
de middag een wandeling maken en
in de wintermaanden de uilen tellen.
Ik kwam maximaal op 9. Een collega
van mij destijds bij Banda, Jan Hoving, inmiddels helaas overleden, heb
ik in die periode met het vogelvirus
besmet.. De vogelwacht Kollum heeft
daar later veel baat bij gehad.

Het Wad bij Holwerd

Maar ik dwaal af, trouwens dit is normaal, als je in de natuur bent. Ik zag
op de pier een aantal wandelaars die
al lopend een groepje van ruim zestig
vogels naar mijn locatie dreven. Het
ging hier om fraters. Met deze twee
soorten heb ik al een prachtige middag of ochtend. Ik kan genieten van
het totaalplaatje. Ik denk ook dat dit

Natuurlijk vastgelegd

Twee Hazen
ZWAGERMIEDEN - Toen deze
twee hazen mij zagen aankomen namen ze niet het hazenpad maar bleven
ze mooi bij elkaar zitten. Dit was mijn
kans om een passende achtergrond
te zoeken en mij zo laag mogelijk op
te stellen! Ik zag een kale boom helemaal in de verte en kreeg gelijk dat
wintergevoel.

de kracht is van de weidevogels, steeds
meer mensen ervaren dat. Het eerste
eitje van de kievit is achterhaald, hoewel ik nooit de momenten zal vergeten als je een eitje of nog liever een
broedsje vindt. Ik gun dat iedereen,
maar eis wel dat ze dan blijven liggen.
Eieren zijn een prachtig aspect.
Toen ik klein was, zo’n tien jaar, was
er geen nest veilig, dat moet ik eerlijk
bekennen. Ik kom uit een kievitseieren zoekfamilie, de natuur is er wat
dat betreft met de paplepel ingegoten.
Ik zoek nu absoluut niet meer om eieren, want ik wil geen vogels verstoren,
ook de gewone merel niet. De merel
die heel voorzichtig alweer zingt, net
als zijn neefjes, de grote lijster en de
zanglijster. Ik verheug mij op een len-

teochtend of avond dat de zanglijster
losgaat. Zo dichtbij en toch zo mooi.
Reacties en ringmeldingen: Johannes
van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271
AN De Westereen. 06-42952908. Email: jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in De Westereen

Mijn intentie is om alles op het gebied van natuur in De Westereen
vast te leggen. Wat heeft een dorp
als De Westereen op het gebied van
onder andere vogels, wilde bloemen,
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat
broedt hier, zijn er geringde vogels?
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle
meldingen zijn voor mij van belang.
Wanneer komen de vogels en vlinders? Facebook: Natuur in De Westereen.

Klanten Coop De Westereen steunen
Good News Zuid-Afrika
DE WESTEREEN - Negen jaar
geleden vertrok Coop De Westereenbedrijfsleider Theo de Jong met zijn
gezin naar Zuid-Afrika, om daar te
werken onder kansarme kinderen en
jongeren. Dat de klanten van de supermarkt de familie De Jong nog niet
vergeten zijn, blijkt uit de 700 euro die
ze vorig jaar aan statiegeldbonnetjes
doneerden.

Foto: Robin van der Land

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. Hij verzorgt
elke maand een fotorubriek in deze
krant: Natuurlijk vastgelegd.
Vind mij op social media :

Instagram
Facebook

Robinvanderland
Robin van der Land

Meer informatie:
vdlandrobin@gmail.com

Bedrijfsleider Tom Vrieswijk, die de
winkel sinds het vertrek van Theo de
Jong leidt, is trots op de steun die zijn
winkel aan Good News Zuid-Afrika
kan geven. ,,We vinden dat Theo en
Jinke met hun mensen geweldig werk
doen, en zijn blij dat we hen op deze
manier een steuntje in de rug kunnen
geven.’’
Met hun organisatie Good News werken Theo en Jinke onder de jeugd in
het bergdorp Karatara. De kinderen
en jongeren, die vaak hun school niet
afmaken, hangen rond op straat en
vervallen in verslaving en criminaliteit.
Door coaching, naschoolse programma’s, huiswerkbegeleiding, jeugdavonden en vakantieprogramma’s probeert
Good News ervoor te zorgen dat de
jongeren goede keuzes voor de toekomst maken.

Theo de Jong verspreidt een opbouwende boodschap in Zuid-Afrika (eigen foto).

Natuurlijk is ook Theo de Jong blij
met de steun van de Coop. ‘In Karatara bouwen we momenteel het Light
House, een multifunctioneel centrum
van waaruit we een stabiele basis in
Karatara kunnen vormen. We zamelen daar €250.000 voor in, waarvan we
momenteel zo’n 70% binnen hebben.
De bijdrage van de klanten van de
Coop brengt ons weer wat dichter bij
het uiteindelijke doel, en daar zijn we
de klanten uit De Westereen natuurlijk erg dankbaar voor.”
Meer weten over het werk van Theo
en Jinke? www.goodnewsza.com.
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

A.P.K. KEURINGSSTATION

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

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

Wij benaderen u graag persoonlijk
en direct op het gebied van onder
FSIJWJ ƻXHFFQ JS GJIWNOKXFI[NJX
Wij maken gebruik van online tools
zodat u uw administratie altijd
PZSY NS_NJS )FFWSFFXY GNJIJS \NO
maatwerkoplossingen

aan

voor

HTRUQJ]J[WFFLXYZPPJS

)WFHMYJS

Surhuisterveen

)J<JXYJWJJS

T 
W\\\I[JSSQ
EIJ\JXYJWJJS%I[JSSQ

@dvenonline

Bezoekadres
&[I2JZQJSXYWONYYJ
'1)J<JXYJWJJS

Roden

• 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

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

•
•
•
•
•
•
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Mysterie rondom Raadhuis Dokkum opgelost
Waar heeft het oudste Raadhuis van Dokkum gestaan? Streekarchivaris
W.T. Keune stelde in 1983 tijdens de opening van de nieuwbouw van het
Stadhuis op de Zijl dat ‘wij nimmer met zekerheid antwoord krijgen op
deze vraag’. Niets is echter minder waar, zo blijkt nu uit onderzoek van de
Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

Dat er weinig informatie over het onbekende raadhuis is, heeft wellicht te
maken met de Waalse furie van 1572.
Delen van de stad werden in brand
gestoken waarbij de archieven van de
stad mogelijk niet gespaard zijn. Een
eerste vermelding van een raadhuis is
te vinden in het burgerboek van Dokkum toen ‘Jan Backer onder ‘t Raedthuijs’ op 29 mei 1577 beloofde om
zich ‘eerlijcken en catolijck’ te gedragen. Waar dit Raadhuis zich bevond
was tot op de dag van vandaag niet
duidelijk.

traat hebbende het Diepswal ten zuiden en t’olde Raethuys ten noorden.’
,,Door nu alle gevonden archiefstukken met daarin de vermelding
Raadhuis in chronologische volgorde
te plaatsen, wordt duidelijk dat een
aantal verkopen betrekking hebben
op een raadhuis, waarvan het bestaan
tot nu toe niet bekend was’’, stelt De
Haan. Hij voegt eraan toe dat dit niet
verward moet worden met het bekende ‘Olde Raadhuis’ op de kaart van
Geerlkerken op de plaats waar nu de
HEMA staat.

Piet de Haan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland heeft
echter ontdekt dat het oude Raadhuis
zich bevond op de plek waar nu Stadscafé Restaurant Artisante is gevestigd.
,,De oplossing ligt in een verkoop van
1583. Duifje Jacobs Heerman en haar
man Tiebbe Jelgers verkochten hun
pand op de hoek van de Diepswal en
de Hoogstraat’’, legt Piet de Haan uit.
Het betreft ‘…... een seckere huisinge
mette wettelijke eigendom van de
plaats waarop het staat. Staande bij de
brugge op de oosterhoek van Hoogs-

Hoe dit onbekende Raadhuis bij de
hoek van de Diepswal eruit zag is niet
meer na te gaan. Gezien de vermelding in het Burgerboek ‘Jan Backer
onder ‘t Raedthuijs’ betrof het wellicht
een pand met een half verdiepte kelder.
Ook is bekend dat er een waterput was
die anno 2020 nog steeds aanwezig is.
Deze is na een verbouwing zorgvuldig
afgedekt en niet toegankelijk.
Het Raadhuis bezat ook een klok
waarvoor stadsbode Hijlcke Johannes verantwoordelijk was. Deze gesworene stadsbode van Dokkum had

misschien wel een vooruitziende blik
want hij woonde in die periode in de
Nauwstraat op de plaats dat tegenwoordig deel uitmaakt van...... HotelCafé-Restaurant ‘t Raedhûs. Bij de
bekendmaking van de locatie van het
oudste Raadhuis van Dokkum is er
ook weer een bode bij betrokken, te
weten hoofdbode Simon Vellinga.

Tot 1590 was hier het ‘Stadsraethuijs’ gevestigd,
zo staat er sinds vorige week op de gevel van
Stadscafé Artisante geschreven. Deze bijzondere
ontdekking werd door Piet de Haan (rechts) van
de Historische Vereniging Noordoost-Friesland
onder grote belangstelling gepresenteerd aan
onder andere burgemeester Johannes Kramer in
het bijzijn van bierdragers en de bode.
Foto: Marcel van Kammen

Aanmelden eerste Twirre Streekmarkt

‘Iten út dyn
omjouwing’

Drie bezoekers van een van de Twirre
avonden, Lenie Lap, Joanneke Romkema en Karin Stevers, hebben zich
aangemeld om samen met werkgroep
Twirre deze streekmarkt te organiseren en/of mee te denken. „We zijn
gestart met het maken van een lijst
met mogelijk geïnteresseerden die
op de markt willen staan. Deze gaan
we actief benaderen maar uiteraard
mogen boeren, tuinders, burgers en
producenten uit de regio Noardeast

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



Fryslân zich ook zelf aanmelden voor
de markt”, aldus Lenie Lap.
De organisatie is op de hoogte van alle
initiatieven die er al zijn in de provincie zoals De Streekboer ed., sterker
nog die hebben zelfs geleid tot inspiratie voor de eerste Twirre streekmarkt.
Middels een fysieke markt wil Twirre
niet alleen lokaal eten verkopen maar
ook aftasten hoe groot de interesse is
in lokaal eten, een ontmoeting tussen
producent en consument realiseren en
hiermee kennisoverdracht bewerkstelligen. Het is dus meer dan alleen maar
een markt. Het doel van Twirre is om
haar omgeving gezonder en aantrekkelijker te maken door samen aan de
slag te gaan: van boer tot burger en
van ondernemer tot overheid. Hier
past een streekmarkt dus heel goed bij.
Aanmelden kan via
www.twirredochmei.nl

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

..... tot 1583? Het onbekende
oudste Raadhuis. Nu Hoogstraat
nr 2
1583? tot 1586 Raadhuis in de
Abdij.
1586 tot 1589 Het onbekende
oudste Raadhuis. Nu Hoogstraat
nr 2
1589 tot 1610 Het Raadhuis op
de plaats waar nu de HEMA
staat.
1610 tot heden Het Stadhuis op
de Zijl.

Jeltina wint tv
tijdens Electro
Worlds Mooie
Wens Weken

NES – Ben je boer, tuinder, burger of producent in Noardeast Fryslân en
wil jij jouw producten rechtstreeks verkopen aan de consument? Op 21
maart is de allereerste Twirre Streekmarkt in en rondom Theaterkerk Nes
en de kassen van kwekerij Keegstra. Het doel van de streekmarkt is om
boeren, producenten e.d. de kans te geven om hun regionale producten
rechtstreeks aan te bieden aan de consument. De organisatie is op zoek
naar boeren, producenten, tuinders of particulieren die op de streekmarkt
willen staan.

Het initiatief is ontstaan vanuit een
van de bijeenkomsten die werkgroep
Twirre organiseert in Noardeast Fryslân. De werkgroep bestaat uit betrokken burgers en werkt samen met
Agrarisch Collectief Waadrâne, een
initiatief van ruim 150 boeren die
agrarisch natuurbeheer in hun bedrijfsvoering toepassen.

Locaties Raadhuis
in Dokkum

DE WESTEREEN - Jeltina van
der Velde heeft een televisie (49
inch LG) gewonnen bij Electro
World Talsma tijdens de Mooie
Wens Weken. Jeltina ontving deze
prijs uit handen van Jan Talsma van
Electro World Talsma uit De Westereen.

Zevende generatie met dezelfde naam
KOOTSTERTILLE/BUITENPOST - Willem Gerlofs Kootstra en Joke
van der Veen (hikke en tein in De Westereen) zijn vorig jaar trotse ouders
geworden van Gerlof Willems. Sinds 1811 is Gerlof alweer de zevende generatie die vernoemd is met deze combinatie van namen. Slechts één traditie werd verbroken: Gerlof Willems is niet geboren in Kootstertille, maar in
Buitenpost.
Op de foto de laatste 4 geslachten: Gerlof Willems Kootstra (2019), Willem
Gerlofs Kootstra (1990), Gerlof Willems Kootstra (1959) en Willem Gerlofs
Kootstra (1935).

Humanitas Noordoost-Friesland
zoekt vrijwilligers
DOKKUM - De afdeling Noordoost-Friesland van Humanitas heeft een eigen krant uitgebracht. Op deze manier wil Humanitas haar vrijwilligerswerk,
dat veelal in stilte plaatsvindt, onder de aandacht te brengen. ,,Maar minstens
zo belangrijk is het werven van nieuwe vrijwilligers waaraan een groot tekort bestaat, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau’’, aldus voorzitter
Anneke van Dellen. Daarnaast is de financiering van het Maatjesproject en
het project Kindervakantieweken een probleem. Wethouders Kees Wielstra
(Dantumadiel) en Jouke Douwe de Vries (Noardeast-Fyslân) wezen op meer
samenwerking tussen de verschillende organisaties. Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen die tijdelijk een steuntje in de rug
nodig hebben.

In november en december konden
klanten van Electro world Talsma
een formulier invullen, waarbij iemand een LG televisie werd toegewenst. Hier zijn veel inzendingen
op binnengekomen.
De wens van Wietze Boomsma om
een tv te schenken aan Jeltina van
der Velde, die aan een spierziekte
lijdt, werd van alle inzendingen gekozen. Jeltina was zeer verguld met
dit gebaar en nam de televisie dankbaar in ontvangst.
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

SUSTAINABLE
LUXURY
be fashionable
be responsible
be luxurious

Duurzame gordijnen

20% KORTING
Actie t/m 20 april.

op maat gemaakt

Vraag naar de actievoorwaarden.

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Haadwei 4
Damwald

Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Zelfstandig wonen in
Keapmanshús

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

Te huur: 2-kamerappartementen
:WLJPHHS]VVYWS\ZZLYZ
9VSZ[VLS[VLNHURLSPQR
Met balkon
(J[P]P[LP[LUPUNLTLLUZJOHWWLSPQRL
ruimte van verzorgingshuis
=VSKVLUKLWHYRLLYNLSLNLUOLPK

)\ZOHS[LPUKLZ[YHH[
Treinstation op 1.000 meter afstand
 Winkelcentrum op 400 meter afstand
.LTLLUZJOHWWLSPQRLÄL[ZLUILYNPUN
2HSLO\\Y]HUHMÁL_JS
servicekosten per maand

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

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

www.houtbouwgvanderwal.nl

Noch mear muzyk van Marcel Smit
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BAAIUM – De Friese troubadour Marcel Smit presenteerde onlangs zijn
nieuwe (3e) cd in de fraaie kerk van het pittoreske dorpje Baaium. De
in De Westereen geboren en getogen zanger/liedjesschrijver, maakte er
een innemend optreden van en toonde niet alleen zijn enorme groei als
troubadour, maar bewees ook dat hij absoluut tot de Friese top behoort.

Het vrij intieme concert, soms zelf
iets emotioneel, kende haar absolute
hoogtepunt met de uitreiking van de
eerste exemplaren van ‘Noch mear
muzyk’ aan zijn kinderen Lieve en
Olivier. ,,Ik hoop dat jullie er later
nog eens naar luisteren als ik er niet
meer ben’’, aldus Marcel, die zijn
kinderen tevens de vrije opdracht
gaf om de Friese taal voor de toekomst te behouden.

menwerking met de Stichting Alde
Fryske Tsjerken, die met deze concerten haar 50-jarig jubileum viert.
Joke Bakker uit Buitenpost, die namens de stichting Fryske Tsjerken in
het kort uitleg gaf over doel en doelstelling van de vereniging, was aangenaam verrast door de vele mensen
die kwamen om te genieten van de
muziek. Een deel van de toehoorders was echter zo onder de indruk
van de prachtige accommodatie dat
ze ook een lidmaatschap aangingen
met de vereniging.

Prachtige accommodatie

Emotionele zanger

Het optreden van Marcel Smit in
de schitterende kerk in Baaium was
één van de 16 gratis toegankelijke
Album Promotie optredens in sa-

Op zijn nieuwe cd sleept Marcel,
soms met een vette glimlach, zijn
fans mee door zijn leven, waarin het
‘ingeltsje’ op zijn schouders, zowel

Tekst: Johannes van Kammen
Foto’s: Bettie Zijlstra

letterlijk als spreekwoordelijk een
belangrijke rol speelde. Op bepaalde
momenten leek het alsof hij even in
zichzelf gekeerd was, in gedachten
momenten herbeleefde, hetgeen een
emotionele zanger te zien gaf. Op
andere momenten verhief hij zijn
stem volop. De cd laat zich dan ook
een beetje lezen als een carrousel
door zijn leven.
Duet met dochter

Groots is de diversiteit van de Friese
troubadour, die veel muziekgenres
onder de knie heeft en uitstekend
in staat bleek om een intiem concert
te verzorgen, waarbij hij het publiek

betrok in zijn optreden. Het vizier
na de pauze, met een gratis Berenburgje van de Weduwe Jousma, was
gericht op de bekende oudere nummers waarbij hij zichzelf opnieuw
begeleidde op gitaar. Ondanks dat
hij inmiddels alweer langere tijd
in Burgum woont, verloochende
hij ook nu zijn roots niet en klonk
de ode aan De Westereen ook in
Baaium. Een absoluut en ontroerend moment was het duet met zijn
dochter Lieve.

nummers, de overige 7 zijn nieuwe
geheel eigen nummers. De bewerkingen heeft Marcel voorzien van
een Friese tekst.
Dit zijn ondere anderen nummers
van Chris Stapleton, Brent Cobb en
David Luning. Deze nummers komen allen uit het theaterprogramma
Frisicana wat hij in alle Friese Theaters en zelfs in een paar daarbuiten
bracht met Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Ook deze zangers ontbreken uiteraard niet op het album.

Gurbe Douwstra en Piter Wilkens

Van de twaalf liedjes zijn er 5 bewerkingen van bestaande Engelstalige

Verhalen maken kerken bijzonder
De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat dit jaar in september exact 50
jaar. Bij dit heugelijke feit wordt in 2020 uitgebreid stil gestaan. Met trots
kijkt de Stichting terug op 50 jaar zorg voor monumentale Friese kerken.
Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Want
het zijn – naast de stenen en het interieur – juist de verhalen die de kerken zo bijzonder maken.
Tentoonstelling

Symposium

Speciaal voor het aanstaande jubileumjaar organiseert het Fries Museum een kleine tentoonstelling van
tekeningen, prenten en oude foto’s
van kerken in Friesland. Ook is een
vurenhouten 17de -eeuwse kerkbank te zien uit de kerk van Hegebeintum. De tentoonstelling duurt
tot en met 13 december van dit jubileumjaar.

Op 20 maart wordt in de Grote- of
Jacobijner Kerk in Leeuwarden het
symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium
staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân. Tijdens
het symposium wordt het vernieuwde
boek ‘Levende stenen’ officieel uitgereikt aan Sybrand van Haersma
Buma, burgemeester van Leeuwarden.

Podiumtour met Marcel Smit
langs Friese kerken
Omdat de stichting Alde Fryske Tsjerken dit jaar 50 jaar bestaat, trakteert
zij op 16 gratis concerten in sfeervolle oude kerkjes verspreid over de provincie Fryslân. Deze zogeheten Podiumtour wordt verzorgd door Marcel
Smit.
Het programma ziet er als volgt uit: zondag 8 maart, Swichum; zondag 5
april, Huizum-Dorp; vrijdag 17 april, Holwerd; vrijdag 24 april, Ferwoude;
vrijdag 15 mei, Britsum; zondag 14 juni, Haskerdijken; vrijdag 19 juni, Olterterp; vrijdag 21 augustus, Zweins; zondag 6 september, St. Jacobiparochie; zondag 4 oktober, Jorwert; zondag 25 oktober, Kortehemmen; zondag
22 november, Terband; zondag 13 december, Blessum. De concerten op
vrijdag beginnen om 20.30 uur; op zondag om 15.30 uur.

In dit boek, onder redactie van Hans
Willems, staan verhalen over alle 52
kerken die in beheer zijn bij de Stichting.
Documentaire

Omrop Fryslân maakt een tweeluik
voor FryslânDOK over kerken in
Fryslân en de rol van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken. Er wordt in de
documentaires breed gekeken naar de
problematiek van leegkomende kerken in Fryslân. Hoe groot is dit probleem, wat zijn eventuele oplossingen,
hoeveel kerken kunnen een nieuwe

functie krijgen als bijvoorbeeld woonhuis of zorginstelling? De overname
van de kerk van Wânswert door de
Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt
gevolgd. Daarbij komen ook de emoties aan bod die bij zo’n overname komen kijken.
Open kerken

In de maand mei wordt er een Open
Kerkendag georganiseerd. Op deze
dag zijn alle 52 kerken van de Stichting open voor het publiek. De lokale
vrijwilligers vertellen graag hun verhalen over de kerk. De maanden juli

en augustus staan in Fryslân traditioneel in het teken van Tsjerkepaad.
Ieder jaar zetten meer dan 250 kerken
in Fryslân elke zaterdagmiddag de
deuren open voor het publiek. Ook
worden vaak speciale activiteiten georganiseerd. Tsjerkepaad sluit in 2020
aan bij het thema van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken: ‘Jouw kerk,
jouw verhaal’. Op 9 september staat
de Stichting stil bij de officiële oprichtingsdatum.

Wethouder Spoelstra opent
Poëzieweek op De Reinbôge
TWIJZELERHEIDE - Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen opende vorige week de
Nationale Poëzieweek op CBS De
Reinbôge in Twijzelerheide. Hij
droeg een Frysk gedicht voor en
maakte de leerlingen enthousiast
voor poëzie. De school werkt anderhalve week aan dit thema en op
donderdag 13 februari is de afsluiting en presentatie van het project.
Ouders en belangstellenden zijn
dan welkom van 13.45 tot 14.15 uur
om in de school het resultaat van dit
project te bekijken.
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Bram van der Werf werkte als dwangarbeider in Braunschweig

‘Yn myn dreamen kamen de skrikbylden
Bram van der Werf (1921-2006) uit Burgum was 19 jaar toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Gedwongen door de omstandigheden werkte hij
tweeëneenhalf jaar als dwangarbeider in Braunschweig. Het stempelde
zijn leven, maar praten erover kon hij eerst niet. Dat kwam pas jaren
later. Bram had een talent voor schrijven en zette zijn verhaal over deze
donkere periode in zijn leven op papier. Hij schreef in het Fries, de taal
van zijn hart. Zijn verhaal is nog nooit eerder gepubliceerd.

Op transport

Bram van der Werf

,,Foar de oarloch…nei de oarloch.
As ús generaasje yn tiidskema‘s praat,
komme dizze útdrukkings faak nei
foaren. Dêrút blykt wol dat dy oarloch
fan ‘40-‘45 in slim yngripend barren
west hat. Yn dy tiid learden wy echt
wat eangst wie’’, zo begint Bram van
der Werf zijn verhaal. Bram is geboren in 1921 op het skûtsje Ebenhaëzer,
het wedstrijdskûtsje dat uitkomt voor
Dokkum in de IFKS. Hij was de derde
uit een gezin van zeven jongens. Toen
de oorlog uitbrak waren zijn oudste
twee broers al getrouwd. Zijn vader
was ziek (TBC), waardoor Bram kostwinner van het gezin was. Samen met
miljoenen anderen (waarvan een half
miljoen Nederlanders) moest Bram in
1942, op 21-jarige leeftijd, naar Duitsland om te werken (Arbeitseinsatz),
omdat de Duitsers zelf moesten vechten voor de Führer. Zijn ouders kregen
daarvoor een uitkering van de bezetter. Onderduiken was daarom voor
hem geen optie. ,,De minsken dy’t
ûnderdûkers yn ’e hûs namen, fregen
faak in heech kostjild en wêr moast
ik dat wei helje as ik gjin wurk mear
hie. Foar my sels hie ik noch nea in
sint oerhâlde kinnen en heit en mem
wienen foar in grut part ôfhinklik fan
myn lean’’, zo schrijft Bram.

Bram had dus eigenlijk geen andere
keus en werd, in november 1942, voor
onbepaalde tijd op transport gesteld
naar Braunschweig. De stad die Hitler de kans gaf om ‘Führer’ te worden
en aan het eind van de oorlog continu
doelwit was van de bombardementen
van de geallieerden. De vele sporen
daarvan liggen nu begraven onder het
asfalt en beton. Maar dankzij het verhaal van onder andere Bram van der
Werf zijn de sporen niet helemaal uitgewist. Bram overleed in 2006. Twee
jaar later reisde zijn zoon Sytse van der
Werf samen met zijn vrouw Welmoed,
met het verhaal van zijn vader bij de
hand, naar Braunschweig. ,,Eins hie
ik dit earder dwaan moatten, tegearre
mei ús heit, doe’t dy noch libbe’’, zegt
Sytse. ,,It spyt my dat ik dy mooglikheid rinne litten haw.’’
‘Goede ras’

Bram vertrok samen met Pier Reitsma
uit Minnertsgea en Ruerd Postma uit
Surhuizum naar Duitsland. ,,Tsjin ‘e
jûn kamen wy yn Braunschweig oan.
Mei bewûndering beseach ik dêr de
moaie âlde gebouwen. Mar wat op
my noch mear yndruk makke wienen
de grutte kolonnes gefangenen dy’t
troch de strjitten marsjearren. Einlings kamen wy op ús bestimming
oan. Dat wie in âld hotel oan ’e râne
fan ’e binnenstêd. Dat âlde Gasthaus
soe sawat twa jier ús ûnderkommen
(lager) wêze. It wie in âld ferwaarleazge spultsje. Dêr wienen fiersten temin
keamers om ús te bergjen. Mar dêr wie
in grutte boppeseal dy’t as sliepseal
ynrjochte wie. Mei twa bêden opinoar
koenen der sa’n tritich man sliepe. Dêr
krige ik ek in plakje. In hurd matras
en twa tekkens. Lekkens wienen der
net mar dêr sliepten wy like goed om.’’
De mannen hadden volgens Van der
Werf geluk dat zij afkomstig waren uit
Nederland, want dan hoorde je bij het
‘goede ras’ en werd je beter behandeld
dan de (volgens de Duitsers) ‘achterlijke Polen’ of de ‘barbaarse Russen’.

Werken op het station (Bram is de persoon links met sigaret)

Lager 21

De volgende ochtend werd de mannen verteld wat voor werk ze moesten
doen. Bram werd met vijf anderen
ingedeeld bij een telefoonploeg. Dat
betekende telefoonpalen plaatsen en
daartussen telefoonlijnen aanleggen.
In het begin werkten de arbeiders min
of meer onder protest. ,,Wy dienen
oan ‘lijdelijk verzet’, sa faak as wy dat
mooglik fûnen. Mar op ‘en doer wie
dat dochs net fol te hâlden. It wie
trouwens ek gefaarlik. Foar ûnwillige
wurkers hienen de Dútsers spesjale
kampen ynrjochte. En dy kampen
(lager 21 hieten hja) wienen berucht.
21 dagen lang krigen jo dêr mear slaan
as iten. Bûtendat, de Dútsers dêr’t wy
mei wurken waarden foar ús stadich
oan ek wat mear gewoane minsken.
Wol wie de iene sympatiker as de
oare mar foar it grutste part wienen
it guodlike keardels, dy’t ek faak wol
begryp hienen foar ús situaasje. Allinnich dat ivige ‘Heil Hitler’ dêr koenen
wy min oan wenne.’’
Koude winter

De mannen kregen weinig te eten en
werkten altijd door, van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds zes uur. Behalve
op zondag. Dan zwierf Bram door de

stad, over het mooie plein waar het
beeld van Tijl Uilenspiegel stond, temidden van oude vakwerkhuizen, een
brouwerij en de bakkerij. ,,Kryst en
Âld en Nij belibbe ik foar it earst yn
it Gasthaus. Op ’e jûn foar Kryst letten
de fredesklokken oer Braunschweig,
mar de frede tusken de minsken wie
noch fier te sykjen. Dêrnei krigen wy
noch in lang en kâld winterskoft. Dat
wie net sa noflik, want it wurk gie gewoan troch, salang as it mooglik wie.
Sa sieten wy mei 10 graden froast
noch skoften boppe yn ’e peallen.
Dan wienen wy wol sa bliid dat it wer
skofttiid wie. Hastich dûkten wy yn ‘e
auto dêr’t de sjauffeur Gustav in houtkacheltsje gleon hjit stookt hie. Op
datselde kacheltsje waarmen wy dan
faak in prakje op dat wy meinommen
hienen. Dat wie in útkomst want bôle
hienen wy altyd te min. Dy winter wie
dreech mar dochs kaam der wer in ein
oan. It waard wer maitiid en dat joech
ús nije moed. Dy moed waard noch
grutter doe’t wy hearden dat wy mei
ferlof gongen. It wie ús wol beloofd,
mar dat leauden wy fansels net earder
as dat it echt barde. No soe it dochs
echt wêze.’’
Verlof

Op 28 april 1943 stapte Bram samen
met acht andere mannen in Braunschweig op de trein, naar huis. In de oude
tram van Leeuwarden naar Burgum
hoorde hij voor het eerst weer mensen
Fries praten. ,,Dat hie ik yn in healjier
net heard, in wûnderlike ûnderfining.
Us heit helle my yn Burgum fan ‘e
tram. Yn Braunschweig wie ús goed
ferteld dat foar elke ferlofgonger dy’t
net werom kaam, it ferlof fan twa oaren ynhâlden waard’’, aldus Bram. Zijn
verlof viel net in de week van de ‘melkstaking’, waar de Duitsers met geweld

een einde aan maakten en soms willekeurig mensen doodschoten. Ook
in Burgum zat de schrik er goed in.
Bram zag geen andere mogelijkheid
dan terug te gaan naar Braunschweig.
Achteraf had hij spijt van deze beslissing, vooral toen hij hoorde dat zijn
kameraad Ruerd Postma wél thuis was
gebleven om onder te duiken. ,,Dat hy
der no net by wie makke foar my dy
reis noch de helte tryster. De oare maten trof ik allegear wol wer yn ’e trein.
Midden yn ’e nacht kamen wy wer yn
Braunschweig oan. Ik kaam by de post
telâne en wurke tenei op it spoarstasjon yn Braunschweig. De Dútsers
hienen har driging mei ynhâlden fan
ferlof wol wiermakke. De twadde
ferlofploech telde mar 6 man en dêr
bleau ien fan wei. De folgjende ploech
bestie noch mar út 4 man en doe’t dêr
ek ien fan net werom kaam, hâlde it
ferlof alhielendal op.’’
Angst

Tijdens zijn werkzaamheden op het
spoorstation had Bram op een nacht
dienst met Piet Damen uit Zeeland.
Ze moesten tabak laden voor de
Wehrmacht. ,,Ik hie al even in pakje
liend. Piet woe ek graach in pakje ha,
mar doarst net ien te nimmen. Doe
pikte ik noch in pakje en skode dat
stikem yn syn bûse. Dêr wienen mear
dy’t dat dienen, mar Louis Walburg
út Den Haag begûn ek noch mei dat
stelde spul te hanneljen en dêrmei
waard hy betrape. Hy waard oppakt
en binnen 24 oeren hie de plysje alles
út him perst, ek wat er wist fan oaren.
Doe waarden der noch mear mannen arrestearre. Ien fan ’e arrestanten
wie Piet Damen. Wiken oanien ha ik
der hast fêst oprekkene dat se my ek
ophelje soenen. Mar doe’t er yn totaal
sa’n 15 man fêst sieten barde der fier-

Dwangarbeiders

Tijdens zijn verlof werd deze familiefoto gemaakt. Aan de gezichten te zien was het geen fleurige tijd.

In augustus 1944 bevonden zich 7.615.970 buitenlandse dwangarbeiders in
Duitsland, onder wie naar schatting 600.000 Nederlanders. Eveneens naar
schatting zijn tussen de 32.000 en de 34.000 Nederlanders omgekomen
door ziekte, ontberingen of door de bombardementen. Ondanks alle ellende werden deze dwangarbeiders vaak ook nog met de nek aangekeken.
‘Waarom ben je niet ondergedoken?’, kregen de Nederlanders die tijdens de
oorlog in Duitsland te werk waren gesteld, bij terugkeer te horen. Alsof ze
een keuze hadden.
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út dy tiid wer nei foaren’
der neat mear. En dat fyn ik no noch
in ûnbegryplik wûnder. Foar dy oare
mannen wie it ferskriklik. De swierste
straffen wienen 8 en 4 jier tichthûs
wat sawat gelyk wie oan in konsintraasjekamp. Piet Damen krige oardel
jier. Allinne fan him bin ik der wis fan
dat hy de oarloch oerlibbe hat. Fan de
oaren dy’t tichthússtraf krigen binne
net folle werom kommen. Louis Walburg is yn Hannover by in bombardemint omkommen. Pier Reitsma, dy’t
mei my út Fryslân kaam wie, is yn de
finzenis stoarn. Fan de oaren haw ik
nea wer wat heard.’’
Bombardementen

Vanaf 1944 keken de dwangarbeiders
uit naar de invasie in het Westen, maar
die bleef uit. Wel werd de stad regelmatig gebombardeerd door de geallieerden. Het was een moeilijke tijd
voor de jonge mannen die helemaal
alleen zo ver van huis waren. Niet wetende of er ooit een einde aan de oorlog zou komen. En ieder moment van
de dag bestond de kans dat er een bom
op hen zou vallen. Zo ook de nacht
van 14 op 15 oktober 1944. Vergeleken bij dit bombardement verbleekten
alle vorige, zo stelt Bram van der Werf.
,,Dêr moatte sa’n 1000 fleantugen oan
meidien hawwe. De Ingelsken hienen
dy nacht, sa’t it like, mar ien doel. Dat
wie Braunschweig fan ’e kaart fege.
Ynienen kaam der in alarmearjende
stim út ’e radio: ‘Achtung, achtung’ en
dêrnei folge de meidieling dat der no
grutte formaasjes fleantugen út alle
rjochtingen op Braunschweig oankamen. Tagelyk dêrmei joech de sirene
grut alarm. Mei noch in stel oaren soe
ik hurd nei de bunker, mar it wie al te
let. De granaten ûntploften boppe ús.
Wy dûkten de kelder yn doe’t de earste
bommen al foelen.’’
Op de vlucht

Bram zat met zo’n twintig mannen in
die kelder. Deze was wel aardig stevig
gebouwd, maar beslist niet bestand
tegen een voltreffer. ,,It is dan ek net
oerdreaun as ik sis dat wy allegear
deabenaud wienen doe’t de hel boppe
ús losbarste. Ik seach ien man flau fallen. It lawaai wie ferskriklik. Swiere
eksploazjes wêrby by tiden de kalk út ’e
muorre spatte troch de luchtdruk. En

dêr tusken troch it lûd fan in swiere
hagelbui, mar dan 20 kear sa sterk.
It duorre mar troch, foar myn gefoel
oeren oanien. Yn werklikheid wie it
40 minuten mar yn dy tiid hearden
wy ek tûzenen bommen ûntploffen.
De kelder kaam op in binnenplak út.
Dêr seagen wy alles om ús hinne brânen. Troch de haadyngong koenen wy
net mear, dêr wie it ien stik fjoer. Wy
flechten troch in iepen keukensrút nei
bûten. Op ’e strjitte seagen wy dat alle
huzen yn ’e omjouwing ek brânden.
Nei in oere rinnen hienen wy skjin
ús nocht. Wy kamen yn in park dêr’t
oan wjerskanten de huzen yn ’e brân
stienen. It wie dêr lekker waarm en
deawurch joegen wy ús del yn it gers
en sliepten al gau.’’
Tijl Uilenspiegel

Op 15 oktober 1944 werd het groepje
van ongeveer zes mannen wakker
in dat park. De huizen om hen heen
waren afgebrand. Alleen de schoorstenen stonden vaak nog overeind, een
vreemd gezicht. De mannen gingen
op verkenning uit om te zien wat er
van de stad - waar ze inmiddels twee
jaar woonden - was overgebleven. ,,No
dat wie net folle. De huzen yn dy wyk
wienen allegearre fan fakwurkbou
west. It hout wie tusken de stiennen
wei brând en alles lei plat. Op sa’n
200 meter foar ús lager koenen wy
net fierder. Fierderop wie it sa gleon
as in oven. Wy stienen dêr op in lyts
pleintsje dat wol in tige frjemd oansjen joech. Dêr stie de fontein mei it
stânbyld fan Tijl Uilenspiegel. Op syn
brûnzen gesicht in ûnnoazele laits,
sa siet hy dat plein oer te sjen. Op ’e
râne sieten 4 brûnzen aapkes, mar yn
in kring derom hinne leinen de liken
fan wol 20 Italiaanske kriichsfinzenen.
Hja hienen, tink ik, tocht dêr feilich
te wêzen mar wienen troch soerstoftekoart of de hjitte om it libben kaam.
Dit synyske tafriel sil ik myn libben
lang net ferjitte. Hjiroan seagen wy ek
wat ús oerkomme kend hie as wy net
nei de bûtenwiken flechte wienen.’’
Lijken

Aan datzelfde plein was een schuilkelder gevestigd waar tijdens het bombardement twintig mensen verscholen
zaten. Zij hadden het niet overleefd.

Groepsfoto op station Braunschweig met Bram linksonder

Bram als lijntrekker.

,,Har liken waarden der no úthelle.
Dêr wienen minsken by dy’t wy goed
kend hienen, ûnder oaren de freonlike bakkersfrou dêr’t wy ús bôle hellen.’’ De kelder waar ze zelf in hadden
gezeten was volledig uitgebrand. Het
was er nog steeds gloeiend heet dus
liepen de mannen snel weer verder. Op
straat kwamen ze een groepje van ongeveer acht mensen tegen, onder wie
een oudere vrouw die een kind op haar
arm droeg. ,,Doe foel der ynienen sa’n
grutte skoarstien om. Dy kaam midden tusken dy minsken telâne. De âlde
frou krige de folle laach en foel mei dat
berntsje op strjitte. En doe barde der
wat frjemds dêr’t ik no noch gjin ferklearring foar ha. In jonge frou pakte
it gûlende bern fan ’e grûn en de hiele
groep rûn fierder. Nei de âlde frou, dy’t
swier ferwûne lizzen bleau, seach net
ien mear om. Wy hawwe noch besocht
om help foar har te finen. Wy fûnen
in man fan it reade krús dy wy derby
hellen. Dy seach krekt even, skodholle
en sei: ‘Neat mear oan te dwaan’ en rûn
hurd wer fuort. Wy hawwe har doe
mar in bytsje oan’e kant fan ’e wei del
lein want wy koenen dêr ek net bliuwe.
Ik tink dat hja doe al dea wie. Yn elk
gefal hat hja it net oerlibbe. Doe’t ik in
wike letter dêr noch ris lâns rûn dreau
har lyk yn ien fan de grutte wetterpuollen dy’t har tusken de púnheapen
foarme hienen.’’
Die ene soldaat

Bram keek uit naar de bevrijding. Hij
weet nog goed dat ze op 12 april 1945
vroeg wakker werden en uit de kelder
kropen, waar ze de laatste tijd sliepen.
Er was geen mens te bekennen bij
hun kantoor. Maar op straat kwamen
ze toch iemand tegen. ,,En wat foar
ien. Samar op ’e hoeke fan ’e strjitte, it
masinepistoal wat losjes yn ’e hannen,
stie dêr in Amerikaanse soldaat. Wat
der doe troch ús hinne gong is net te
sizzen. In wûnder wie it. Wy stienen
dy man in skoft sprakeleas oan te
gapjen. Doe kamen wy foarsichtich
tichter by, want ja, hy wie hjir wol yn
in fijannich lân. Mar hy lake freonlik
tsjin ús, frege doe wat foar lânslju as
wy wienen. No, dat koenen wy sizze:
‘Dutchman’. ‘Ah Holland boys’ sei er
en doe wie it iis brutsen. Wy sloegen
him op it skouder en probearren him
út te lizzen hoe bliid as er ús makke,
dat hja der no wienen. Dat barde
mei wat Ingels, Dútsk en fierder mei
hannen en fuotten, want syn taal behearske net ien fan ús. Mar ik leau dat
er ús wol begriep. Hy stie oan ien wei
te laitsjen om ús opteinens. Al gau kamen der mear collega’s by en stienen
wy ús mei-inoar te fernuverjen oer dit
fenomeen. Want dy iene soldaat wie

Onder het oog van Tijl Uilenspiegel

foar ús op dat momint it bewiis dat wy
echt befrijd wienen.’’
Marteling

Bram wilde nu uiteraard graag naar
huis. Maar dat duurde nog even.
Duitsland was kapot gebombardeerd,
dus er reden geen treinen. Op 28 april,
16 dagen na de bevrijding, verlieten
ze Braunchsweig. ,,It ferfier wie net
sa lúks, op iepen legerauto’s gong de
reis oan. Wy soenen mei in trein fierder, mar dat wie earst noch in hiel ein
rinnen. Dy trein hienen wy ús al wat
oars foarsteld. In gewoane frachttrein
wie it. Efter ien lokomotyf hongen
mear as 50 wagons. Op ’e boaiem lei
in lyts laachje strie. Fentilaasje wie der
genôch want de measte sieten fol mei
kûgelgatten. Wy tilden der doe noch
net sa swier oan mar wy wisten ek net
dat wy mei dizze trein hast 4 dagen
ûnderweis wêze soenen. It gong my
trouwens fierste stadich: ride, stopje,
ride en wer stopje, en dat trije dagen
efter inoar. En ek trije nachten fansels, nachten wêryn ik net sliepe koe
fan’e kjeld. Want kâld wie it. Sanitêr
wie der uteraard ek net en dêr wie
fansels dochs wol ris ferlet fan. As de
trein efkes stoppe, sprongen in protte
minsken der even út, om’t hja nedich
wat moasten. As dat ding dan in lang
skoft stilstie, wie der neat te rêden.
Mar soms wie it mar hiel koart en dan
moast der hurd rûn wurde, faak noch
mei de hannen oan ’e broek. In komyk
gesicht fansels, mar folle gefoel foar
humor hienen wy op it lêst net mear.
Dizze reis waard stadichoan in echte
marteling. Mei iten moasten wy ús ek
sels rêde. No ja, ferhongerje dienen wy
net, mar it dieet wie wol wat iensidich.
Amerikaanske crackers en ynblikke
fleis, dêr hienen wy hiele foarrieden
fan.’’
Een zwerver komt thuis

Op 3 mei kwam het eind van de reis
eindelijk in zicht. De trein stopte nog
één keer en toen kwam het moment
dat Bram na twee jaar weer over de
Nederlandse grens ging. ,,Mar no nei
de goede kant. Wy krigen it gefoel
dat de nachtmerje dy’t oarloch hiet,
no definityf efter ús lei.’’ Op 5 mei,
een prachtige voorjaarsdag, hoorden
ze door radioluidsprekers het bericht
dat het Duitse leger in Nederland had
gecapituleerd. ,,It entûsjasme wat op
dizze meidieling folge wie geweldich.
Dit wie nei hast 5 jier, it definitive ein
fan in ferskriklik drama.’’
Bram was op de terugweg naar eigen
zeggen een zwerver geworden. In de
laatste week van mei begon voor hem
het einde van zijn reis. Eenmaal in
Leeuwarden moest hij maar zien hoe

hij thuis kwam. ,,Bussen rieden der
noch net, dat wy moasten fierder te
gean. No, in ein rinne fûn ik net slim,
dat wie ik de lêste tiid wol wend. Allinnich mei myn bagaazje siet ik wat
omheech. Earne yn ’e buert fan’e wettertoer ha ik dat spul mar yn bewar
jûn. No rûn it aardich makliker. It wie
al tsjin tolven doe’t ik thús oankaam yn
Burgum. Sa’n thúskomst nei alles wat
der bard wie is net bêst te beskriuwen.
Mar it wie uteraard wol in yngripend
barren, dat wersjen fan heit en mem en
myn bruorren nei sa’n lange en wylde
tiid. Fansels wie der hiel wat te fertellen en dat soe de earste tiid ek wol sa
bliuwe. Al mei al wie dit de ein fan it
meast yngripende tiidrek yn myn libben. Ik ha yn ’e oarlochstiid beslist gjin
helderol spile, faak de wei fan de minste wjerstân keazen. Soms wat ‘lijdelijk
verzet’ plege. En dochs ha ik wol faak
ûnder swiere spanning libbe. Dizze
tiid hat dan ek wol in stimpel op myn
fierdere libben drukt. Faak soe ik der
noch wer oan werom tinke. Yn myn
dreamen belibbe ik de ferskrikkingen
opnij. Mar no begûn ik fol moed oan
in nei tiidrek yn myn libben, it tiidrek
fan: ‘Nei de oarloch’.’’

Befrijing

it drama is einlings foarby
al is it hast net te leauwen
mar it blide gefoel dat it jout
is mei gjin pinne te beskriuwen
nei fiif lange jierren
wie der dochs wer frijheid foar ús
myn ballingskip naam in ein
feilich kaam ik wer thús
no begjint it blide libben
alle dagen dat feestlik gefoel
frij te wêzen sûnder eangsten
ús libben hat no wer in doel
de jierren dy’t foar ús lizze
sille fêst wol tsjinslaggen jaan
as wy ús frijheid mar behâlde
sil it ús neat mear dwaan
wy woenen de oarloch ferjitte
seagen leafst net efterom
mar dochs loslitte soe ‘t ús nea
it kaam yn ús dreamen werom
de eangsten dy’t wy hienen
ferjitte soenen wy har nea
altyd sille hja ús efterfolgje
wy nimme har mei oan’t ús dea
mar al hâldt de bange tiid ús
libbenslang yn de besnijing
altyd sille wy tankber bliuwe
foar dat machtige barren fan de
befrijing
Bram van der Werf
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

De notaris voor uw regio!

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

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

INTERIEURBOUW
burgum
HANNELSWEI 4 9251 MR BURGUM
T +31(0)511 - 469624

WWW.INTERIEURBOUWBURGUM.NL

Installaties

electra • dakbedekking • zinkwerk • sanitair
gas- en waterleiding • centrale verwarming
Conradi Veenlandstraat 114
9104 BN Damwoude
tel. 0511 423432

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

www.vissergordijnen.nl
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Restaria Rinse’s Fish & Food helemaal up-to-date

vertelt Johan. Zijn zus Gea benadrukt
dat ze visspecialist blijven. ,,We houden dezelfde producten en het aanbod
wordt zelfs uitgebreid. We merken
dat het eetpatroon van onze klanten
verandert. Mensen zijn bewuster met
eten bezig, dus leveren we ook vegetarische gerechten. De burgers, vissoorten en zalmfilet worden op grote
Zwitserse bakplaten gebakken en de
snacks frituren we in honderd procent
plantaardige olie.’’
DE WESTEREEN - Restaria Rinse’s Fish & Food. Zo heet Rinse’s Resto uit
De Westereen voortaan. Niet alleen de naam is veranderd, de hele zaak
bij het winkelcentrum is compleet vernieuwd. Vanaf vandaag kunnen
klanten het resultaat bewonderen en weer eten bestellen. Dat kan tegenwoordig via de app, telefonisch, aan de kassen en binnenkort via de
bestelzuil. ,,Daarnaast hopen we dat ook meer mensen in ons gezellige
restaurant komen eten.’’

Resto samen met zijn zus Gea van der
Veen runt. Ruim tien jaar geleden namen zij de zaak over van hun ouders
die in 1981 met het restaurant begonnen in een houten chaletje op dezelfde
locatie.
Gezond

Tekst: Klasina van der Werf

Was het nodig om het hele restaurant
te verbouwen? Dat vragen sommige
klanten zich af. ,,In eerste instantie
was alleen de vloer aan vervanging

toe, maar van het een kwam het ander. Uiteindelijk hebben we het complete pand gestript. We wilden het nu
meteen goed doen. Anders moeten we
over vijf of zes jaar misschien weer’’,
aldus Johan Gjaltema die Rinse’s

Niet alleen de uitstraling van het restaurant verandert, ook de werkwijze.
,,We gaan praktischer werken. Zo
gaan de bestellingen tegenwoordig
digitaal. Ook de producten worden
voortaan via schermen gepresenteerd’’,

Duurzaam

Ook op het gebied van duurzaamheid
gaat Rinse’s Fish & Food met de tijd
mee. De verpakkingsmaterialen zijn
niet meer van plastic, maar ‘lean en
green’. Verder zijn de vitrines energiezuiniger en er liggen zonnepanelen
op het dak. ,,We lopen voorop ten opzichte van andere Restaria. Zo werken
wij als één van de weinigen met het
gezicht naar onze gasten toe. Op die
manier houden we contact met de
klanten’’, zegt Johan. Restaria is een

landelijke cafetaria-formule, die zich
richt op de toekomst. Rinse’s Fish &
Food wordt de 34ste Restaria van het
land. Maar wel de eerste met een viswinkel erin geïntegreerd.
Driegangenmenu

Het wordt één zaak met twee bakwanden waarbij alles door elkaar heen
loopt. Het vernieuwde restaurant is
sfeervol en warm ingericht, met een
leuke kinderhoek. Restaria gebruikt
producten met een Beter Leven-keurmerk, zoals de Hereford hamburgers
van 100% scharrelrundvlees. De reguliere cafetaria en het eetcafé worden
in Restaria dichter bij elkaar gebracht.
Bij Restaria Rinse’s is er vanaf 17.00
uur een compleet driegangenmenu
verkrijgbaar voor €15,95. Overdag
staan er op de uitgebreide menukaart
lekkere broodjes, patat met topping en
menu’s van spareribs tot zalm. ,,Iedereen is vanaf 12 februari van harte welkom bij ons vernieuwde restaurant.’’

geniet!

RESTARIA RINSE’S
Ljurkstrjitte 45
DE WESTEREEN
www.restariarinses.nl

FISH &
FOOD
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BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens
(ook hybride en elektrische auto’s!)
• APK-keuringsstation
• Verkoop nieuwe auto’s en occasions
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat
Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring,
6 MAANDEN BOVAG GARANTIE!

OPEL ASTRA SPORTS TOURER TURBO
O

OPEL CORSA 1.4 16V EDITION

ONLINE EDITION airco, Opel radio +
i-link nav, usb/aux, led dagrijverl. pdc
v+a, elek.ramen, LUXE UITVOERING!
bj 2017 - 42.967 km
€ 16.450,-

5 DRS airco, Opel radio/usb,
elek.ramen en spiegels, enz.
bj 2017 - 40.328 km

€ 10.995,-

airco/ecc, mazda radio + navigatie, elek.ramen,
licht metalen velgen, pdc voor en achter,
cruise control, leder bekleding ALLE OPTIES !
bj 2017 - 58.771 km
€ 26.495,-

MAZDA
CX-5
SKYACTIVE
GT-M LINE
165 PK

AUTOMAAT
PEUGEOT 208 1.2 110PK! BLUE LION

VOLKSWAGEN JETTA 1.6 TDI

5 DRS airco, radio + navigatie, cruise
control, elek. ramen, pdc achter,
trekhaak ZO GOED ALS NIEUW!
bj 2017 - 37.897 km
€ 14.950,-

COMFORTLINE airco/ecc, VW radio
cd, elek.ramen, cruise ctrl, trekhaak,
nieuwe 4 seizoenen banden, enz.
bj 2012 - 139.181 km
€ 8.995,-

Foarwei 17, Walterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

Coop
altijd
dichtbij

Tanken
&
Wassen

•

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

Gegarandeerd

krasvrij
wassen!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg
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Zingend naar de zondag met
Choir4Hope tegen kanker
DAMWÂLD - Het 150 leden tellende koor Choir4Hope uit Barneveld treedt zaterdagavond 28
maart vanaf 19.30 uur op in de
gereformeerde kerk in Damwâld.
Dit koor is onder andere bekend
van haar deelname aan het populaire tv-programma ‘Holland’s
Got Talent’ en ‘Nederland Zingt’.
De opbrengst is voor de kankerbestrijding.
Tekst: Klasina van der Werf

Judith koos voor een rood bruidsboeket en ook de corsages waren rood. ,,Rood is mijn lievelingskleur
en we vonden het mooi bij deze Valentijnsdag passen.’’ Foto: Jan Dijkstra

Trouwen op Valentijnsdag in
deze regio niet meer populair
DAMWÂLD - Valentijnsdag – 14 februari - valt dit jaar op een vrijdag. Een
mooie dag om te trouwen zou je zeggen. Maar in Noordoost-Friesland
denken ze daar anders over. In de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsterksteradiel trouwt geen één stel dit jaar
op Valentijnsdag. Judith (27) en Bauke Tjibbe Ypma (24) kozen er zes jaar
geleden wél voor om te trouwen op de dag van de liefde.

Ze waren allebei nog jong. Hij 19 en zij 21 jaar. Ook hadden ze nog niet lang
verkering. Maar ze wisten meteen dat ze elkaars ware liefde waren. Wat is er dan
romantischer om ook nog trouwen op Valentijnsdag? ,,We zagen in de agenda
dat Valentijnsdag op een vrijdag viel en vonden dat een mooie datum’’, vertelt
Judith. Ze kijkt met een goed gevoel terug op ‘de mooiste dag van haar leven’.
,,We zijn vanuit ons ouderlijk huis getrouwd, dat zie je niet zo vaak meer. Ik had
in die tijd net een woning toegewezen gekregen en wilde er niet alleen wonen.
Vandaar dat we het een mooi moment vonden om op deze traditionele manier
te trouwen.’’
Nog steeds zijn de twee Damwâldsters gek op elkaar. Ze houden allebei van
reizen en hebben al heel wat van de wereld gezien. Zo reisden ze naar Curaçao
en Egypte en vorig jaar naar Indonesië. In april staat een reis naar Sri Lanka
op de planning. Judith herinnert zich nog precies de dag dat ze het eerste appje
van Bauke kreeg. ,,Dat was op 13 mei 2013. Sindsdien zijn we onafscheidelijk.’’

Het optreden maakt onderdeel uit
van de zangavonden ‘Zingend naar
de Zondag’. Drijvende krachten
achter deze zangavonden zijn vier
Damwâldsters: Kor en Willy Postma
en Koop en Anneke Schaafsma. In
de woonkamer van Kor en Willy is
een paar jaar geleden het idee ontstaan om de boodschap van God te
brengen door middel van samenzang
van bekende liederen. Daarbij wordt
steevast een groot koor uitgenodigd.
,,De eerste avond was meteen een
succes’’, vertelt Kor Postma enthousiast. Voor het viertal was dit de bevestiging om vaker dergelijke avonden
te organiseren. Kor en Willy regelen
de koren en Koop en Anneke houden zich vooral bezig met de organisatie. ,,Inmiddels nodigen we twee
keer per jaar een koor uit, in oktober
en maart. Tot nu toe zit de kerk elke
keer vol’’, vertelt Willy die verantwoordelijk is voor het maken van de
liturgie. Koop voegt eraan toe dat de
koren het publiek mede aanspreken
omdat ze niet uit de buurt komen.
,,Dat was tijdens voetbalwedstrijden
ook altijd het geval. Als Broekster
Boys tegen IJsselmeervogels moest,
kwamen er veel meer mensen kijken
dan bij een wedstrijd tegen een club
uit de buurt.’’ In het begin waren er
opvallend weinig mensen uit eigen
dorp bij de zangavonden aanwezig,

maar dankzij mond-tot-mondreclame
worden dat er steeds meer. Anneke:
,,Zo komt er elke keer een groep mensen uit verzorgingshuis Nij Tjaerda.
Die vinden het prachtig en balen als
ze er een volgende keer niet bij kunnen zijn.’’
Kerk te klein

Dit keer is het gelukt om een heel
speciaal koor in de kerk te krijgen.
Het gaat om het grote gemengde
koor Choir4Hope dat onder leiding
van Peter Overduin gaat zingen. Het
koor treedt uitsluitend op voor goede
doelen zoals de kankerbestrijding.
Overduin verloor zijn vrouw zelf ook
aan deze ziekte. Het koor zingt bekende liederen zoals You raise me up,
Amazing Grace en Hallelujah. Solisten zijn Annelies Schep en bariton
Sierk Krol. Het koor wordt begeleid
door Hugo van der Meij uit Katwijk.
Hij begeleidt ook de samenzang deze
avond. ,,Mensen zijn verbaasd dat het
ons gelukt is dat dit koor bij ons in de
kerk optreedt’’, vertelt Kor Postma die
zelf bij het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) zingt. ,,Voor
de koorleden is het de eerste keer dat
ze in Fryslân optreden. Ze moesten
eerst wel even op de kaart kijken waar

Damwâld ligt’’, lacht Kor. Jan van der
Meer uit Oosternijkerk zal de avond
presenteren. Om het laagdrempelig te
houden is de entree vrij. Wel kunnen
mensen middels een collecte een bijdrage leveren voor het prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
waar de opbrengst naar toe gaat. ,,Aan
het eind van de avond maken we het
bedrag bekend. We hopen minimaal
5000 euro in te zamelen voor het goede doel’’, stelt Koop die ook al druk op
zoek is naar sponsoren. Ondernemers
kunnen zich hier nog voor opgeven bij
Koop Schaafsma, tel: 06-13765741.
Kor: ,,We hopen dat de kerk deze
avond weer eens te klein zal zijn voor
het aantal bezoekers. Zo kunnen wij
laten zien waar een klein dorp groot
in kan zijn.’’
Meer informatie: Kor Postma, tel:
0511-422640.
Voor het ontroerende optreden vol verrassingen tijdens Holland’s Got Talent, zie
de uitzending van 26 januari 2019 via
YouTube.
Kor, Willy, Koop en Anneke vergaderen regelmatig met z’n vieren om van het evenement in de
Gereformeerde kerk weer een succes te maken.
Foto: Klasina van der Werf

Brandweervrijwillgers gehuldigd
voor jarenlange inzet
NOARDEAST-FRYSLÂN - Diverse brandweervrijwilligers uit de regio
Noardeast-Fryslân zijn de afgelopen maand benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau omdat zij zich twintig jaar of langer inzetten voor de brandweer.
De lintjesregen komt voort uit de ‘inhaalslag’ die gemeenten maken. Als gevolg
van een nieuwe regel is het namelijk niet meer mogelijk om brandweervrijwilligers te huldigen. Het maatschappelijk belang van het werk wordt zeker gewaardeerd, maar past niet meer in de aard van de koninklijke onderscheiding. Bijzonder was de huldiging van de broers Peter en Jan Jouke van der Ploeg die beiden
meer dan twintig jaar werkzaam zijn bij het Damwâldster brandweerkorps. Zij
traden destijds in de voetsporen van heit Anne van der Ploeg.
Op de foto staan de brandweerlieden die tijdens de korspavond in De Westereen zijn gehuldigd, te weten Janny Douma, Jordi van Kammen, Albert Dantuma, burgemeester Klaas Agricola en Jan Krol. Foto: Jaap de Boer.

Johannes de Heer ‘Sing-in’
met Trekzak-ensemble ‘Krekt Oars’
NOARDBURGUM - Op zondagmiddag 23 februari om 16.00 uur houdt
Trekzak-ensemble ‘Krekt Oars’ een Johannes de Heer ‘Sing-in’ in de Baptisten
Kerk te Noardburgum. Zij vormen een ensemble van 6 trekzakmuzikanten en
op dit moment 5 zangers. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang
is gratis.

LEES DE
WESTEREENDER
OOK ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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‘Frou siket boer’

Dwarsﬂuitensemble

BLØF op jubileumjaar Admiraliteitsdagen

DAMWÂLD - Toneelvereniging ‘Hjir binne we dan’ uit Damwâld speelt op
29 februari en 7 maart het blijspel: Frou siket boer. Het verhaal gaat over een
moeder die een vrouw zoekt voor haar zoon. Ze schrijft – zonder medeweten
van haar zoon - een brief naar het TV programma: ‘Boer siket frou’. Voor het
publiek zal het mede dankzij een verrassende wending zeker lachen worden.
De avonden beginnen om 20.00 uur. Na de voorstelling treedt de Bonifacius
band op. Kaarten kunnen gekocht worden via www.dekruisweg.nl of bij Priméra in Damwâld.

DAMWÂLD - Op zondag 8 maart
vindt vanaf 19.30 uur een zondagavondzang plaats in ‘de Ontmoeting’
in Damwâld. Aan deze avond werken
het dwarsfluitensemble Flautas Unicas, gemengd koor Cantata Deo en
vrouwenkoor Carmina mee. Er wordt
een collecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten.

DOKKUM - De Zeeuwse band BLØF staat op zaterdag 5 september op
het hoofdpodium van de Admiraliteitsdagen. Tijdens de Admiraliteitsdagen
zingt BLØF eens niet aan de eigen Zeeuwse, maar aan de Friese kust. De
tiende editie van de Admiraliteitsdagen vinden plaats op 3, 4, 5 en 6 september 2020.

Poppentheater
in Schierstins

Foto-ochtend in De Jister

FEANWÂLDEN – In de voorjaarsvakantie speelt Poppentheater Peterselie in De Schierstins in Feanwâlden.
Op donderdagmiddag 20 februari
om 14.00 uur brengt poppenspeelster Marjanne Peters de voorstelling
‘Nog een keertje’ voor kinderen van 2
tot 6 jaar. Alles in het kader van ‘Help
pake en beppe de vakantie door’. De
voorstelling duurt ruim een half uur.
Reserveren is aan te bevelen: info@
schierstins.nl of tel. 0511-472937. Bij
overboeking is er waarschijnlijk een
tweede voorstelling om 15.30 uur.
Tijdens de voorjaarsvakantie biedt De
Schierstins ook speurtochten aan voor
kinderen.

TWIJZELERHEIDE – In dorpshuis De Jister in Twijzelerheide wordt op
de dinsdagen 18 februari, 17 maart en 14 april vanaf 9.30 uur een foto-ochtend gehouden voor (oud)dorpsbewoners (65+ers). Tijdens de ochtend worden foto’s vertoond over de geschiedenis van Twijzelerheide. De foto-ochtend
op 21 januari trok tientallen bezoekers. De reacties waren zeer enthousiast.
Toegang is gratis.

Fotopuzzel speurtocht
museum De Sûkerei
DAMWÂLD - In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 18 februari tot en met
vrijdag 21 februari, is openluchtmuseum ‘De Sûkerei’ in Damwâld elke dag
geopend van 13.30 tot 17.00 uur. In het kader van ‘Help Pake en Beppe de
vakantie door’ mogen kinderen tot en met 12 jaar gratis naar binnen onder
begeleiding van een betalende volwassene. Het thema is ‘Water’. Er is een
leuke fotopuzzel speurtocht door het cichoreimuseum, de wâldhúskes en de
nieuwe poldermolen. Het zijn foto’s over water, waarbij je moet speuren waar
deze zich bevinden in het museum. Na afloop kun je het woord raden. Er zijn
leuke prijsjes mee te winnen. Tevens zijn er allerlei spelletjes te doen, zoals
snoep happen in een teiltje water, visjes vissen in een tobbe, blaasvoetbal met
rietjes, enzovoort. En kinderen mogen gratis een mooie watermobile maken.
Meer informatie: www.desukerei.nl

Steeds meer mensen
naar de voedselbank
DAMWÂLD - Het aantal mensen dat gebruikt maakt van de voedselbank
is in de afgelopen jaren hard gestegen. In de gemeente Dantumadiel
zijn er gemiddeld zo’n 55 huishoudens, zowel alleenstaanden als gezinnen, die hulp van de Voedselbank krijgen.

De missie van de vrijwilligers van de
voedselbank is het gratis verstrekken
van verkregen voedsel, verzorgingsartikelen , kleding en speelgoed aan
de armste mensen in de gemeente.
Voedselbank Dantumadiel aan de
Lytse Loane in Damwâld prijst zich
gelukkig met de vele giften die ze
ontvangt. Particulieren, bedrijven,
scholen en kerken die actief hier
mee bezig zijn. Dit geld wordt besteed aan extra voedsel, exploitatiekosten zoals energie, verzekeringen,
telefoon, kantoorbenodigdheden,
reiskosten en koel- en vriesapparatuur. Daarnaast is de voedselbank
jaarlijks ruim 7000 euro kwijt aan
huur. De gemeente Dantumadiel
subsidieert hier een deel van.

Hulp nodig?

Wanneer komen mensen in aanmerking voor de voedselbank?
Deze criteria worden jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering van
de vereniging van Nederlandse
Voedselbanken waar Voedselbank
Dantumadiel bij aangesloten is.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen. Deze criteria
worden tijdens een intakegesprek
getoetst door ervaren screeners van
onze voedselbank. Mensen die vragen hebben of denken in aanmerking te komen voor voedselhulp
kunnen voor meer informatie terecht op de website www.voedselbankdantumadiel.nl of mailen naar:
info@voedselbandantumadiel.nl

Feest der herkenning met Gaatze
Bosma
DAMWÂLD - Gaatze Bosma uit De
Westereen treedt zaterdag 15 februari
vanaf 21.00 uur op in dorpshuis de
Krúswei in Damwâld. Hij zingt zowel Nederlandstalige als Engelstalige
nummers en ook Friestalige liedjes
komen voorbij. Gaatze is gezegend
met lef, enthousiasme, muzikaliteit,
nuchterheid, humor, maar vooral met
een geweldig stemgeluid. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.dekruisweg.nl

Cabarettrio Niet Schieten! in de Colle
KOLLUM - Het cabarettrio Niet Schieten! Bestaat 25 jaar en viert dit met een jubileumvoorstelling in de oorspronkelijke bezetting. Niet om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen, maar om te laten zien dat ze wijzer
zijn geworden. Zaterdagavond 22 februari zijn ze vanaf 20.00 uur te zien in theater de Colle in Kollum.

Vijfentwintig jaar geleden won Niet Schieten! bij Cameretten de jury- en de publieksprijs. Dat was de aftrap van een
groots avontuur voor Arend Edel, Erik Jobben en Maarten Hennis. Na dertien programma’s stopte Erik om een burnout te voorkomen. Maarten en Arend gingen door en maakten samen nog twee programma’s als duo. Samen met Esmée
van Kampen maakten ze het afgelopen jaar de voorstelling ‘Tijd voor een Trio’. Al die tijd bleef Erik onderdeel van het
creatieve maakproces.
In deze nieuwe voorstelling brengt Niet Schieten! 25 jaar lust en leed. Kritisch kijken ze terug op oude teksten, maar ze
blikken ook vooruit. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.decolle.nl
Foto: Jaap Reedijk

Fred Piek en Sido Martens in Kloosterkapel
SIBRANDAHÛS – Begin jaren ’70 staan Fred Piek (zang, gitaar) en Sido
Martens (gitaar, mandoline, zang) aan de basis van de legendarische folkgroep
Fungus, die met Kaap’ren Varen een heuse Top 40-hit scoort. Naderhand kiezen beide heren voor een solocarrière. Maar de Vlaardinger en de Leeuwarder verliezen elkaar nooit helemaal uit het oog. Met als gevolg een exclusief
duo-concert zondagmiddag 16 februari in Kloosterkapel Sibrandahûs met
solowerk van het tweetal en uiteraard het nodige Fungus-repertoire. Het optreden begint om 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Er is geen
voorverkoop. Meer informatie: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl
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MUUR ISOLATIE

VLOER ISOLATIE

DAK ISOLATIE

SPECIALIST IN
WONINGISOLATIE
- Bespaart veel energie!
- Draagt bij tot een schoner milieu!
- Verhoogt het comfort!
- Verlaagt de energielasten!
- Zakelijk en particulier!

WWW.KOSTONNOORD.NL
Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl
Informeer naar de subsidiemogelijkheden!
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Modeshow Inuz: het verhaal achter de trends
SURHUISTERVEEN - De modeshow van Inuz - attitude for women -is inmiddels een begrip in Noardeast-Fryslân. Op deze avond presenteert Ineke
Postma uit De Westereen de nieuwste mode van komend seizoen. ,,Wij
vertalen de trends naar de kleding die vrouwen tegenwoordig graag dragen’’, vertelt Ineke. Zij nodigt iedereen die geïnteresseerd is in mode van
harte uit om op 4 maart bij de modeshow aanwezig te zijn.
Tekst en foto: Klasina van der Werf

De modeshow vindt plaats tegenover de damesmodezaak, in Brasserie Kolkzicht. ,,We organiseren dit
twee keer per jaar. Het is een mooie
manier om vrouwen op de hoogte te
brengen van de nieuwste trends. Ook
geef ik uitleg over de materialen, de
kleuren en hoe je kleding goed kunt
combineren’’, stelt Ineke die sinds zes
jaar een vestiging van haar modeketen in Surhuisterveen heeft. In 2006
begon zij samen met haar man Jacob
met haar eigen kledingzaak in Franeker, zes jaar later volgde Joure en
nu is ze ook te vinden in het ‘smûke’
centrum van Surhuisterveen.
Trendy en draagbaar

,,Ook veel Westereenders nemen
even een kijkje in de winkel van Surhuisterveen, we hebben wat dat betreft echt een regiofunctie. De sfeer
is hier altijd heel prettig, met dank
aan ons sterke team. Zij geven deskundig en eerlijk advies’’, stelt Ineke.

Met dit team wordt ook de modeshow georganiseerd. Het personeel
showt de nieuwste kleding samen
met een aantal vaste klanten. Speerpunt van Inuz is dat de kleding zowel trendy als draagbaar moet zijn.
,,Vrouwen van nu werken vaak naast
het moederschap. Zij moeten zich
in alle situaties lekker voelen in hun
kleding, zowel thuis als op het werk.’’
Vrouwelijke vormen

Speciaal voor deze krant licht Ineke
alvast een tipje van de sluier op over
de nieuwste trends van het voorjaar.
,,Opvallend voor komend seizoen
zijn de vrouwelijke vormen en de
nieuwe kleuren. De afgelopen jaren
zag je de sneakers het straatbeeld
bepalen, nu komen langzaamaan de
laarsjes met hakjes weer terug. Ook
qua kleding komen naast de sportieve look de vrouwelijke vormen meer
in beeld: de tailles gaan omhoog en
de ruches zijn weer helemaal hip.
Ook de nieuwe kleuren vallen straks

Ineke Postma uit De Westereen in haar kledingwinkel Inuz in Surhuisterveen.

op in de winkel. Die variëren van
zachte natuurtinten tot felle neonkleuren.’’
Aanmelden

De modeshow in Surhuisterveen

vindt plaats op woensdagavond 4
maart en begint om 19.30 uur. Na
de show is er tijd om uitgebreid te
shoppen in de winkel. Aanmelden
voor de gratis modeshow kan via tel:

0512-358 842. Lukt het niet om er
bij te zijn? Op 13, 14 en 15 maart is
Inuz te vinden op de beurs Vrouw in
Leeuwarden.

gie te besparen is het plaatsen van
zonnepanelen op je dak. Voor warmtepompen en zonneboilers zijn weer
grotere investeringen nodig, al is hiervoor ook weer een subsidieregeling in
het leven geroepen: ISDE subsidie
(Investerings Subsidie Duurzame
Energie).

vaak als argument dat windturbines
horizonvervuilend zijn. Maar ook
voor zonneparken moet plek worden
gemaakt. Sander: ,,Daar moeten we
als gemeente beleid voor maken. Door
de fusie van de verschillende gemeenten heeft dit enige vertraging opgelopen.’’ Het valt de duurzaamheidsmedewerker op dat steeds meer mensen
wel inzien dat er íets moet gebeuren.

Hoe maak je je eigen woning duurzaam?
‘De uitdaging in Noardeast-Fryslân is groot’
NOARDEAST-FRYSLÂN - De huizen die in Noardeast-Fryslân te koop staan
zijn het minst energiezuinig van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het
online platform Beslist.nl. Volgens duurzaamheidsmedewerker Korien
Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân is dat niet zo vreemd. ,,We
hebben in deze gemeente heel veel oude koopwoningen.’’ Samen met
haar collega Sander Elverdink geeft ze tips aan inwoners over hoe zij hun
woning energiezuiniger kunnen maken.
Tekst: Klasina van der Werf

Het klimaat verandert en fossiele
energiebronnen raken uitgeput. In de
klimaatwet staat onder andere dat in
2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn. ,,Ik kan me voorstellen dat
mensen denken als ze dit in de krant
lezen: Wat moat ik hjir mei?’’, stelt
Korien. Zij ziet het als een taak van de
gemeente om deze doelen behapbaar

te maken voor burgers.
,,De uitdaging is in deze regio groot
omdat hier veel oude huizen zijn. En
waar moet je beginnen als je niet veel
geld te besteden hebt?’’ Volgens haar
collega Sander, die zich bezighoudt
met de energietransitie, kun je het
beste beginnen met het isoleren van
de woning. ,,Je moet dan wel zoveel
mogelijk isoleren, want als je alleen
de muren isoleert terwijl je een wo-

ning met enkel glas hebt, dan kan de
warmte alsnog ontsnappen’’, zegt Sander. Goed om te weten is dat je hiervoor ook subsidies kunt aanvragen,
de SEEH-subsidie (Subsidieregeling
voor de Energiebesparing in je Eigen Huis). Als je het nog steeds lastig
vindt kun je via de gemeente gratis
een onafhankelijke energiecoach inschakelen. Hij of zij kan je verder op
weg helpen. Voor vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing,
energiebesparing, energie opwekken
en financieringsmogelijkheden kun je
ook terecht bij het digitale Duurzaam
Bouwloket.
Lokale energiecoörporaties

Een andere ‘simpele’ manier om ener-

Sander Elverdink en Korien Boerema op het dak van het gemeentehuis in Dokkum waar zonnepanelen liggen. Foto: Klasina van der Werf

,,We hopen mensen dankzij deze regelingen te stimuleren om duurzame
oplossingen te zoeken voor hun huis.
We kunnen mensen niet verplichten,
maar hopen dat zij inzien dat het uiteindelijk geld oplevert. Bovendien zal
het gas de komende tien jaar alleen
maar duurder worden’’, legt Sander
uit. Korien voegt er aan toe dat burgers tegenwoordig ook steeds vaker
gezamenlijk een oplossing bedenken
om hun dorp energieneutraal te maken.
,,Zo zijn er in onze gemeente al zeven
lokale energiecoörporaties opgericht,
bestaande uit vrijwilligers die samen
duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op één dak te
leggen. Door mee te doen profiteren
de deelnemers van een energiebelastingkorting. Dat geld kunnen ze weer
investeren in het dorp.’’
Opwekken duurzame energie

Ook zijn er diverse initiatieven voor
zonneparken in de regio. Zo zijn er
aan de oostzijde van Kollum 26.500
zonnepanelen geplaatst op 7,7 hectare
grond. Dit zonnepark levert energie
op voor ongeveer 43% van het particuliere verbruik van Kollum. Overigens leveren windmolens veel meer
energie op dan zonneparken. Een
moderne windturbine aan de Nederlandse kust levert jaarlijks ongeveer
net zoveel stroom op als 36.000 zonnepanelen.
Tegenstanders van windmolens geven

,,We komen er steeds meer achter
hoe groot de uitdaging van de energietransitie is. Als gemeente willen we
graag samenwerken met burgers en
hen attenderen op het feit dat we voor
2050 van het aardgas af moeten en een
energieneutrale regio willen worden.
Om dit te bereiken hebben we input
van inwoners nodig. We gaan zoveel
mogelijk naar de dorpen toe om met
mensen te praten. We leggen dan uit
dat we het geld graag in onze eigen
regio willen houden. Nu gaan er miljoenen euro’s naar energieleveranciers
als Nuon en Eneco terwijl we zelf ook
duurzame energie kunnen opwekken.
Dat is niet alleen beter voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu.’’

Tips voor het duurzamer maken
van je eigen woning:
•
Spouwmuur- en
vloerisolatie
•
Zonnepanelen plaatsen
•
Samenwerken met
dorpsbewoners
Hulp nodig?

Vraag gratis en onafhankelijk
advies van een energiecoach via
duurzaam@noardeastfryslan.nl
of kijk op
www.duurzaambouwloket.nl

26 | de Westereender

,PSUJOHTBDUJF!!

AB Pakket van € 600,- voor € 499,betaling in 1 keer

betaling in 5 kwartalen (€110,- per kwartaal)ħ
"DUJFUNNBBSU

FEBRUARI 2020 | de Westereender | 27

Drie generaties Damstra ademen
duurzaamheid en innovatie

latietechniek meer dan honderd
medewerkers. Tegenwoordig zijn
er dagelijks zo’n 200 man aan het
werk.

“Wetterstof hat
de takomst’’
Teake Damstra
Waterstof heeft de toekomst

Waar oerpake Sytze Klazes van der Wiel in 1910 aan de wieg stond van de
eerste waterpomp, experimenteert zijn achterkleinzoon Teake Damstra
110 jaar later met praktische toepassingen van een waterstofgenerator.
Innovatie zit in de genen van familiebedrijf Koninklijke Damstra Installatietechniek in Driezum. Al meer dan een eeuw vormen een scherpe
handelsgeest en een creatief brein de succesingrediënten van het installatiebedrijf, dat voorop loopt in duurzaamheid.
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Met z’n drieën zitten ze in de
smûke huiskamer te wachten op
de journalist en fotograaf: beppe
Anne, inmiddels 99 jaar, zoon
Thymen (70) en kleinzoon Teake.
Drie generaties Damstra, die in
de loop der jaren stuk voor stuk
hun eigen ingrediënten toevoegden aan het familiebedrijf. Op
woensdag 15 januari 2020 vierden
ze samen met familie en collega’s
het 110-jarig bestaan van Damstra
Installatietechniek. Een bijzonder
cadeau herinnert nog altijd aan
de grondlegger van het bedrijf: de
laatste grote ‘boerewein’, die Sytze
Klazes van der Wiel als ‘weinmakker’ in 1954 opleverde. Hij staat te
pronken voor het huidige bedrijf,
dat van wagenmakerij uitgroeide
tot installatiebedrijf met vandaag
de dag zo’n 200 medewerkers.
De eerste waterpomp

Voor het jubileumfeest heeft Henk
Dilling het boek ‘Van wagenmaker
tot koninklijk installatiebedrijf ’
geschreven. Om de schrijver uit
Feanwâlden van input te voorzien,
duikt Teake in de archieven van
het bedrijf dat zijn overgrootvader in 1910 startte. Hij komt de
meest verrassende verhalen tegen.
,,Sa kamen wy it notysjeboekje fan
oerpake tsjin, dêr’t er in ûntwerp
yn tekene hie fan in beamstam
om wetter mei op te pompen.’’ De
uitgeholde boomstam wordt boven een wel geplaatst, waarna er
met een behulp van een zwenkarm
water naar boven wordt gepompt.
,,Hiel wat boeren hiene in wetterpomp fan oerpake op it hiem

stean’’, weet Teake uit de overleveringsverhalen. ,,Dêrmei rûn er
foarop yn syn tiid.’’

Van Suriname naar Driezum

Wanneer een teleurgestelde Teake
thuis komt te zitten, besluit zijn
schoonvader Sytze hem een baan
aan te bieden in het familiebedrijf.
Op 2 juli 1949 wordt de bedrijfsnaam omgedoopt tot Van der Wiel
& Damstra. Anne en Teake krijgen drie kinderen: Thymen, Sytse
en Minke. Ook bij zoon Thymen
stroomt het ondernemersbloed

door de aderen. Wanneer zijn vader Teake in 1972 wordt getroffen
door een hartinfarct, neemt hij op
24-jarige leeftijd de leiding over.
,,Ik siet yn de jierren dêr foar as
militêr yn Suriname’’, weet Thymen nog goed. ,,Dat fûn ik prachtich. Mar it libben rint, sa’t it rint.
Ik hie wol in oplieding yn de ynstallaasjetechnyk dien, dus ik wie
der klear foar.’’
Onder leiding van Thymen ontwikkelt het bedrijf zich in sneltempo. Op 27 september 1976
verandert de naam in T. Damstra
& Zn. Vier jaar later krijgt het
bedrijf de naam Firma T. Damstra. Naast naamsveranderingen
verandert er meer. Het familiebedrijf timmert flink aan de weg en
groeit vrijwel ieder jaar. Er volgen
klussen in binnen- en buitenland
voor grote internationale nutsbedrijven. Wanneer in 2006 en 2007
twee collega-bedrijven worden
overgenomen, telt Damstra Instal-

“It paste net by hoe’t wy
yn it libben stean’’
Anne Damstra-Van der Wiel

Ondernemen zit ook de tweede
generatie in het bloed. Dochter
Anne van der Wiel is als meisje
volop in de werkplaats van haar
vader Sytze te vinden. Wanneer ze
verkering krijgt met Teake Damstra en het stel in 1948 trouwt, wil
Teake aan de slag als buschauffeur. Dat plan strandt omdat Teake
vanuit geloofsovertuiging weigert
om op zondag mensen te rijden.
,,Hy woe bêst mei minsken nei it
sikehûs ride, mar net om se nei de
kroech of it fuotbaljen te bringen,
vertelt beppe Anne. ,,Dat paste net
by hoe’t wy yn it libben stean.’’

“It libben rint, sa’t it rint”
Thymen Damstra

In 2010 draagt Thymen de leiding
over aan zoon Teake, de vierde
generatie. Samen met zijn broers
Rein, Sijtse en Symen is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
binnen het familiebedrijf. Alle vier
hebben ze hun eigen tak van sport,
waarbij Teake zich als commercieel directeur focust op nieuwe
ontwikkelingen. Net als zijn vader
Thymen focust hij op duurzaamheid. Waar Thymen als één van de
eerste installateurs aan de slag ging
met het ontwikkelen en toepassen
van warmtepompen, verlegt Teake
zijn focus naar de kansen die waterstof biedt. ,,Wetterstof hat de
takomst’’, zegt hij stellig. ,,Dêr bin
ik fan oerstjûge.’’
Ondanks dat het gebruik van waterstof nog in de kinderschoenen
staat, voorziet Teake ongekende
mogelijkheden. Nadat het bedrijf
in 2018 volledig van het gas was,
is het volgende doel om in 2028
volledig zelfvoorzienend te zijn
met onder andere een waterstofgenerator, die het bedrijf van zowel energie als warmte voorziet.
,,Wetterstof hat as iennige neidiel
dat it in stik eksplosiver is as gas’’,
weet Teake. ,,Dat is noch efkes in
puntsje fan oandacht’’, lacht hij.
,,Wy wurkje noch oan in oplossing
om it feilich te brûken. Gelokkich
ha wy in Willy Wortel yn hûs dy’t
him hjir mei dwaande hâldt. Ik ha
der alle fertrouwen yn.’’
Het innovatiegen

Net als zijn overgrootvader, zijn
grootvader en vader legt ook Teake
de lat continu een stukje hoger.
Het is de kracht van het familiebedrijf dat al 110 jaar voorop loopt
met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen. ,,Dat is presys
wêr’t ûndernimmen úteinlik om
giet’’, concluderen Thymen en
Teake in koor. ,,Net stil stean mar
foarop rinne.’’
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DAMES / HEREN / BABY

winteropruiming
LAATSTE
WEEK

DitjeVoorIedereen

Dameskleding
maat 34
tot 54

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

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in
deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen
die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook
diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor
mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit
komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in
ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en
geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psychologie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig
met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Wolkom!

Feetje
Baby
collectie

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

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

Bjirkewei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
ma 13.00-18.00 | di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00 | za 10.00-17.00

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

www.ditjevooriedereen.nl

Volop noviteiten!
Bij KeukenHuiz
Bezoek onze geheel
vernieuwde showroom
en laat u inspireren!

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

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

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

,,Bear Boeloe wie foar jong én âld
nijsgjirrich om te sjen’’
uitzending duimen draaiend de dag
doorkomt, heeft het mis. Naast Bear
Boeloe is Feije ook betrokken bij Sokkebalje, Tomke en Kening Hert &
Harry Hazze. Bij deze laatste serie
bedacht hij de vorm zelf. ,,In serie mei
poppespilers like my geweldich. It hat
efkes duorre foardat ik ek de Omrop
oerstjûge hie, mar yntusken is Kening
Hert & Harry Hazze in grut sukses.’’
Trots refereert hij naar de Europese
Prix Circom Regional Award, die hij
in 2017 met het programma won. De
bekroning van een gedurfd idee, waarvoor hij van collega’s uit binnen- en
buitenland de complimenten kreeg
als beste Europese drama productie.
Na 27 jaar is Feije nog lang niet uitgedacht. ,,Wat my hiel moai ta liket
is in programma te meitsjen dat bern
ferliedet om minder op de telefoan of
tablet te sjen. In programma dat se oanset om nei bûten te gean en lekker
sleatsje te springen of hutten te bouwen.’’
Gamegeneratie

Regelmatig werpen mensen een verbaasde blik zijn kant op wanneer Feije
van der Meer (63) in de winkel vrolijk de kassière begroet. Zijn stemgeluid
is ongetwijfeld bekender dan hijzelf. Maar liefst 25 jaar lang wenste hij
jong en oud als de stem van Bear Boeloe een fijne nachtrust toe. De zin
‘Lekker sliepe’ is bijna net zo bekend als Piet Paulusma’s ‘Oant moarn’.
Tekst: Nynke van der Zee | Foto: Jaap de Boer

Bear Boeloe, Tomke, Sokkebalje en
Kening Hert & Harry Hazze; Feije
van der Meer staat aan de wieg van
heel wat Friese kinderprogramma’s
bij Omrop Fryslân. Het bedenken en
ontwikkelen van kinderprogramma’s
is hem op het lijf geschreven. Des te
verrassender is de wetenschap dat hij
ooit de opleiding tot automonteur
deed. ,,Ik hie gjin idee wat ik wurde
woe’’, verklaart hij deze keuze. ,,Mei
automonteur koe ik alle kanten noch
wol wat op, dus fandêr. Mar ik ha
úteinlik it stjoer omsmiten’’, lacht hij.
Huismeester

Zo’n 27 jaar geleden stapte Feije voor
het eerst de tv-studio van Omrop Fryslân binnen. Of beter gezegd: het pand
dat nog een tv-studio moest worden.
Aan de Nieuwestad in Leeuwarden

De Joodse Bruiloft
LEEUWARDEN - In het kader van de
viering van 75 jaar Bevrijding transformeert het boek ‘De Joodse Bruiloft, een
koffer vol oorlogsgeheimen’ van oudKollumer Auke Zeldenrust in de voorstelling ‘De Joodse Bruiloft’. De eerste
serie voorstellingen speelde in de week
van de Holocaust Herdenkingsweek van
25 tot en met 31 januari. De recensies
waren lovend. De tweede serie volgt in de
weken rond de bevrijding van 14 april tot
en met 4 mei. De voorstelling start bij de
Joodse School aan de A.S. Levissonstraat
en eindigt bij Zalen Schaaf. Na afloop
van enkele voorstellingen is er een kort
nagesprek met een ‘ervaringsdeskundige’
over de buurt en haar inwoners in verleden en heden. Kaarten zijn te bestellen
via www.dejongerepubliek.com

wordt hard gewerkt aan de droom om
naast radio- ook tv-uitzendingen te
maken. ,,Ik waard oannommen as in
soarte fan ‘manusje van alles’, in hûsmaster’’, vertelt Feije. ,,Myn wichtigste
taak doe, wie dat ik de kontaktpersoan
wie foar de werklui, tusken de direksje
by de radiostudio op de Griene Wei en
de tv-studio op de Nijstêd. Mar doe’t
ik oannaam waard, sei ik dat ik wol de
kâns ha woe om my te ûntwikkeljen.”

,,It like my in geweldige
útdaging: in Frysk berneprogramma meitsje”
Nadat op 4 februari 1994 de allereerste nieuwsuitzending van Hjoed op
tv te zien is, klopt schrijfster en tekenaar Helena de Boer bij de tv-studio
aan met het idee om een kinderprogramma te maken. ,,Ik wit noch goed
dat Sjoerd Ybema by my kaam mei

Foto: Udo Thijssen

de fraach oft ik dêr ris nei sjen woe’’,
herinnert Feije zich. ,,Dat like my in
geweldige útdaging: in Frysk berneprogramma meitsje. Helena hat de
earste ôflevering betocht en ik mocht
‘m meitsje. Sa is Bear Boeloe begûn.’’
Voor jong én oud

De eerste pilotaflevering spreekt hij
van begin tot eind met z’n eigen stem
in, weet Feije nog. Wanneer het programma enthousiast wordt ontvangen, besluit men om Leny Dijkstra te
vragen om de vertelstem te verzorgen.
,,Oan Leny ha ik in fantastyske learmaster hân’’, geeft hij toe. ,,Sy wist as
gjin oar hoe’t je beweging yn in stim
lizze kinne.’’ Want in tegenstelling tot
een tv-programma waarin je in beeld
bent of een bewegende tekenfilm,
staan bij Bear Boeloe de tekeningen
stil. ,,Dan is it de keunst om mei de
kamera en mei dyn stim de boel ta libben te bringen.’’

,,Wy ha altyd besocht om
aktuele saken yn it programma te ferwurkjen’’

Maar liefst 785 afleveringen maakt
het drietal samen met diverse cameramensen en de audionabewerking.
Afleveringen waarin de grote beer
op Schiermonnikoog heel wat avonturen beleeft. ,,Wy ha altyd besocht
om aktuele saken yn it programma
te ferwurkjen’’, vertelt Feije. ,,Nim de
ôflevering ‘Flechtlingen’, wêryn’t der
in man nei it eilân komt, dy’t foarstelt
om in grutte golfbaan oan te lizzen en
om in muorre te bouwen tusken de see
en it lân.’’ Volwassenen herkennen in
de gewiekste ondernemer met Amerikaans accent meteen Donald Trump,
terwijl kinderen deze associatie volledig ontgaat. ,,Sa wie Bear Boeloe foar
jong én âld nijsgjirrich om te sjen.’’
Hutten bouwen en slootje springen

Vraag hem naar de mooiste aflevering
van die 785 stuks en Feije noemt na
lang denken dan maar de eerste en
de allerlaatste aflevering (17 januari 2020) van Bear Boeloe als favoriet.
,,Dêr sit sa’n stik emoasje yn’’, knikt
hij. ,,Dat binne foar my de belangrykste en dêrtroch de moaiste ôfleveringen.’’ Wie denkt dat hij na die laatste

Daarmee stipt hij een thema aan dat
al langere tijd voor volop discussie
zorgt: de nieuwe gamegeneratie. ,,Ik
kin it net bewize, mar ik bin der eins
fan oerstjûge dat bern sa drok wurde
fanwege al dy games en drokke filmkes op harren tablets en telefoans. Dêr
moat wy echt wat oan dwaan.’’ Het zal
ongetwijfeld nog even duren voordat
zo’n programma op de buis te zien zal
zijn. ,,Soms kostje saken efkes wat tiid,
mar it betellet him dûbeld en dwers
werom’’, weet Feije inmiddels.

,,Wat my ek leuk liket is in
programma dat bern ferliedet om minder op de telefoan of tablet te sjen’’
,,Wat my ek leuk liket is in programma oer ‘Kening en Kening’, it boekje
dêr’t yllustrator Linda de Haan út
Burgum furoare mei makke hat”, gaat
Feije verder. ,,Lang om let komt der
ynkoarten in Fryske fersy fan it boekje
út. Hoe moai soe it wêze as dat ek in
programma wurdt?’’ Ideeën genoeg en
energie te over. Onder die kalme stem
borrelt en bruist het van de plannen.
,,Dat is sa moai oan myn wurk: ik kin
al myn kreativiteit der yn kwyt. Wa hie
dat ea tocht fan in automonteur.’’

Oud papier container
Week 9
Week 11
Week 13
Week 15
Week 17
Week 19
Week 21
Week 23
Week 25
Week 27

24 t/m 28 februari
9 t/m 13 maart
23 t/m 27 maart
6 t/m 9 april
20 t/m 24 april
4 t/m 8 mei
18 t/m 20 mei
2 t/m 5 juni
15 t/m 19 juni
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

www.kvdp.nl
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Golftalent uit Ee
De broers Ype (17) en Jobbe Zaal (14) uit Ee spelen dit jaar in de hoofdklasse voor Golfclub Lauwsolt. Het is voor het eerst dat er een jeugdgolfteam uit Friesland op zo’n hoog niveau speelt.
Tekst: Klasina van der Werf

mooie sport. En tennis en hardlopen
trouwens ook. Maar de golfsport was
helemaal nieuw voor mij. Ik zag het
als een uitdaging om me daar verder
in te ontwikkelen’’, vertelt Ype. Met
zijn broer als voorbeeld raakte ook
Jobbe in de ban van het golfen. ,,Het
is een sport met veel kanten. Het is
elke keer weer anders’’, zegt Jobbe.
Esonstad

Ype en Jobbe speelden het afgelopen
seizoen samen met Elias en Marius
Potma (eveneens broers) uit Sneek
eerste klas in de 36 holes jeugdcompetitie. ,,Je kunt ook 18 holes competitiewedstrijden spelen, maar bij
36 holes weet je zeker dat de uitslag
geen geluk meer kan zijn. Je staat dan
wel een hele dag op de golfbaan’’, legt
Ype uit. De broers spelen bij golfclub Lauswolt in Beetsterzwaag, de
dichtstbijzijnde club vanuit Ee, het
dorp waar de jongens zijn geboren en
getogen. Net als alle andere jongens
uit het dorp gingen ze eerst op voetbal,
bij vv Oostergo. Ze konden allebei een
aardig balletje trappen. Hun keus om
volledig voor het golfen te gaan werd
dan ook niet door iedereen begrepen.
,,Dat was ook niet een makkelijke
keus, want ik vond voetbal ook een

Hoe de twee broers met golfen zijn
begonnen is een verhaal apart. Tijdens
een kinderfeestje in het nabijgelegen
Esonstad kwam Ype voor het eerst
in aanraking met golf. ,,We speelden
daar Pitch&Putt Golf en dat vond ik
harstikke leuk. Na dat feestje ben ik
vaker in Esonstad gaan oefenen. Daar
fietste ik dan met mijn golfspullen
naar toe, dat was goed te doen’’, vertelt Ype. De echte passie voor golfen
ontstond voor het tweetal tijdens een
schoolvakantie bij hun oma in Eindhoven. Jobbe: ,,We gingen daar samen
in de trein naar toe, Ype was 12 en ik
9 jaar. Vlakbij mijn oma had je een
hele mooie golfbaan. Daar kregen we
les van Stein Vugts, een golfprofessional.’’ Van hem hebben ze het golfen
geleerd. Sindsdien zijn de jongens pas
echt besmet met het golfvirus. ,,Golf
is mentaal en technisch een hele
moeilijke sport. Het is makkelijk om
een beetje goed te zijn, maar moeilijk
om heel goed te worden’’, stelt Ype.
Beetsterzwaag

Weer thuis besloten Ype en Jobbe om
eens bij de dichtstbijzijnde golfclub van
Friesland te kijken. Dat was in Beetsterzwaag. ,,Mijn moeder werkte toen nog
in Drachten, dus konden we met haar

Kampioensfoto met van links naar rechts Elias Potma, Jobbe Zaal, Marius Potma en Ype Zaal.

meerijden. Tijdens vakanties zette ze
ons acht uur bij de golfbaan af en dan
vermaakten wij ons de hele dag op de
golfbaan. Drie uren trainen en de rest
van de dag spelen op de baan. Prachtig
was dat.’’ In 2015 werden Ype en Jobbe
allebei lid van de golfclub Lauswolt. Er
waren meerdere fanatieke jeugdleden
met wie de broers competitie konden
spelen. Ze begonnen in de tweede klas,
promoveerden naar de eerste en vanaf
juni mogen ze dus met vier spelers in
de hoofdklasse spelen. ,,Dat ging niet
vanzelf ’’, vertelt Jobbe, de jongste van
het team. ,,Vooral de wedstrijd tegen
Rosendaelsche was heel spannend. ’s
Ochtends stonden we nog met 6-0 achter. Gelukkig haalden we ’s middags de
schade in door allemaal te winnen. We
werden kampioen in de poule, maar dat
betekent nog niet dat je automatisch gepromoveerd bent naar de hoofdklasse.
Daarvoor moesten we nog een promotiewedstrijd spelen.’’

COLUMN

Promotiewedstrijd

Die wedstrijd vond plaats op zondag
14 juli vorig jaar, de broers uit Ee weten het nog goed. In de middag stond
het team met 6-0 voor en hoefden de
jongens nog maar één punt te halen om
de winst te garanderen. Ype en Elias
verloren echter. De spanning in het
team steeg omdat alle druk bij de derde partij kwam te liggen, die gespeeld
werd door Jobbe. Op de 16de hole wist
hij zijn wedstrijd te winnen met 3-2.
,,Jobbe haalde het winnende punt binnen waardoor we promoveerden’’, vertelt zijn broer trots. Het was een mooi
moment, iedereen stond langs de lijn te
kijken. ,,Het doel voor komend seizoen
is handhaving’’, zegt Jobbe. Al zal het
wel een stuk moeilijker worden, want
het niveau is hoog. Ook moeten de
jongens verder reizen want in NoordNederland zijn geen teams die in de
hoofdklasse spelen. Maar dat hebben
ze er graag voor over. Zelfs de vakanties
van de jongens staan in het teken van
golf. Zo reisden ze twee keer af naar
Schotland, ‘the home of golf ’. Ype:
,,Ik wil me blijven ontwikkelen in deze
sport. Daarom wil ik graag studeren in
St Andrews en mijn studie linken met
golf. Ik zit nu in het examenjaar van het
gymnasium en hoop dat ik toegelaten
word voor die opleiding in Schotland.’’
Jobbe zit in het derde jaar van het
VWO en weet nog niet of hij in de
voetsporen van zijn broer zal treden.
Hoe de toekomst eruit zal zien is voor
beide jongens dus nog onduidelijk.
Eén ding is zeker: de passie voor golf
zal altijd blijven!

Hardloopclinic
voor beginners
KOLLUM - Op 29 februari om 9.30 uur gaat
de Rinclinic SOER (Skuon Oan en Rinne)
van start bij de campus Kollum. Tijdens deze
hardloopclinic train je onder professionele begeleiding, waarbij aandacht is voor looptechniek, minder belastend en efficiënter lopen,
correcte houding voor het voorkomen van
blessures. De clinic is bedoeld voor iedereen
die wil gaan hardlopen, maar geen ervaring
heeft.
De hardloopclinic duurt acht zaterdagen en
elke les duurt ongeveer een uur en een kwartier. Tijdens de laatste les (18 april) is er een
finishloop waarbij de deelnemers er klaar
voor zijn om ongeveer 25 minuten non-stop
hardlopen. Meer informatie: 06-23505207 of
loopgroepkollum@hotmail.com

Verkocht
Ons huis is verkocht. Veertien jaar
hebben we met veel plezier in een
rijksmonument in het beschermde
dorpsgezicht van Ee gewoond. Ik
zie nog de wieg in de woonkamer
staan waar beide dochters in hebben
gelegen. Of de box in de keuken,
waar ze zich voor het eerst in omdraaiden.
Het is weer tijd voor een nieuwe
fase. Na vier jaar vanuit huis werken
als zelfstandig tekstschrijver merk ik
dat het toch wel handig is om een plekje voor mezelf te hebben. Een ruimte
waar ik alle papieren kan laten liggen zonder dat de knutselwerkjes van de
kinderen er tussen verdwijnen.
Maar waar vinden we een huis dat weer net zo sfeervol is, waar de kinderen
zich thuis voelen en waar we ook nog betaalbaar kunnen wonen. Tijdens
onze zoektocht ontdekten we pas echt hoe uniek we hier wonen in Ee,
een prachtig monumentaal dorp vlakbij Werelderfgoed Waddenzee. Een
gebied met de schoonste lucht van Nederland.
En nu? We gaan vanaf maart eerst tijdelijk verhuizen naar een woonboerderij net buiten het dorp. Weer een nieuw avontuur. De zoektocht gaat verder.
De kinderen zijn duidelijk, zij willen in Ee blijven. Of misschien Slagharen,
stelt de jongste dochter (6) nog als tweede optie.
Waar we terechtkomen weten we nog niet. Maar mede dankzij de vele bezichtigingen van onze woning door mensen uit de Randstad beseffen we
extra hoe bevoorrecht wij zijn. Steeds meer mensen ontvluchten het drukke
westen en zoeken de rust op in Noardeast-Fryslân. Soms is het goed om
daar even bij stil te staan: wij hebben in deze regio goud in handen!
Klasina van der Werf
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Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

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

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

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

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

Twijzelerheide
Doarpsstrjitte 2a

Surhuisterveen
Zetveld 11

Surhuisterveen
Drachten
Vermaning
Westersingel
1 10

Augustinusga
Boskkamp 32

Surhuisterveen
Drachten
Boskbei
Westersingel
4
10

Vraagprijs: €159.000,- k.k.

Vraagprijs: €249.000,- k.k.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €225.000,159.500,- k.k.

Vraagprijs: €139.500,- k.k.

Vraagprijs:
v.o.n.
Vraagprijs: € €513.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Surhuizum
Opende
Deutechemstrjitte
Sjallemastraat
43 1

Surhuisterveen
Langelaan 83

Drogeham
Gealstrjitte 33

Surhuizum
It Noard 13

Augustinusga
Skoalikkers 14

Vraagprijs: €210.000,- k.k.
VERKOCHT

Verkocht

Vraagprijs: €182.000,- k.k.

Verkocht

Vraagprijs: €275.000,- k.k.

VERKOCHT

Surhuisterveen

Grietmanstraat 67
Vraagprijs: €159.500,- k.k.

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

VERKOCHT

Augustinusga
Skoalikkers 14

Buitenpost
Buitenpost
Surhuisterveen
Twijzelerheide
Waling Dykstrastraat
4
Waling Dykstrastraat
4 Groningerstraat
13
Tsjerkepaed
26

Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

€169.500,- k.k.
Vraagprijs: €369.000,-

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

