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TIJD VOOR EEN NIEUWE BRIL?

HET BESTE
EN MOOISTE
VOOR OGEN

Start je bedrijf
met de Rabobank
en maak kans op de titel 'Starter
van het Kwartaal'.

Overweeg jij je eigen bedrijf te starten? Kijk op
www.rabobank.nl/bedrijven/eigen-bedrijf-starten

Kom maar op met de toekomst

Stefan�van�der�Pal�is�klaar�voor�zijn�
Zwemelfstedentocht

Foto: Marcel van Kammen

LEEUWARDEN/DE�WESTEREEN�-�Donderdag�2�juli,�16.00�uur,�De�Harmonie�in�
Leeuwarden.�Neem�je�zwemkleding�mee!�Het�zou�zo�een�uitnodiging�kun-
nen�zijn�voor�een�zwemfeestje�van�één�van�je�(klein)kinderen.�Maar�in�dit�
geval�is�het�de�aankondiging�van�de�Zwemelfstedentocht�van�ultra-atleet�
Stefan�van�der�Pal�uit�Leeuwarden.�

Van 2 t/m 5 juli 2020 zwemt hij de 
Tocht der Tochten om geld binnen te 
halen om zieke kinderen een betere 
toekomst te geven of hun allerliefste 
wens te laten vervullen. En hij kan wel 
wat hulp gebruiken!
Op donderdag 2 juli 2020 duikt ultra-
atleet Stefan van der Pal achter De 

Harmonie in Leeuwarden het water 
in om de Elfstedentocht te zwem-
men. Het is dit jaar exact 111 jaar na-
dat de eerste Elfstedentocht in 1909 
op schaatsen werd verreden, destijds 
nog in tegengestelde richting: ‘om de 
noord’. Reden voor Stefan om deze 
originele route in ere te herstellen. 

Bovendien nodigt hij 111 zwemmers 
uit om samen met hem de eerste ki-
lometers door Leeuwarden te zwem-
men. Er verschijnt een grote glimlach 
op z’n gezicht. ,,Ik heb er ongelooflijk 
veel zin in.’’ 

Lees veder op pagina 3 >
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Staan voor Stefan
Vorige week had ik een interview met 
ultra-atleet Stefan van der Pal uit Leeu-
warden. Dat vertelde ik thuis aan de 
keukentafel. ‘Huh, met wie?’ was de re-
actie. Precies. Zie hier het probleem van 
Stefan van der Pal: zijn naam doet bij 
veel mensen nog geen lichtje branden. 
Maar daar komt wat mij betreft zo snel 
mogelijk verandering in.
Stefan van der Pal duikt op 2 juli het 
water in om de Elfstedentocht te zwem-
men. Wie dacht dat alleen Maarten van 
der Weijden zoiets kan, heeft het mis. 
Stefan heeft het namelijk al eens ge-
daan in 2011. Dat was in estafette-vorm 
weliswaar, maar toch. Stefan heeft er 
alle vertrouwen in dat hij ook in z’n up-
pie die bijna 200 kilometer prima kan 
zwemmen. 

Hij is al maanden aan het trainen voor 
zijn grootste sportieve uitdaging ooit. 
Hij houdt marathonsessies van 24 uur 
in het Leeuwarder zwembad en dobbert 
bijna iedere dag in z’n eigen zwembad 
in de kelder van z’n huis. En toch wordt 
er lang niet zo veel aandacht gegeven 
aan deze held als vorig jaar aan Maar-
ten. 
Geen NOS die de tocht live gaat strea-
men. Gelukkig wel Omrop Fryslân die 
van de partij is. Geen BN’ers die nu al 
roepen dat ze mee zullen zwemmen. 
Gelukkig wel gewone Nederlanders die 
de wetsuit klaar hebben liggen. Geen 
Telegraaf met een voorpagina-artikel. 
Gelukkig wel De Westereender die Ste-
fan voorop zet. Maar eerlijk is eerlijk: 
dat voelt toch anders. 

Toen ik Stefan daar naar vroeg, haalde 
hij nuchter z’n schouders op. “We heb-
ben niet de illusie dat het zo groot gaat 
worden als met Maarten”, gaf hij toe. 
“Maar dat is ook helemaal niet waar 
het ons om draait. Ik hoef er niet zo’n 
mediacircus omheen. Maar ik hoop wel 
dat er straks mensen langs de waterkant 
staan om naar mij te zwaaien.”
En daar hoop ik ook op. Dat we straks 
net als vorig jaar met z’n allen langs de 
route staan wanneer Stefan langskomt. 
Dat boeren hem bijschijnen met hun 
trekkers in de nacht. Dat Friesland dag 
en nacht voor de tv zit omdat Stefan 
zwemt. Want juist hij verdient dit. 
Stefan is namelijk net als wij een dood-
gewone Fries. Een gymleraar die naast 
z’n werk ieder vrij uurtje in het water 
ligt om te trainen voor maar één doel: 
geld ophalen tegen kanker. Dit wordt 
niet de grote Stefan-show, met stand-

beelden langs de waterkant. Dit is een 
megaprestatie in z’n puurste vorm. 
Ik heb de data alvast in mijn agenda 
gezet. De start op 2 juli om 16.00 uur 
in Leeuwarden. En de finish op zondag 
5 juli, eveneens in Leeuwarden. En ook 
in de tussentijd zal ik hem volgen. Het 
eerste weekend van mijn zomervakantie 
heeft daarmee nu al een mooie invulling. 
Ik hoop dat de rest van Friesland dat ook 
doet. We moeten er staan voor Stefan.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Blij met plastic? Mensen die mij ken-
nen, zullen dit zeer vreemd vinden. Ik 
heb ondervonden dat het kan, maar daar 
was wel het een en ander aan voorafge-
gaan. Ik ben namelijk een beetje een na-
tuurfreak en let op verspilling van juist 
dit soort zaken in ons leven. Zit in mijn 
karakter, ik kan er ook niets aan doen, 
maar probeer weer niet te fanatiek te 
zijn. In het kader van hergebruik hebben 
wij altijd twee van die grote plastictassen 
mee. Die liggen constant in de auto en de 
aanschaf hiervan bij de Coöp, heeft daar-
door voorkomen dat we veel plastictasjes 
in de handen gedrukt krijgen.
Ook toen wij naar Texel vertrokken, 
toen vertrokken wij dus uit De Wester-
een, om een populair liedje aan te halen, 
maar daarin was het vertrek uit Rot-
terdam. We troffen op deze Waddenparel 
niet bepaalt ideale weersomstandighe-
den. Windkracht acht, geen pretje op het 
strand, maar ja, wij moesten er natuur-
lijk heen. De bulderende zee lokte, het 
zandstralen was een verhaal voor het 
thuisfront. De storm blies de korrels zand 
op een hoop er was nog ruimte voor ons 
om te lopen. Toen we na tien minuten 
terug keerden, zagen we een auto staan 
met het kenteken van onze oosterburen. 
Een Landrover met daarin een Duitse, 
zeer vriendelijke vrouw en een hond. Of 
zij nu de kracht van haar Landrover of 
haar eigen rijkunst had onderschat weet 
ik niet. Ze zat muurvast, het leek bijna 
geklonken. We haalden onze winkelplas-
tictassen uit de auto en die voor de wie-
len. Het hielp geen moer. De lucht werd 
ondertussen donkerder en bijzonder drei-
gend. Een zware bui kondigde zich aan. 
De storm wakkerde aan, het zand zat tot 
ver in mijn oren en ogen en toen de hagel 
losbarstte stond ik deels verscholen achter 
de auto, met de plastictas boven mijn 
hoofd. Wat was ik toen blij met plastic.

Jefanka

COLUMN

�‘Als�het�echt�zwaar�wordt,�ben�ik�op�mijn�best’
Samen�zitten�ze�aan�de�keukenta-
fel�achter�een�dampende�kop�thee�
en�een�plak�Indische�cake:�Stefan�
en�zijn�vrouw�Marianne�Faber,�
afkomstig�uit�De�Westereen.�Hond�
Nikki�ligt�kalm�aan�hun�voeten�te�
slapen.�Er�heerst�een�serene�rust�
in�huis.�Hoe�anders�was�dat�in�de�
voorjaarsvakantie,�toen�Stefan�
maar�liefst�72�uur�in�zwembad�
Kalverdijkje�doorbracht�om�200�
kilometer�te�zwemmen�als�voorbe-
reiding�op�zijn�Tocht�der�Tochten.�
,,Dat�wie�noch�in�hiel�hinne�en�wer�
gereis’’,�vertelt�Marianne.�,,Seker�
mei�ús�trije�bern.�Op�it�lêst�wennen�
wy�hast�yn�it�swimbad.’’

Tekst: Nynke van der Zee

Foto: Marcel van Kammen

Toch zijn het juist die drie kleintjes 
die Stefan motiveren om deze mon-
steruitdaging aan te gaan. ,,Eén op de 
drie mensen krijgt kanker’’, weet hij. 
,,Wanneer we ‘s ochtends met z’n al-
len aan de keukentafel zitten, denk ik 
daar wel eens over na. Je moet er toch 
niet aan denken dat het jouw gezin 
overkomt. En als dat wel zo is, dan 
hoop je op de best mogelijke behan-
deling. Daarvoor is onderzoek nodig 
en dat kost geld. Als ik ook maar een 
klein beetje kan bijdragen aan het bij-
eenhalen van dat benodigde geld, dan 
is mijn missie geslaagd.’’

Drie goede doelen
Stefan en Marianne kiezen daarom 
bewust voor drie goede doelen die zich 
richten op kinderen: Stichting Semmy, 
Make-A-Wish en Stichting KiKa. 
,,Stichting Semmy is benammen be-
kend wurden fan de nagellak-aksje fan 
de 6-jierrige Tijn’’, vertelt Marianne. 
,,Deze stichting doet onderzoek naar 
hersenstamkanker bij kinderen’’, vult 
Stefan aan. ,,Dit is tot nu toe een vorm 
van kanker die ongeneeslijk is. En daar 
moet hoog nodig verandering in ko-
men’’, zegt hij gedreven.

Cruise control
Die gedrevenheid en wilskracht is 
Stefan’s grootste geheim achter de vele 
sportieve successen die hij als ultra-
atleet tot nu toe behaalde. Als jongetje 
van 12 jaar begint hij zoals zo velen 
met voetbal. Een knieblessure dwingt 
hem te stoppen. Al snel ontdekt hij 
dat duursport hem goed ligt. Via zijn 
toenmalige schoonvader wordt Ste-
fan besmet met het triatlon-virus. Hij 
blijkt talent te hebben. Tegenwind, 
hoge golven, oneindige saaie rechte 

stukken: niets lijkt hem te deren. ,,Ik 
heb een cruise control-knopje in mijn 
lichaam, dat ik aan kan zetten’’, lacht 
hij. ,,Dat is mijn kracht. Daardoor 
houd ik het langer vol dan anderen.’’
Een kwaliteit die hem goed van pas 
komt in 2011, wanneer hij samen met 
vier vrienden uit De Westereen en 
Kollumerzwaag de uitdaging aangaat 
om in estafette-vorm de Elfsteden-
tocht te zwemmen. ,,Ik herinner me 
vooral nog de hoge golven op het Slo-
termeer”, blikt hij terug. ,,Geweldig 
vond ik dat gevecht tegen de elemen-
ten. Pas wanneer het echt zwaar wordt 
en alles pijn gaat doen, ben ik op mijn 
best. Hoe zwaarder hoe beter.’’

Obstakels onderweg
Vraag hem naar zijn zenuwen nu 2 juli 
steeds dichterbij komt en Stefan haalt 
quasinonchalant z’n schouders op. ,,Ik 
denk dat ik te nuchter ben voor ze-
nuwen. Ik heb inmiddels meer dan 18 
jaar triatlon-ervaring, ik weet als geen 
ander wat mijn lichaam kan. Wan-
neer alles gaat zoals het moet gaan, 
kan ik de Elfstedentocht zeker uit-
zwemmen. Het enige dat roet in het 
eten kan gooien is dat ik onderweg 
ziek word en mijn voedsel niet binnen 
kan houden. Of dat het gaat onweren 
en ik voor de veiligheid uit het water 
moet. Verder zie ik geen obstakels die 
een succesvolle zwemtocht in de weg 
staan.’’

‘Wy hoopje dat alle Friezen achter 
ús stean’

De enige obstakels die nog wel een 

kleine uitdaging vormen, zijn de twee 
sluizen die Stefan onderweg tegen-
komt. ,,Ik wil niet met een hijskraan 
over de sluizen worden getild’’, geeft 
hij aan. ,,Dus het wordt klunen, op 
een brancard of in een rolstoel. Dat 
weet ik nog niet precies. Maar ook 
daar vinden we vast van tevoren nog 
een oplossing voor’’, vertelt hij nuch-
ter. Ook over de media-aandacht die 
zijn Zwemelfstedentocht zal trekken 
is het echtpaar realistisch. Marianne: 
,,Wy ha net de yllúzje dat it like grut 
wurde sil as de Swimalvestêdetocht 
fan Maarten van der Weijden. Mar 
dat hoecht om ús ek net. Wy fokusje 
ús mear op de regionale media en 
hoopje fansels dat alle Friezen achter 
ús stean.’’ 

Steun vanaf de kant
Ook Stefan hoopt op volop support 
vanaf de waterkant. ,,Mensen hoeven 
echt niet de hele nacht mee te gaan, 
maar ik zou het fijn vinden wanneer 
ze de moeite nemen om bijvoorbeeld 
even te zwaaien. De kans is groot dat 
ik dat niet eens zie, maar het gaat ook 
om de volggroep die me begeleidt. 
Voor al deze mensen die me helpen, is 
het fantastisch om te zien dat er men-
sen langs de route staan.’’
Fanatieke fans die Stefan in ieder 

geval komen aanmoedigen, zijn z’n 
leerlingen van het Piter Jelles De 
Dyk, waar hij gymdocent is. ,,Laatst 
ben ik vanuit Leeuwarden naar Slo-
ten gezwommen’’, vertelt hij met een 
grote glimlach. ,,Onderweg zag ik in-
eens bekende gezichten. Een groepje 
leerlingen was op de route gaan liggen 
met een bootje en een aantal surfplan-
ken. Dat vond ik echt machtig mooi! 
En er zijn steeds meer leerlingen die 
een eigen actie starten om geld op te 
halen. Daar ben ik super trots op.’’ 

Dankbare glimlach
Een actie starten, meezwemmen op 2 
juli of geld doneren: Stefan hoopt met 
zijn Elfstedenzwemtocht zo veel mo-
gelijk geld voor kankeronderzoek bin-
nen te halen. ,,Tuurlijk wil ik de tocht 
uitzwemmen, maar geld binnenhalen 
voor de drie goede doelen is uiteinde-
lijk het hoofddoel. Ik weet nog precies 
het moment dat we in 2011 uit het 
water stapten, nadat we met z’n vijven 
de Elfstedentocht hadden gezwom-
men. Er kwam een jong meisje op ons 
af lopen. ,,Door jullie kan mijn wens 
in vervulling gaan’, zei ze. Ik krijg nog 
kippenvel als ik daar aan terugdenk. 
Die dankbare glimlach: dat is waar ik 
het voor doe.’’ 

Ook doneren?
Via de website www.itgietmal.nl kun je nu alvast geld doneren aan de actie 
van Stefan. Meezwemmen op 2 juli of je eigen actie starten? Opgeven kan 
ook via de site.

,,Wy fokusje ús mear op de regionale media en hoopje 
fansels dat alle Friezen achter ús stean’’, aldus Marianne 
Faber, de vrouw van Stefan die uit De Westereen komt.
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Alpineskiër Carsten Nienhuis: 

‘Mijn�grote�droom�is�om�in�Peking�bovenaan�
die�piste�te�staan’
Ruim�800.000�Nederlanders�gingen�de�afgelopen�weken�op�wintersport�
om�te�skiën�en�snowboarden�in�winterse�oorden.�Eén�van�hen�is�Carsten�
Nienhuis�(17)�uit�Dokkum,�die�op�10�maart�weer�voor�een�aantal�we-
ken�de�sneeuw�opzoekt�in�Oostenrijk.�In�zijn�geval�echter�niet�voor�de�
ontspanning,�maar�om�keihard�te�trainen�voor�zijn�grote�droom:�meedoen�
aan�het�alpineskiën�tijdens�de�Olympische�Winterspelen�in�2022.�

Tekst: Nynke van der Zee

Als driejarig jongetje stond Carsten 
tijdens de wintersportvakantie aan het 
einde van de dag huilend bij de skilif-
ten wanneer ze gingen sluiten. ,,Ik was 
toen al gek op skiën’’, lacht hij. ,,Die 
snelheid en de adrenaline die daarbij 
vrijkomt, zijn voor mij magisch. Dat 
maakt skiën het mooiste dat er is.’’ Er 
verschijnt een glinstering in z’n ogen 
die gedurende het gesprek niet meer 
weg gaat. ,,Skiën is alles voor mij.’’ 

Open mond
Bekijk het lijstje met namen van alpi-
neskiërs tijdens de vorige Olympische 
Spelen in 2018 en één ding valt op: er 
doen opvallend weinig Nederlanders 
mee. Skiërs uit Oostenrijk, Zwitser-
land en Noorwegen domineren de top 
10. ,,Dat zijn de echte skilanden’’, weet 
ook Carsten. Van zijn achtste tot zijn 
zestiende woonde hij samen met z’n 
ouders en twee zusjes in het Oosten-
rijkse Wagrain, waar zijn ouders een 
pension runden. ,,Waar we hier in 
Nederland op voetbal gaan, gaan ze 
in Oostenrijk bij een skiclub. Skiën zit 
hen in het bloed.’’ 

‘Waar we hier in Nederland 
op voetbal gaan, gaan ze in 
Oostenrijk bij een skiclub’

Net verhuisd naar Oostenrijk meldt 
Carsten zich als achtjarig blond Hol-
lands ventje bij de skiclub in zijn nieu-
we woonplaats. Hij mag meedoen. 
,,De eerste les ging uitstekend’’, herin-
nert hij zich nog goed. ,,Ik mocht wel 
vaker langskomen.’’ Uiteraard geeft hij 
zich op voor de eerste jeugdwedstrijd, 
die dat jaar wordt georganiseerd. Met 
open mond en vol verbazing aan-
schouwen de Oostenrijkse deelnemers 
hoe Carsten zich uiteindelijk naar een 

vierde plaats skiet. ,,Daar stonden ze 
wel even van te kijken, ja’’, grijnst hij 
zichtbaar trots.

Skihauptschule
In de sneeuw van Wagrain ontdekt 
zijn Oostenrijkse skiclub Carstens ta-
lent. Hij ontpopt zich al snel tot een 
van de beste skiërs van zijn club. Vanaf 
zijn twaalfde besluit Carsten om seri-
eus werk van zijn talent te maken. Hij 
meldt zich aan voor een speciale ‘Ski-
hauptschule’, waar talentvolle skiërs 
topsport kunnen combineren met hun 
studie. Carsten geniet volop van de 
vrijheid die hij krijgt om al zijn tijd te 
investeren in zijn grote passie. ,,Daar 
heb ik echt ontzettend veel geleerd’’, 
knikt hij. ,,Niet alleen in de school-
bankjes, maar vooral op de piste. Ik 
had een geweldige leraar, die me alle 
kneepjes van het vak heeft geleerd.’’

Wanneer de familie Nienhuis eind 
2019 besluit om terug te verhuizen 
naar hun roots in Dokkum, komt er 
voor Carsten een einde aan de Ski-
hauptschule. ,,Het was een besluit 
dat we met de gehele familie hebben 
gemaakt’’, vertelt hij. ,,Ik sta er zeker 
ook achter, want ik wil graag in Ne-
derland mijn havo-diploma halen om 
hier een opleiding te vinden die bij 
me past. Mocht het niet lukken om 
mijn droom als alpineskiër uit te laten 
komen, dan heb ik altijd nog een di-
ploma achter de hand.’’ 

Op naar Peking
Sinds een jaar reist Carsten iedere 
schooldag naar het Talenten College 
Noord in Heerenveen, waar hij sport 
en school kan combineren. ,,Ik doe ver-
spreid examen, zodat ik zoveel mogelijk 
tijd heb voor mijn sport’’, legt hij uit. 
,,Om op deze school toegelaten te wor-
den, moet je de NOC*NSF-status heb-

ben. Gelukkig heb ik die net weer zeker 
gesteld voor het komende schooljaar. 
Zo kan ik me focussen op mijn echte 
doel: de Winterspelen in 2022.’’ 

‘Juist omdat Nederland geen 
ski-land is, hebben we wei-
nig startplekken’

Vrijdag 4 februari tot zondag 20 fe-
bruari 2022 staan al rood omcirkeld 
in Carstens digitale kalender. Dan 
worden de Olympische Winterspelen 
gehouden in de Chinese hoofdstad 
Peking. Het mag dan nog ver weg 
lijken, nu al is Carsten druk bezig 
met het behalen van de benodigde 
kwalificatie-eisen. ,,Ondanks dat we 
in Nederland niet veel alpineskiërs 
hebben, is het lastig om aan de eisen 
te voldoen’’, weet hij. ,,Juist omdat Ne-
derland geen ski-land is, hebben we 
weinig startplekken. Dat betekent dat 
ik de komende tijd keihard ga vechten 
voor mijn plek.’’ 

Sponsors uit de regio
Om in aanmerking te komen voor een 

ticket naar Peking, moet Carsten in 
ieder geval twee keer een top 13-re-
sultaat behalen tijdens een world-
cup-wedstrijd. Nog geen eenvoudige 
opgave. ,,Sinds dit jaar ski ik in de ju-
niorenklasse. Omdat ik pas nieuw ben, 
ga je altijd als één van de laatsten van 
de berg af. Dat betekent dat de sneeuw 
al allemaal sporen heeft, waardoor het 
een stuk lastiger is om je eigen spoor 
te vinden. Maar gelukkig schuif ik 
steeds verder op naar voren. Ik wil dit 
jaar vooral zo veel mogelijk ervaring 
opdoen.’’ 

‘Ik wil dit jaar vooral zo veel 
mogelijk ervaring opdoen’

Oostenrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, 
Zwitserland en Frankrijk: Carsten 
kent inmiddels het complete Alpen-
gebied op z’n duimpje, waar de diverse 
worldcups worden georganiseerd. 
Het vervoer, de overnachting, deel-
namegeld en uiteraard het materiaal: 
er komen nogal wat kosten bij kijken. 
,,Gelukkig word ik door diverse spon-
soren uit de regio Dokkum geholpen’’, 

vertelt hij trots. Op z’n jas prijkt het 
logo van hoofdsponsor Bouwgroep 
Dijkstra Draisma. ,,En het grappige 
is dat mijn ski’s worden gesponsord 
door een Oostenrijkse sportwinkel’’, 
vult Carsten aan. ,,Die kende ik nog 
uit Wagrain en zij vonden het zo gaaf 
dat er een Nederlander meedoet, dat 
ze me nu sponsoren in de vorm van 
materiaal.’’ 

‘Skiën in een land zonder 
bergen, is niet gemakkelijk’

Skiën zonder bergen
Naast alle namen en logo’s van spon-
soren op z’n pak is nog wat ruimte, 
wijst Carsten. Dus wie dit fanatieke 
Dokkumer skitalent wil helpen om 
z’n droom uit te laten komen, kan zich 
melden. ,,Zonder al mijn sponsoren 
zou ik niet kunnen doen wat ik nu 
doe’’, benadrukt Carsten. ,,Mijn grote 
droom is om in Peking bovenaan die 
piste te staan. Skiën in een land zon-
der bergen, is niet gemakkelijk maar ik 
heb er alles voor over.’’

Foto: Marcel van Kammen

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,20

Weekaanbiedingen
Cappucino slof €6,25

Mojito cake €3,25

Hazelnoot breekbroodjes €3,25

6 gesorteerde Bollen €2,10

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW
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Parkinsonpatiënten�dansen�op�recept

DOKKUM�–�Ruim�twee�jaar�geleden�is�in�Dokkum�het�project�‘Dans�op�Re-
cept’�opgestart�voor�Parkinsonpatiënten�uit�de�regio�Noordoost-Friesland.�
Uit�de�praktijk�blijkt�dat�het�project�werkt.�,,Ik�voel�me�na�de�les�veel�
beter�en�fitter’’,�aldus�Siska�van�der�Valk�uit�Kollum.�

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

,,Ik kin net dûnsje’’, dacht Berend 
Hoekstra uit Dokkum toen hij het ad-
vies kreeg om zich aan te sluiten bij de 
dansgroep in de Herberg. ,,Draai maar 
eens mee met een proefles en dan kun 
je daarna altijd nog beslissen’’, zo luid-
de het advies. Dansdocent Trijntje de 
Vries stelde hem al snel gerust. ,,Ieder-
een kan dansen’’, zegt ze. ,,Ook men-
sen die in een rolstoel zitten of mensen 
met een rollator mogen meedoen. Het 
is bijzonder om te zien hoe iemand 
voor de les slecht ter been is en tijdens 
de dansles door de zaal beweegt alsof 
lopen geen probleem meer is.’’ 

Verschillende symptomen
Tijdens een dansles werken de deel-
nemers op verschillende soorten mu-
ziek, waarop ze vloeiend bewegen, 
maar soms ook staccato bewegingen 
moeten maken. ,,Het is echt geweldig. 
Alleen de muziek maakt me al blij. Je 
kunt alles even loslaten en ik voel me 
na de les veel fitter’’, zegt Siska die 
9 jaar geleden te horen kreeg dat ze 
Parkinson heeft. ,,Eerlijk gezegd was 
het een opluchting voor mij, want we 
zijn jarenlang op zoek geweest naar 
de oorzaak van mijn klachten. Op een 
gegeven moment werd zelfs gedacht 
dat het psychisch was.’’ Het toeval 
wil dat haar man, Hans van der Valk, 

vorig jaar ook te horen kreeg dat hij 
Parkinson heeft. Maar dan op een hele 
andere manier. ,,De ziekte uit zich met 
verschillende symptomen en verloopt 
bij elke patiënt anders’’, weet Hans. 
Trijntje: ,,Dat zie ik ook in mijn dans-
groepen. De één is overbewegelijk en 
de ander juist heel stijf. Sommigen 
hebben moeite om met bewegingen 
te starten. Vandaar dat ik oefeningen 
doe waarbij mensen plotseling moeten 
stilstaan. Maar we beginnen meestal 
rustig, met vloeiende bewegingen.’’

Enorme schrik
Berend is inmiddels overtuigd van het 
nut van de danslessen. Hij kreeg een 

paar jaar geleden te horen dat hij de 
ziekte van Parkinson heeft en schrok 
daar enorm van. ,,Myn mem hie it 
ek. Sy trille hiel bot. Dat byld sjoch ik 
noch foar my. Mar by my is dat net it 
gefal. Ik bin foaral hiel stiif ’’, zegt Be-
rend. Connie Steringa uit Kollum had 
daarentegen juist wel weer last van tril-
lende handen.  ,,Ik fûn dat hiel erch. 
Yn it begjin tocht ik: ik bliuw thús en 
gean noait wer fuort. Mar no’t ik me-
disinen krij giet it folle better. En dizze 
dûnslessen helpe my ek.’’ Hans beaamt 
dat. Hij heeft zelfs meer baat bij deze 
danslessen dan bij fysiotherapie. 

Minder medicijnen
Trijntje de Vries merkt dat het erg 
belangrijk is dat deze danslessen er 
zijn. ,,Niet alleen omdat mensen het 
fijn vinden om te bewegen, maar som-
migen gebruiken bijvoorbeeld ook 
minder medicijnen doordat ze dansen. 
Daarnaast is het sociale contact ook 
erg belangrijk. Voor elke les is er een 
koffie- en theemoment. Lekker klet-
sen over van alles en nog wat, maar 
ook ervaringen delen over de ziekte 
van Parkinson.’’ Eén bijzondere erva-
ring wil Siska daarbij graag noemen, 
namelijk de voorstelling in stads-

schouwburg De Harmonie vorig jaar 
in oktober, samen met tachtig andere 
Parkinsonpatiënten uit Friesland die 
dansen op recept. ,,Ik had nooit ge-
dacht dat ik dat zou durven, maar we 
hebben het toch gedaan. Dansen voor 
een zaal met 900 honderd mensen. 
Een prachtige belevenis!’’

Dansen heeft positief effect
Wekelijkse danslessen lijken een posi-
tief effect te hebben op patiënten met 
de Ziekte van Parkinson. Ze krijgen 
er meer zelfwaardering van, ervaren 
een betere kwaliteit van leven en lij-
ken er beter motorisch door te func-
tioneren. Dat blijkt uit een onderzoek 
van revalidatie-arts Wya Feenstra naar 
het effect van danslessen op fysiek en 
psychosociaal welzijn van Parkinson-
patiënten in Friesland. De danslessen 
worden gegeven op diverse locaties 
in Friesland. In Noordoost-Friesland 
vinden de lessen plaats op donderdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de 
Herberg in Dokkum. Vooraf is er een 
inloop met koffie en thee. 

Meer informatie: www.trijdans.nl. Zie 
ook: www.parkinsonnet.nl 

Parkinson: een ingewikkelde ziekte
In Friesland lijden 1200 mensen aan de Ziekte van Parkinson. Na Alzhei-
mer is het de meest voorkomende hersenziekte. In Nederland leven 50.000 
mensen met de ziekte van Parkinson. Over de hele wereld zijn dat er maar 
liefst 10.000.000. 
Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, 
maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het 
treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar 
eigen Parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan 
op de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding 
bij Parkinson vragen om een hele specialistische  en deskundige aanpak.  

‘Yn it begjin tocht ik: ik 
bliuw thús en gean noait 
wer fuort.’

Verantwoord�1�of�2�kilo�per�week��
afvallen�met�My-LifeSlim

FEANWÂLDEN/LEEUWARDEN�-�Wie�
droomt�er�niet�van�een�slanker,�fit-
ter�figuur?�Maar�afkomen�van�die�
overtollige�kilo’s�is�vaak�makkelij-
ker�gezegd�dan�gedaan.�,,Want�we�
willen�óók�blijven�genieten’’,�aldus�
Annie�Visser�die�tien�jaar�geleden�
begon�met�haar�eerste�My-LifeSlim�
afslankpraktijk�in�Feanwâlden.�

De afslankpraktijk is inmiddels uit-
gegroeid tot een begrip in de regio. 
Daarom gaat ze nu samen met Berber 
uitbreiden in Leeuwarden. Annie en 
Berber coachen mannen en vrouwen 
om een gezondere levensstijl te berei-
ken, zonder dat ze hoeven afzien. 

,,Met My-LifeSlim eet je elke dag 
lekkere gerechten met producten ge-
woon uit de supermarkt en waar je ge-

zin van mee kan eten,’’ vertelt Annie. 

Begeleiding
Elke dag lekker eten en toch afvallen, 
dat kan. Denk aan: nasi, gevulde kipfi-
let uit de oven, asperges met gerookte 
zalm en dillesaus of gevulde wraps. Dit 
kan een weekmenu van My-LifeSlim 
zijn. Zelfs een wijntje mag. ,,In plaats 
van flink afzien met dure shakes en re-
pen, draait het om het aanmeten van 
een nieuwe, gezonde levensstijl.’’ 

Daarbij gaat het om het vinden van 
balans in het dagelijkse eten. Mensen 
leren waar ze op moeten letten als ze 
iets kopen. Vakanties en verjaardagen 
kunnen uitdagingen zijn. Ook hier-
voor krijgen ze tips zodat ze hiervan 
kunnen genieten en toch afvallen.

Valkuil
De grootste valkuil is als iemand in 
het oude patroon terugvalt nadat zijn 
of haar streefgewicht bereikt is. Daar-
om kun je gebruik maken van nacon-
troles waarbij je ook nog aanvullend 
advies krijgt. 

Gratis informatie inloop middag
Op 21 maart van 13.00-15.30 uur 
vindt er een gratis informatie inloop-
middag plaats in Leeuwarden (Voel 
Je Goed centrum, Fonteinland 7b (1e 
verdieping) in Leeuwarden. De eerste 
50 bezoekers krijgen een leuke atten-
tie. 

Meer informatie: annievisser@my-
lifeslim.com, tel: 06-10914199. Zie 
ook: www.mylifeslim.com
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Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl
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Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

TTeell..  00551111  --  4444  1155  1166

DDEE  TTRRIIJJEE  DDOOAARRPPEENN
ddoorrppsscceennttrruumm  vvaann  KKoolllluummeerrzzwwaaaagg

 
 

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking. 

 04 april 2020 Bonifatiusloop Dokkum. 
 

     
  Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk 

 
www.lopenmethugo.nl     06-38220546   info@lopenmethugo.nl 
     0511-424317   
 

ai158348633595_0320 adv hugo veenker.pdf   1   06-03-20   10:18

14 maart 2020 StarttoRun cursus in Dokkum, zie de site

TELEFOON: 0511 44 44 88

Pakket van de week!
Bloemkool, 
Witlof, 
Zuurkool, 
Wortels,
Prei

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

Samen
€ 5.00

Minneola
15 voor € 4.98 
Vol Sap!
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Wereldpremière�voor�Schindlers�List�in�Burgum�

In�1945�hield�Burgum�voor�het�eerst�een�Iepenloftspul�in�het�dorp�over�de�
bevrijding.�Nu,�75�jaar�later,�zet�een�actieve�ploeg�acteurs�zich�in�om�het�
verhaal�van�Oskar�Schindler,�die�vele�Joden�heeft�gered,�op�het�toneel�te�
brengen.�Het�publiek�wordt�deze�avond�op�bijzondere�wijze�meegenomen�
naar�de�Tweede�Wereldoorlog.�

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

Theo Smedes: ‘As der ien 
plak is wêr’t we dit stik op-
fiere kinne, dan is it hjir’

,,It wie in moaie simmerjûn…’’ Be-
stuurslid Rigt Westerlaan van Iepen-
lofspul Burgum weet nog goed toen 
regisseur Theo Smedes (39) het idee 
opperde om Schindlers List op het 
toneel te brengen op de binnenplaats 
van de Molkfabryk in Burgum. Os-
kar Schindler heeft 1100 Joden gered 
door hen in zijn fabriek te laten wer-
ken. Met de ‘molkfabryk’ als achter-
grond staat het decor er feitelijk al. 

,,As der íen plak is wêr’t we dit stik 
opfiere kinne, dan is it hjir’’, stelt Theo 
Smedes. Hij is niet alleen regisseur, 
maar heeft de bekende film van Ste-
ven Spielberg ook bewerkt tot deze 
theatervoorstelling. ,,Foar safier we 
neigean kinne is dit ferhaal noch noait 

earder op toaniel brocht. Wy ha dus in 
wrâldprimeur yn Burgum.’’

Actueler dan ooit
Tijdens de zoektocht naar de hoofd-
rolspeler dook opeens Roland Post-
huma (36) uit Rottevalle op. ,,Ik fûn 
it in moaie rol en tocht, ik probearje it 
gewoan. It wie foar my in grutte fer-
rassing dat ik dizze rol krige. In hiele 
ear, mar ek spannend.’’ 

Theo Smedes had bij Roland meteen 
het gevoel: Dit is ‘em! Wat hij toen nog 
niet wist is dat Roland tourguide is in 
Israël en daar met veel Joodse mensen 

praat. ,,Dat makket dizze rol foar my 
ekstra spesjaal. Ik fiel my ferbûn mei 
it lân en mei de minsken. Ik ha yn de 
foarjiersfakânsje sels foar it grêf stien 
fan Oskar Schindler, op de sionsberch 
yn Jeruzalim. De grutste angst fan de 
Joaden is dat we ferjitte wat der yn de 
Twadde Wrâldoarloch bard is.’’ 

Nu het antisemitisme weer de kop 
opsteekt in sommige landen is het 

thema van het Iepenlofspul actueler 
dan ooit. Smedes: ,,Wie wolle mei dit 
stik foaral dúdlik meitsje dat dit noait 
wer barre mei.’’   

Kaartverkoop loopt storm
De belangstelling voor Schindlers 
List is groot. Volgens Rigt Westerlaan 
zijn nu al meer dan de helft van de 
kaarten verkocht. ,,Der binne al twa 
foarstellingen útferkocht, wêrûnder de 
premjêre. As minsken der hinne wolle 
moatte se der gau by wêze’’, adviseert 
Rigt. De regisseur wil nog niet teveel 
verklappen over de voorstelling, maar 
benadrukt dat het niet alleen maar een 
zwaar stuk is. ,,It is fansels gjin blij-
spul, mar der sit wol humor yn en it 
einde is hoopfol.’’ 

Grote impact
Uiteraard gaat Schindlers List vooral 
de diepte in. Zo heeft het verhaal op 
de 17-jarige Jesse van Wieren uit Kol-
lumerzwaag, die een Duitser speelt, 
een grote impact. ,,Ik spylje de slechte 
kant fan dizze man en ik bin sels in 
‘sacht’ type. Dat giet dwers tsjin myn 
gefoel yn’’, zegt Jesse die bij kinderen 

vooral bekend is als TikTokker. Als 
kind was hij altijd al geïnteresseerd 
in de Tweede Wereldoorlog en hield 
regelmatig spreekbeurten over dit on-
derwerp. Dat hij nu deel mag uitma-
ken van de toneelploeg van Schindlers 
List vindt hij heel bijzonder. ,,De bân 
mei it team is hiel hecht. Ondanks de 
leeftiidsferskillen binnen we echt íen 
groep.’’  

Nooit vergeten
En zo ervaren de anderen het ook. 
Smedes: ,, Dit is it meast bysûndere 
projekt dat ik oait dien ha.’’ In totaal 
zijn zo’n honderd vrijwilligers in het 
spier om mensen een onvergetelijke 
avond te bezorgen met een belang-
rijke boodschap: dat we de verschrik-
kingen uit de Tweede Wereldoorlog 
nooit zullen vergeten, ook al is het nu 
75 jaar geleden!

Jesse van Wieren:  
‘Myn rol giet dwers tsjin 
myn gefoel yn’

De voorstelling is nog te bezoeken op 6 mei (try-out), 8, 14, 15 en 16 mei. 
De voorstellingen van donderdag 7 mei (première), vrijdag 8 en zaterdag 9 
mei zijn uitverkocht. Voor meer informatie en kaarten: www.iepenloftspul.
nl Kaarten zijn ook te koop bij Anka Dupon in Burgum (alleen contante 
betaling).

Cursus�StarttoRun�Dokkum�
start�op�14�maart�2020
14�maart�2020�cursus�“Start-
toRun”�in�Dokkum�bij�LGR�Hugo�
Veenker.�Onder�leiding�van�
hoofdtrainer�Hugo�Veenker�zullen�
ook�dit�voorjaar�de�lopers�in�7�
weken�tijd�de�grondbeginselen�
van�het�hardlopen�bijgebracht�
worden.�

Naast deze trainingen krijgen de 
deelnemers ook antwoorden op vra-
gen die er zijn rondom hardlopen, 
voeding, schoeisel en kleding.
Goede en vooral bij je passende 
hardloopschoenen zijn heel belang-
rijk, ga voor advies naar Intersport 
Dokkum, geef aan dat u bij ons de 
cursus volgt en u ontvangt 10 % 

korting op uw hardloopschoenen.
De cursus wordt na 7 weken op  25 
mei 2020 in Dokkum afgesloten, waar 
speciaal een 3 km wordt uitgezet voor 
de StarttoRun deelnemers.

Volgens die atletiekuniesite krijgt u 
een keer per week een gezamelijke 
training aangeboden, maar in Dok-
kum zal 2 x per week (woensdag en 
zaterdag) de mogelijkheid zijn om ge-
zamenlijk, onder leiding van een gedi-
plomeerd trainer te trainen. 
Starten in de Westereen en Ooster-
nijkerk is ook een mogelijkheid. Wij 
werken in Dokkum met een eigen 
schema en dus niet met de optionele 
Running app. Schroom niet en schrijf 

u vandaag nog in voor de cursus via 
www.yakultstarttorun.nl
info : Hugo Veenker, info@lopen-
methugo.nl, 0511-424317 of 06-
38220546

04 april 2020, LopenmetHugo Kids-
run en Bonifatiusloop in Dokkum

Zie voor alle info op 
www.lopenmethugo.nl

Roland Posthuma: ‘De 
grutste angst fan de Joaden 
is dat we ferjitte wat der 
yn de Twadde Wrâldoarloch 
bard is’

 
 

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking. 

 04 april 2020 Bonifatiusloop Dokkum. 
 

     
  Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk 

 
www.lopenmethugo.nl     06-38220546   info@lopenmethugo.nl 
     0511-424317   
 

ai158348633595_0320 adv hugo veenker.pdf   1   06-03-20   10:18

14 maart 2020 StarttoRun cursus in Dokkum, zie de site



10  |  de�Westereender  

De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  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.old-
dutch.com

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

Begin maart, de poort naar het voor-
jaar staat open. De mooiste maanden 
van het jaar liggen in het verschiet. 
Wellicht is op dit moment het eerste 
kievitsei in de diverse gemeenten al 
gevonden. Ooit is daarmee de liefde 
voor de natuur voor mij begonnen. 
Ooit werd er geschreven dat hier de 
basis ligt voor de liefde voor de natuur 
en de weidevogels in het bijzonder. 

Er zou geen liefde, geen bescherming 
zijn voor de weidevogels, zonder het 
aspect eieren zoeken en rapen erbij 
te betrekken. Ik ben momenteel dui-
delijk een andere mening toegestaan. 
Er is een nieuwe en jonge generatie 
natuurliefhebbers ontstaan, natuurlijk 
mede door de opkomst van de digi-
tale fototoestellen, maar ook dankzij 
organisaties als It Fryske Gea, Na-
tuurmonumenten, BFVW en Staat-
bosbeheer. Uiteraard hebben we soms 
ook onze kritische noten richting 
deze organisaties, maar dat is alleen 
maar goed.

Gelukkig werd het ijsvogeltje onlangs 
nog gezien in Buitenpost, op een plek 
waar hij in jaren niet is geweest. De 
zachte winter heeft zo ook zijn voor-
delen, want er zijn weinig ijsvogeltjes 
omgekomen. 

Bij Veenklooster zat volgens Klaas 
Zijlstra van Kollumerzwaag, begin 
februari een groep van maar liefst 
16 ooievaars en ook nog twee op het 
nest. Zijn er mensen die deze ooie-
vaars ook hebben gezien en geconsta-
teerd hebben dat ze eventueel ringen 
droegen. De ooievaars op het nest in 
Kollumerzwaag bleken niet geringd, 
aldus Sjoerd de Boer.

Zo half maart mogen we ook weer 
dieren verwachten die na een lange 
winterslaap weer actief worden. Een 
winterslaap die denk ik ook minder 
energie heeft gevraagd, omdat het 
niet echt koud is geweest, hoewel veel 
regen ook bergen energie kan kosten. 
Vorige maand zijn we weer een mid-
week op Texel geweest. Mijn liefde 
voor Texel is inmiddels wel bekend. 
Het was een midweek zonder dat ik 
lekker met de telescoop de zee af kon 
struinen op zoek naar andere soorten 
zeevogels, gewoon omdat het storm-
de. Ik heb mijn telescoop daar maar 
niet aan gewaagd, hij is ongebruikt 
weer mee terug gegaan. Daarom was 

het niet minder mooi, maar anders. 
We werden gezandstraald. Ik hoor 
sommigen denken, ik kwam daar niet 
met dit weer. Voor mij is dat echter de 
ultieme natuurbeleving, de weersom-
standigheden zijn elementen die van 
belang zijn. Het gaat niet alleen om 
die bijzondere vogel, de mooie vlin-
der, die prachtige libelle of dat schit-
terende, iele bloementje. Natuurbele-
ving is buiten zijn in weer en wind.

Wellicht bent u ook naar de Hout-
wielen geweest om dat prachtige 
fenomeen van die duizenden spreeu-
wen te aanschouwen. Gewoon gewel-
dig en imposant. Het lijkt een film 

die werkelijk nooit gaat vervelen, een 
bestseller noemen ze dat, volgens mij. 
Tientallen mensen hebben ervan ge-
noten, ook mensen die anders nooit 
naar vogels kijken. 
De spreeuw, toch zo’n gewone vo-
gel, dat je er amper nog oog voor 
hebt? Jammer, want insiders weten 
dat een spreeuw ook heel mooi is, de 
ogenschijnlijk matzwarte gevlekte 
spreeuw, lijkt werkelijk in het voor-
jaar van ‘hoogglans verf ’ voorzien. De 
lente is dichtbij in al zijn pracht. Ga 
er in de eigen buurt van genieten, dat 
bespaart ook nog vliegkilometers.

Reacties en ringmeldingen: Johannes 

van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 
AN De Westereen. 06-42952908. E-
mail: jefanka@planet.nl.

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het ge-
bied van natuur in De Westereen 
vast te leggen. Wat heeft een dorp 
als De Westereen op het gebied van 
onder andere vogels, wilde bloemen, 
vlinders, libellen en zoogdieren te 
bieden? Wat broedt hier, zijn er ge-
ringde 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.

Lichtbolletje
DE WESTEREEN - Maart roert zijn staart en tot nu toe wordt een dikke laag 
sneeuw ons bespaard. De lente is in zicht en dat betekent dat er weer insecten 
beginnen op te duiken! Macrofotografie is het fotograferen van kleine vegetatie 
en insecten. 

Er gaat voor mij als natuurfotograaf een hele wereld voor mij open zodra ik in-
zoom in de wereld van mieren, torretjes, enzovoort. Op de foto is een tor te zien. 
Wat deze foto bijzonder maakt is het lichtbolletje op het puntje van het blaadje!

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 foto-
rubriek in deze krant: Natuurlijk vastgelegd.

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

Meer informatie: 
vdlandrobin@gmail.com 

Natuurlijk vastgelegd

Spreeuwen. Foto: Marcel van Kammen
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Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang +
Tjap Tjoy + Koe Loe Yu (5 stuks) +

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Tjia Sauw + Daging Kerrie of 
Roedjak + Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté

+ Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 22,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet 

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

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

• Bandenservice
• Voorruit reparatie
• Inbouw van accessoires
• Specialist BMW en Mini

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400  |  Fax: 0511 - 449514

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking
  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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

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

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

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

Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert
088 – 5180200 | www.interzorggroep.nl
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Mavo�De�Saad�viert�100-jarig��
bestaan�met�reünie�

DAMWÂLD�-�Christelijke�Mavo�De�Saad�in�Damwâld�viert�dit�jaar�haar�
100-jarige�jubileum.�Op�9�december�2019�werd�het�officiële�startschot�ge-
geven.�Dit�jaar�komt�er�een�reünie,�er�zijn�plannen�voor�een�jubileumboek�
en�een�mooie�dag�voor�de�leerlingen�die�nu�op�school�zitten.�

,,Als je het over de Mavo in Damwâld 
hebt hoef je verder niks meer uit te leg-
gen. Het is een ijzersterk merk’’, stelt 
Albert Eisma (57) uit Wâlterswâld die 
al 28 jaar als docent Nederlands is ver-
bonden aan deze school. Zijn collega 
Koert Dijkstra (59) fietst zelfs al 34 
jaar van De Westereen naar Damwâld. 
Leerlingen komen uit de hele regio 
Noardeast-Fryslân. De christelijke 
identiteit speelt daarbij een belang-
rijke rol. ,,Al is dat tegenwoordig een 
minder belangrijk argument voor ou-
ders en kinderen dan vroeger’’, legt di-
recteur Jantine van der Kooij uit. ,,Er 
zijn nu meer scholen waar ouders uit 
kunnen kiezen en kinderen beslissen 
ook mee. Bovendien zijn de afstanden 
door de komst van de elektrische fiets 
beperkter geworden. Maar voor ons 
als school blijft de christelijke identi-
teit de basis.’’

Leerlingendaling
Ondanks dat deze enige Mavo in 
Friesland nog altijd populair is in de 
regio, ontkomt de school niet aan de 
gevolgen van krimp. In de gloriejaren 
telde de school ruim 500 leerlingen, 
nu is dat de helft minder. ,,Ik weet nog 
dat de school rond het jaar 2000 moest 
uitbreiden wegens ruimtegebrek’’, ver-
telt Eisma. Zijn collega Dijkstra zag 
het aantal leerlingen de laatste jaren 
steeds al teruglopen. Met alle gevol-
gen van dien. ,,We hebben een moei-
lijk jaar achter de rug. Vanwege het 
dalende leerlingenaantal hebben elf 
personeelsleden afscheid genomen’’, 
zegt de directeur. ,,Wy ha averij op-
rûn, mar we farre wer’’, zo vat Eisma 
het samen. Het team ziet de toekomst 
weer met vertrouwen tegemoet, zeker 
nu De Saad onderzoekt of de school 
verder kan onder de paraplu van scho-

lengemeenschap Piter Jelles. De Saad 
kan dan gewoon blijven wie ze is als 
christelijke school met de korte lijn-
tjes. Piter Jelles heeft meer van dit 
soort kleine locaties onder haar hoede 
en ziet het als haar taak thuisnabij on-
derwijs in de regio te behouden. 

‘Strenge school’
Voor de buitenwereld stond de school 
vroeger bekend als een ‘strafkamp’, 
maar als docenten met oud-leerlin-
gen praten horen ze vooral positieve 
geluiden. ,,Kinderen voelen zich hier 
geborgen. Het is kleinschalig, over-
zichtelijk en de lijnen zijn kort’’, weet 
Eisma uit ervaring. Van der Kooij 
begrijpt wel waar kinderen op doelen 
als ze over een ‘strenge school’ pra-
ten. ,,Wij houden hier van duidelijk-
heid en structuur. Iets wat niet in het 
straatje van pubers past, al begrijpen 
ze het later vaak wel.’’ Dijkstra – die 
vanaf het begin Godsdienstleraar is - 
voegt er aan toe dat kinderen tegen-
woordig wel veel meer in te brengen 
hebben dan toen hij net als leraar be-

gon op deze school. ,,We doen nu veel 
meer met elkaar. Zo hebben we een 
leerlingenraad. Zij hebben er bijvoor-
beeld voor gezorgd dat de school er 
veel fleuriger uitziet. De grijze kleuren 
hebben plaatsgemaakt voor vrolijke 
paarse en groene trappen en muren.’’ 

Reorganisatie
Bijzonder is dat de historie van de 
school keurig bewaard is gebleven in 
de archieven. Daarin staat een schat 
aan informatie, ook notulen die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog zijn 
geschreven. ,,Een mooie basis voor 
een jubileumboek. Vanwege de reor-
ganisatie hadden we dat eerst op de 
lange baan geschoven, maar we den-
ken erover om dit alsnog op te pak-
ken’’, zegt Van der Kooij uit Nij Beets 
die ruim twee jaar directeur is van 
De Saad. Alleen Eisma en Dijkstra 
zouden al een boek kunnen schrijven 
over de hoogtepunten en dieptepun-
ten die zij meemaakten als docenten. 
,,We hebben prachtige schoolreizen 
gemaakt met de leerlingen en ook ons 
optreden tijdens de diploma-uitrei-
king is inmiddels een jaarlijks terug-
kerend evenement. We hebben samen 
al heel wat typetjes gespeeld, leerlin-
gen verwachten dat zelfs al van ons.’’ 

Marianne Vaatstra
Dieptepunten waren er ook, zoals het 
overlijden van leerlingen. ,,Ik weet 
nog goed dat Marianne Vaatstra de 
kappersopleiding wilde doen. Zij zat 
in klas 4 en op 1 april zei ik tegen 
haar dat ik bericht had gekregen van 
de Friese Poort over een rekentoets 
die zij moest halen om toegelaten te 
worden. Ik wist dat zij geen reken-
wonder was. Ze deed goed haar best, 

want ze wilde heel graag naar die kap-
persopleiding. Nadat ze de toets had 
gemaakt zei ik: nu nog even je naam 
erboven en de datum…  Toen pas had 
ze het in de gaten. Wat hebben we 
gelachen. Ik heb daar later nog vaak 
aan teruggedacht’’, vertelt Eisma. Hij 
ziet het als zijn taak om ook kinderen 
die thuis geen warm nest hebben zich 
thuis te laten voelen op school. Las-
tige kinderen bestaan er in zijn ogen 
niet. Wel zijn kinderen veel mondiger 
geworden. Net als hun ouders. Een 
andere verandering is de komst van de 
mobiele telefoon. ,,Dat is een onmis-
baar lichaamsdeel geworden. ‘Thuis 
of in de kluis’ is op deze school het 
motto. Aan de andere kant hebben 
we voor sommige vakken weer apps 
nodig’’, stelt Eisma. Ook laptops zijn 
volgens zijn collega tegenwoordig on-
misbaar. 

21e eeuwse vaardigheden
Met een opleiding voor 21e eeuwse 
vaardigheden op zak maken de beide 
docenten graag de laatste tien jaar vol. 
Dijkstra: ,,Ik zie dit beroep als mijn 
roeping en wil leerlingen leren dat zij 
er mogen zijn.’’ Eisma vindt het be-
langrijk dat leerlingen weten dat ze bij 
hem terecht kunnen als hen iets dwars 
zit. ,,Ik merk dat ze dat op prijs stel-
len’’, zegt de docent Nederlands. Hij 
vindt het fijn om de leerlingen op een 
actieve manier bij zijn lessen te be-
trekken. ,,Ik zie het als een uitdaging 
om er elke dag wat moois van te ma-
ken. Nog altijd ga ik met plezier naar 
school en samen zijn we ‘grutsk’ op De 
Saad.’’

Meer informatie: www.desaad.nl 

Oud-leerlingen Ivo van Hijum en Henk van Vliet hebben het initiatief genomen om een reünie 
te organiseren voor de klas van ‘95. 

Op zoek naar de klas van ‘95
Ivo van Hijum uit Damwâld en Henk van Vliet uit Dokkum hebben het 
initiatief genomen om een reünie te organiseren voor oud-leerlingen van 
Mavo De Saad. Het idee ontstond tijdens een voorlichtingsavond op hun 
oude school. Ivo: ,,Henk en ik waren daar allebei aanwezig om leerlingen 
warm te maken voor de scholen waar wij sportleraar zijn. Ik op het Alfa-
college in Groningen en Henk op het Cios in Heerenveen en Leeuwarden. 
We maakten daar aan het eind van de avond een praatje met oud-leraar 
Albert Eisma en directeur Jantine van der Kooij. We opperden het idee 
om een reünie te organiseren in 2020, precies 25 jaar nadat we ons examen 
hebben gehaald. Zij omarmden het initiatief, vooral omdat de school ook 
nog eens 100 jaar bestaat.’’
Van het één kwam het ander. Een besloten Facebookgroep is inmiddels 
opgericht, oude schoolfoto’s zijn onder het stof vandaan gehaald en namen-
lijsten kwamen weer boven water. Maar bovenal werden nu al vele herin-
neringen opgehaald. Herinneringen van ‘kinderen’ uit de klas van ’95 die 
inmiddels veertig jaar zijn. Henk: ,,Juist op deze leeftijd hebben mensen 
behoefte aan een reünie. We denken vaak terug aan die tijd en zijn heel 
benieuwd hoe het met iedereen gaat. De tijd is er nu rijp voor.’’
Henk en Ivo zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen en denken er 
aan om de reünie in juni te houden. Nadere details volgen. 
Meer informatie: ivovanhijum79@gmail.com

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is op 9 december 2019 het starsein gegeven voor het jubileumjaar van De Saad. Op de foto hijsen wethouder Gerben 
Wiersma, oud-conciërge Wijngaarde samen met de jongste leerling van de school - Tianna Prins- en een klasgenootje de vlag in het bijzijn van oud-
leerling en Tweede Kamer-lid Harry van der Molen. Foto: Koos Scherjon/RTV NOF

Directeur Jantine van der Kooij met docenten Albert Eisma en Koert Dijkstra die al jarenlang voor de klas staan bij Mavo De Saad.
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Slank in de zomer challenge
Challenge mee! 

01 april t/m 
26 mei

8 weken Challenge pakket:
 

 y 8x Wekelijks 1 op 1 begeleiding en een wekelijks weegmoment 
(ondersteuning in de vorm van natuurlijke supplementen)

 y Gratis toegang tot een besloten Facebookgroep
 y Veel tips, tricks en heerlijke recepten
 y Een dosis motivatie en stimulatie
 y Gratis controle –abonnement  t.w.v. € 67,50 
 y Meer energie 
 y Gezond leren koken
 y Supermarktsafari
 y Kickstart naar een nieuwe en gezonde levensstijl  

Wil jij voorgoed van je (overtollige) kilo’s af en verantwoord 1-2 kilo per week afvallen 
met gezonde voeding uit de supermarkt? 

Wil je nog voor de zomer van je winter-kilo’s af?
Wil jij gemotiveerd worden door je persoonlijke coach en nog 20 andere coaches. 

Vind je het fijn om in contact te komen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten?  
(in een besloten FB groep)

Ben jij ook klaar om je gewoontes aan te passen, een goede start te maken naar een 
gezond gewicht? 

Ga de uitdaging aan en doe mee met de zomer-challenge!

Hoofdprijs:
Fashion-

cheque t.w.v. 
€125,00 

Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen

M
y-

Li
fe

 S
lim

Win een 
van de 3 
Fashion-
checks

FONTEINLAND 7, 
LEEUWARDEN

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

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

 

Gegarandeerd

krasvrij 
wassen!
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RTV�NOF�gaat�meer�eigen�nieuws�brengen
,,Hier�gebeuren�dingen,�die�eigenlijk�niet�kunnen’’,�zo�stelde�minister�
Arie�Slob�tijdens�een�werkbezoek�aan�de�streekomroep�RTV�NOF�in�De�
Westereen.�Hij�doelde�daarmee�op�het�professionele�werk�dat�hier�door�
zo’n�honderd�vrijwilligers�verricht�wordt.�Ondertussen�wordt�alweer�druk�
gewerkt�aan�de�volgende�professionaliseringslag.��

Tekst: Klasina van der Werf

Zowel het bestuur, bestaande uit 
Marco Keizer en Peter Tromp, als 
de vaste adviseurs - Sven Keizer 
en Harm Weistra - zijn er nog 
altijd trots op dat RTV NOF als 
voorbeeld wordt gebruikt tijdens 
debatten in de Tweede Kamer. 
,,Het ís ook bijzonder wat hier 
gebeurt. Zo regelen wij zeventig 
procent van onze inkomsten zelf, 
dankzij de ondernemers die ons 
steunen’’, zegt voorzitter Marco 
Keizer. ,,Toch misten we nog een 
coördinator tussen het bestuur en 
de vrijwilligers. Ook merken we 
dat er soms te weinig tijd is voor 
vrijwilligers om meer journalis-
tieke videos te maken. Het moet er 
allemaal ‘even’ bij.’’ 

Stimuleringsfonds
Voor het bestuur was dit de aan-
leiding om subsidie aan te vragen 
bij het Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek. Als één van de 
weinige streekomroepen is RTV 
NOF uitgekozen om mee te doen 
aan een pilot waarmee onderzocht 
kan worden hoe zij een grotere 
bijdrage kunnen leveren aan de lo-
kale journalistiek. Een belangrijke 
voorwaarde was dat de gemeenten 
Noardeast- Fryslân en Dantuma-
diel de basisbekostiging blijven 
garanderen. 

De omroep heeft daarnaast Rijks-
geld gekregen om tenminste voor 
een jaar en waarschijnlijk voor 

twee jaar toekomstig talent aan te 
trekken. ,,We willen het nieuws 
meer gaan bepalen, in plaats van 
alleen maar volgend te zijn.’’

Verhalen uit de regio
Lisa Taekema uit Dokkum is één 
van de medewerkers die voor 24 
uur per week aan de slag gaat als 
journalist voor RTV NOF. ,,Ik ben 
al bijna zes jaar actief bij de stree-
komroep, maar dan als vrijwilliger. 
Nu kan ik me echt focussen op het 
maken van journalistieke items. 
Het kan over allerlei gebeurtenis-
sen in de regio gaan. Dat maakt 
het werk juist zo veelzijdig. We 
proberen zoveel mogelijk mooie 
verhalen uit de dorpen en stad van 
de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel te halen.’’  

Meer videos online
Marco Keizer – voorzitter van 
RTV NOF - voegt eraan toe dat 
de ambitie is om elke dag drie 
filmpjes te maken van verhalen die 
verrijkt worden. Deze zijn overdag 
online te zien en worden ’s avonds 
op tv uitgezonden. ,,Soms krijgt de 
streekomroep persberichten bin-
nen waarvan we denken: daar valt 
meer nieuws uit te halen. Nu kan 
de omroep daar mensen voor in-
zetten zodat zij met eigen verhalen 
komen.’’ 

Naast Lisa zijn er nog twee jour-
nalisten aangenomen, er is iemand 
die op freelancebasis klussen voor 
RTV NOF zal verzorgen is er 
een dagelijkse coördinator en er is 
weer tijd en ruimte voor een stagi-
aire. Sven Keizer en Harm Weistra 
die vanuit de lokale omroep hun 
loopbaan in de media zijn begon-
nen zorgen voor ondersteuning 
voor zowel de vrijwilligers als voor 
de journalisten die in dienst zijn.

Waakhondfunctie
Het uiteindelijke doel is volgens 
bestuursvoorzitter Marco Kei-
zer dat de streekomroep de regio 
nóg meer kan bieden. ,,We hopen 
meer journalistieke producties uit 
Noordoost-Friesland te leveren 
waarmee we ons kunnen profile-
ren. De lokale omroepen spelen 
– ook volgens minister Slob- een 
belangrijker rol in de lokale de-
mocratie. Zo zie je steeds meer 
lokale partijen opkomen, terwijl er 
minder journalisten zijn. Van ons 
wordt dan ook een waakhondfunc-
tie verwacht’’, vertelt Marco die 
deze taak naast zijn fulltime baan 
vooral uit liefde voor de regio doet. 

Medebestuurslid en fotograaf Pe-
ter Tromp uit Niawier herkent dat. 
,,Het is geweldig om deel uit te 
maken van dit team. Hier wil je bij 
horen.’’

Admiraliteitsdagen
Dat de vrijwilligers van RTV NOF 
een echt team zijn bewijzen ze ook 
ieder jaar tijdens de Admiraliteits-
dagen in Dokkum. Drie dagen zijn 
ze dag en nacht in het spier om 
het evenement live uit te zenden. 
Lisa: ,,De beelden gaan tijdens 
dat weekend de hele wereld over. 
In Noordoost-Friesland zie je tij-
dens de avonden van de concerten 
overal de tv aan staan. Hoe harder 
het regent, hoe hoger onze kijkcij-
fers. Dat is elk jaar hard werken en 
inmiddels wordt het ook van ons 
verwacht. Maar wat wij doen is 
niet vanzelfsprekend, want het is 
en blijft allemaal vrijwilligerswerk. 
Toch zien we het als een mooie 
manier om onszelf op de kaart te 
zetten.’’

Kabelnoord
De vrijwilligers van RTV NOF 
blijven zich ook de komende tijd 
verder ontwikkelen. Zo wordt de 
samenwerking met Omrop Frys-
lân nog verder geïntensiveerd en 
dit jaar gaat de streekomroep fu-
seren met RTV Kanaal 30, de om-
roep van Achtkarspelen en Tyt-
sjerksteradiel. 

Met directeur Niek Geelhoed 
van Kabelnoord zijn afspraken 
gemaakt over de beeldkwaliteit. 
,,Voortaan worden de beelden op 
tv in hoge kwaliteit uitgezonden. 
Onze camera’s voldoen al aan die 
kwaliteit, vandaar dat de beelden 
op internet wel scherp zijn. Nu 
we meer video-items maken, heeft 
Kabelnoord besloten de kwaliteit 
op kanaal 20 ook aan te passen. 
Zo zie je maar weer dat het Sti-
muleringsfonds nu al werkt als een 
katalysator. Van het één komt het 
ander en alle puzzelstukjes passen 
in elkaar.’’

Foto: Peter Tromp

Foto: RTV NOF

‘We willen het 
nieuws meer gaan 
bepalen, in plaats 
van alleen maar 
volgend te zijn.’

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

Let op!!! 
In vakanties en op feestdagen is er 

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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‘Ids�de�Beer�koos�heel�bewust�voor�het�verzet’
,,Do�moatst�dermei�ophâlde,�it�is�fjirtsen�te�gefaarlik.’’�Zijn�broers�en�
zussen�hebben�Ids�de�Beer�meerdere�keren�gewaarschuwd�voor�de�rol�die�
hij�speelde�in�het�verzet�tijdens�de�Tweede�Wereldoorlog.�Maar�Ids�en�zijn�
vrouw�hadden�een�missie:�zij�hielpen�Joodse�kinderen�aan�een�onderduik-
adres.�En�dat�bleven�ze�ondanks�de�vele�waarschuwingen�doen.�Tot�die�
ene�dag…

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

Het was 31 januari 1945. Een koude 
wintermaand en een roerige tijd in 
Dokkum en omstreken. Een week 
eerder waren twintig onschuldige 
mannen doodgeschoten in de stad. Uit 
wraak voor de overval in De Falom 
waarbij twee Duitsers waren gedood. 
Verzetsmensen wilden daar de Dok-
kumer apotheker Gunster - de spil in 
het verzet – uit handen van de Duit-
sers bevrijden. De Duitsers beschikten 
over een lijst met namen van mensen 
uit het verzet. Alle verzetsmensen uit 
de regio zochten daarom zo snel mo-
gelijk een veilig onderkomen. Zo ook 
Ids de Beer, afkomstig uit Nes, die als 
schuilnaam ‘Viervoeter’ had. 

Op die ene middag kwamen de ver-
zetsmannen voor overleg bij elkaar 
in de oude kweekschool in Dokkum. 
,,Dat overleg was vlak bij ons huis, 
in de Camphuysenstraat’’, vertelt zijn 
oudste zoon Freerk de Beer (79). 

,,Daar woonden we tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, mijn vader Ids de Beer, 
moeder Tietje de Vries, mijn broertje 
Jacob en ik. En een Joodse jongen. Hij 
heette Jozef Veffer, maar we noemden 
hem Jopie. Het was bij ons thuis een 
komen en gaan van Joodse kinderen, 
maar Jopie herinner ik me nog wel. 
Hij was een jaar of tien. Ik was een 
jongetje van bijna vier, mijn broertje 
was twee jaar jonger. Mijn vader wilde 
na het overleg met de verzetsmannen 
even bij ons thuis kijken én achterhuis 
bij de kippen. Hij had namelijk een 
passie voor kippen. Eenmaal buiten 

hoorde hij een Duitse patrouille op 
straat. Ze waren verraden.’’ 

Op de vlucht
Zijn buurjongen Anne van der Velde 
was tien jaar en kan zich nog goed 
herinneren wat er daarna gebeurde. 
Ids sloeg op de vlucht, langs het huis 
van de familie Van der Velde. Hij 
rende het weiland in waar boer Boon-
stra zijn schapen aan het voeren was. 
Tijdens deze vlucht werd hij gezien 
door een Duitser en een Landwacht 
die op de hoek van de Stationsweg 
en de Camphuysenstraat stonden. 
De Duitser loste twee schoten op de 
vluchtende Ids en schoot hem neer. 
Aan de overkant van de Súd Ie zakte 
hij in elkaar. 

De Duitsers dachten dat hij dood was. 
Eerst mocht er niemand naar hem toe. 
Om ongeveer half zes kwam de vader 
van Anne thuis uit zijn werk. Samen 
met Boonstra heeft hij een ladder op-
gehaald waarop ze Ids naar zijn huis 
vervoerden. Hij maakte Van der Velde 
duidelijk dat zijn vrouw de papieren 
die in de kast lagen moest verstop-
pen, omdat de kans op een huiszoe-
king groot was. Tietje had de bewuste 
papieren echter al onder haar kleding 
verstopt. 

‘Iedereen had een heit, behalve ik’
Ids werd zwaargewond naar het zie-
kenhuis in Leeuwarden gebracht. Zijn 
vrouw wilde mee, maar dat mocht niet 
van de Duitsers. Op 2 februari lukte 
het zijn zus Sieuke uiteindelijk om 

hem te bezoeken. Op dat moment was 
hij al overleden. Hij voelde nog warm 
aan, dus ze was net te laat. Ids de Beer 
is 28 jaar geworden. Het gezin had 
het erg moeilijk met zijn dood. ,,Mijn 
moeder had een sterk karakter, maar 
was geen prater. Tijdens de begrafe-
nis hing ze als laatste afscheidsgroet 
helemaal over de kist heen. Ze kon 
hem niet loslaten. Zonder haar steun 
had mijn vader nooit de keus kunnen 
maken om in het verzet te gaan. Die 
keus hadden zij samen heel bewust 
gemaakt, vanuit hun diepe geloofs-
overtuiging. Dat raakt mij misschien 
nog wel het meeste’’, zegt Freerk de 
Beer. Hij heeft zijn vader vooral op 
de lagere school erg gemist. ,,Iedereen 
had een heit, behalve mijn broertje en 
ik.’’ In het begin wilde Freerk alles het 
liefst wegstoppen. Net als zijn moeder, 
nergens over praten. ,,Eén ding heeft 
mijn moeder wél vertelt. Mijn vader 
heeft tegen haar gezegd: Als er ooit 
wat met mij gebeurt, dan moet je Jan 
van der Woude in vertrouwen nemen. 
Hij weet alles.’’

Nieuw gezin
Diezelfde Jan van der Woude zorgde 
in 1951 voor een ommekeer in het le-
ven van het gezin. Freerk en Jacob hun 
mem trouwde namelijk met hem. ,,Jan 
was een bijzondere man. Hij was als 
een vader voor mij. We noemden hem 
‘va’. Ids was mijn heit, Jan was mijn 
‘va’. Ik was tien jaar toen mijn moeder 
met hem trouwde. Hij was twee keer 
eerder getrouwd geweest. Beide ke-
ren verloor hij op tragische wijze zijn 
echtgenoot. 

Hij had vijf kinderen met zijn eerste 
vrouw. Zij waren als broers en zussen 
voor mij. En nog steeds. Als kers op 
de taart kregen ‘va en mem’ samen nog 
een meisje, Willy. Zij was het zusje 
van ons allemaal. We waren heel blij 
met haar.’’ Het samengestelde grote 
gezin woonde vanaf dat moment aan 
de Halvemaanspoort. In huis stonden 
de foto’s van heit en van de overleden 
vrouwen van Jan. Van zijn tweede va-
der leerde Freerk om mensen te ver-
geven wat ze gedaan hadden in de 
oorlog. ,,Hij heeft mij gevormd. Zo 
positief als hij in het leven stond - 
ondanks wat hij allemaal had meege-
maakt - dat was heel bijzonder.’’ 

Pluimveebedrijf
Freerk de Beer kreeg een goede baan 
in de bouw, onder andere als project-
ontwikkelaar. Hij woonde destijds met 
zijn vrouw Anny en twee dochters aan 
de Kapellaan in Dokkum. Toch kroop 

het bloed waar het niet gaan kon. 
,,Rond mijn veertigste wilde ik iets an-
ders. Ik hield van kippen en wilde daar 
mijn beroep van maken. De meesten 
begrepen er niks van dat ik mijn baan 
opgaf om een eigen pluimveebedrijf te 
beginnen. Behalve mijn moeder. Zij 
begon te glimlachen toen ik het ver-
telde. Ze vond het prachtig. ‘Wat jij nu 
wilt, daar was je vader mee bezig’, ver-
telde ze. Wat bleek? Hij wilde stoppen 
met zijn grossierderij om een kippen-
bedrijf te beginnen. Hij was zelfs al in 
gesprek met iemand in Damwâld om 
daar een bedrijf over te nemen.’’ Het 
bedrijf dat Freerk in Oostrum opge-
zet heeft, bestaat nog steeds. Freerk 
en Anny woonden 18 jaar lang in 
Oostrum. Daarna twintig jaar in een 
woonboerderij in Metslawier. Twee 
jaar geleden verhuisden ze naar Dok-
kum, vlakblij de plek waar zijn vader 
is neergeschoten. Freerk: ,,Ik denk er 
geregeld aan als ik daar langs rijd.’’

Oorlogsmonument
Vergeten doet Freerk het nooit, wel 
kan hij er nu goed mee omgaan. Op 
4 mei gaat hij samen met zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen steevast 
naar de Dodenherdenking in Dok-
kum om zijn vader te eren. Daarna 
bezoeken ze het graf in Nes. Hij heeft 
diep respect voor wat zijn vader op 
jonge leeftijd heeft gedaan. Freerk 

weet nog goed dat kleindochter Li-
sanne een mooie tekening voor ‘pake 
Ids’ had gemaakt toen ze acht jaar was. 
,,Ze legde de tekening bij het oorlogs-
monument aan de Noorderdwinger 
neer, recht onder de naam van mijn 
vader. Ik zie het nog voor me. Dat 
deed me denken aan mezelf, toen ik 
ongeveer dezelfde leeftijd had. Ik had 
een tekening van het monument ge-
maakt en won daarmee zelfs de eerste 
prijs van de basisscholen in Dokkum’’, 
vertelt Freerk. Aanleiding voor het 
maken van die tekening was het be-
zoek in 1950 van koningin Juliana en 
prins Bernhard aan Dokkum. 

Als jongste oorlogswezen in Dokkum 
mocht Freerk samen met zijn broer-
tje Jacob de krans overhandigen aan 
de vorstin bij het in 1949 opgerichte 
oorlogsmonument. In het streekar-
chief was Freerk onlangs op zoek naar 
een foto van deze overhandiging. Die 
foto heeft hij nog steeds niet gevon-
den. Wel vonden medewerkers van het 
streekarchief de tekening die hij had 
gemaakt van het monument. Zeventig 
jaar na dato had hij zijn eigen tekening 
weer in handen. De tekening die hij als 
kind maakte, ter ere van zijn heit. Op 
15 april zal de familie hun ‘heit, pake 
en oerpake’ opnieuw eren voor zijn 
verzetsdaden tijdens de tweede Ids de 
Beer-lezing in Theaterkerk Nes. 

Ids de Beer (1916-1945)
Ids de Beer is op 17 juli 1916 geboren in Nes. Hij was samen met zijn twee-
lingbroer Freerk de jongste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was 
boer. Ids sprong er wat uit in het gezin. Hij was de enige die (op 21-jarige 
leeftijd) een eigen bedrijf begon, een papiergrossierderij, samen met zijn 
zwager.  In 1940 trouwde hij met Tietje. Ze kregen twee zoons, Freerk en 
Jacob.  
Ids de Beer was een verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde 
niet alleen zijn eigen huis en zaak beschikbaar voor onderduikers, maar 
zocht daarnaast intensief naar meer onderduikadressen. Op 31 januari 1945 
werd Ids de Beer beschoten door Duitse soldaten. Een paar dagen later 
stierf hij aan zijn verwondingen in het veldhospitaal van Leeuwarden.
Om de verzetsheld uit Nes te eren werd vorig jaar voor het eerst de Ids 
de Beer-lezing in Nes gehouden. Ook dit jaar vindt er op 15 april – de 
Friese Bevrijdingsdag - weer een Ids de Beer-lezing plaats, met lezingen 
van Geert Mak en Roos Derks en muziek van Gerrit Breteler en band. Voor 
meer informatie en kaarten, zie www.theaterkerknes.nl 
Op 4 mei wordt in de hervormde kerk in Ternaard het boek ‘De oorlog 
een gezicht gegeven’ van Reinder Postma gepresenteerd over de Tweede 
Wereldoorlog in West-Dongeradeel. Daarin is een heel hoofdstuk gewijd 
aan Ids de Beer. 

Zeventig jaar na dato Vond Freerk de Beer zijn tekening terug. De tekening die hij als kind maakte, ter ere van zijn heit.

Het gezin De Beer: Tietje, Jacob, Freerk en Ids.

Freek de Beer
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Een�bijzondere�ontmoeting�
dankzij�De�Westereender
DOKKUM/GYTSJERK�-�Nooit�krijgt�Henk�Postma�uit�Gytsjerk�De�Wester-
eender�in�de�bus.�Tot�vorige�maand.�Het�gebied�van�deze�krant�is�name-
lijk�nog�verder�uitgebreid�en�verschijnt�nu�ook�in�Ryptsjerk,�Gytsjerk,�
Aldstjerk�en�Oentsjerk.�

Het toeval wil dat Postma in deze 
krant van Noordoost-Friesland het 
indrukwekkende verhaal van Bram 
van der Werf leest over zijn ervarin-
gen als dwangarbeider in het Duitse 
Braunschweig tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij schrijft daarin 
ook over zijn beste kameraad Ruurt 
Postma uit Suhuizum die in hetzelfde 
schuitje zat. ,,Us heit is ek fan 1921 
en moast itselde wurk dwaan as Bram. 
Hy is inderdaad net werom gien en 
is ûnderdoken. It moat wol hast ús 
heit wêze’’, zo liet Henk Postma de 

redactie weten die hem vervolgens 
in contact bracht met Sytse van der 
Werf, de zoon van Bram uit het ver-
haal. Van het één kwam het ander en 
vorige week bracht Henk samen met 
zijn broer Gerke Postma uit Oentsjerk 
een bezoek aan Sytse van der Werf in 
Dokkum.

‘It rekke my’
Bram en Ruurt zijn inmiddels allebei 
al overleden, maar via hun zonen kwa-
men de verhalen over vroeger weer tot 
leven. Gerke: ,,Us heit hat noait folle 

praat oer de oarloch, dus it wie foar 
ús hiel bysûnder om dit te lêzen. 
Ik ha der wol in trientsje om litten 
doe’t ik lies dat Bram myn heit in 
goeie freon neamde. Dat rekke my.’’ 
Ook Sytse vindt het prachtig dat 
het verhaal van zijn vader 75 jaar na 
dato zoveel teweeg brengt. 

,,Wy ha in hiel soad reaksjes kri-
gen op it ferhaal fan myn heit yn ‘e 
Westereender. De lêste tiid ferskine 
der yn it ramt fan 75 jier befrijing in 
protte ferhalen oer de oarloch, mar 
in ferhaal oer ien dy’t yn Dútslân 
oan it wurk setten wie, komt net sa 
faak foarby. It is hiel bysûnder om 
de ferhalen no ek te dielen mei de 
soannen fan Ruurt.’’

Fiets in het hooi, pistool op de borst
Dit�jaar�staan�we�stil�bij�75�jaar�bevrijding.�Een�oproep�in�De�Westereender�
om�verhalen�te�delen�met�lezers�leverde�een�aantal�reacties�op.�Zo�mogen�
we�ook�van�Annie�Dantuma�-�geboren�en�getogen�in�Buitenpost,�maar�al�
jaren�woonachtig�in�De�Westereen�–�een�paar�anekdotes�opnemen�in�deze�
krant.�Reacties�zijn�nog�steeds�welkom�en�mogen�gestuurd�worden�naar:�
redactie@westereender.nl�

Door Johannes van Kammen

Geen dorp uit onze regio ontkwam 
aan de gevolgen van de bezetting. Ve-
len houden helaas hun belevenissen 
en verhalen in eigen kring, soms uit 
schaamte, maar vaak ook omdat het 
zo klein lijkt. 

Soms hadden kleine facetten uit vijf 
jaar oorlog enorm drastische en dra-
matische gevolgen. Gelukkig niet 
voor Annie Dantuma, geboren en 
getogen in Buitenpost, maar al jaren 
woonachtig in De Westereen. Ook zij 
relativeert, maar gelukkig mogen we 
een paar anekdotes opnemen in De 
Westereender. 

Annie Dantuma over die periode, toen 
zij nog een kind was. ,,Wij woonden 
in Buitenpost. Mijn ouders hadden 
een transport- en vrachtvervoersbe-

drijf. Op een dag kwam een chauffeur 
op het bedrijf met drie fietsen, die ei-
genlijk opgeborgen moesten worden. 
Mijn vader was niet op het bedrijf 
aanwezig. Mijn moeder nam de za-
ken waar en die dacht waarschijnlijk: 
ik moet die fietsen maar gauw gaan 
verstoppen. Gelukkig hadden we een 
hok dat vol lag met hooi. Mijn moeder 
verstopte de fietsen onder het hooi, uit 
het zicht, een ogenschijnlijk veilige 
plek. 

Het duurde een poosje voordat mijn 
vader thuiskwam. Op hetzelfde mo-
ment kwamen ook twee Duitsers ons 
erf op en ze vroegen aan mijn vader 
of hij ook fietsen had. Hij verklaarde: 
ik heb geen fietsen. Dit was in alle 
eerlijkheid, want hij wist niets van 
de verborgen fietsen onder het hooi. 
De Duitsers wilden echter beslist een 
kijkje nemen en kwamen ook in het 

hok, waarin het hooi opgeslagen was 
en waar de fietsen in lagen.’’

,,Het laat zich natuurlijk raden’’, aldus 
Annie Dantuma, die erbij aanwezig 
was en zich nog veel details herinnert 
van die zonnige dag. ,,Terwijl de kip-
pen op het erf scharrelden, stonden 
mijn vader en moeder daar met de 
twee Duitsers en de gevonden fietsen. 

Ik stond er als meisje van zeven jaar 
bij met mijn handjes op de rug, amper 
realiserend wat er aan de hand was, 
maar ik vond het wel beangstigend. 

Vooral op het moment dat de ene 
Duitser een pistool op de borst van 
mijn vader drukte en hem toesnauwde 
dat hij had gelogen. Mijn moeder 
stapte toen naar voren en zei: Als jullie 
iemand willen doodschieten, moeten 

jullie mij hebben. Hij wist het niet, ik 
heb die fietsen verstopt. Gelukkig liep 
het met een sisser af.’’

,,Tegenover onze woning was een 
weiland en daar weer achter stond 
een molen, waarbij mensen woonden. 
Deze mensen hadden ook fietsen ver-
stopt in de bosjes rondom de molen. 
Vanuit hun woning waren ze niet 
zichtbaar, maar wij konden ze wel zien 
vanaf de Kuipersweg, want wij zagen 
tegen de achterkant van de bosjes aan. 
Mijn moeder zei tegen mij: Ga vlug 
naar die mensen toe en vertel hun dat 
ze de fietsen beter moeten verstop-
pen.’’

,,De Duitsers liepen ’s morgens in 
colonne over de Kuipersweg en dan 
zongen ze altijd. Ik kon de teksten 
niet verstaan, maar het klonk mooi, ze 
konden prachtig zingen. Wij, als kin-

deren liepen dan altijd met hen mee.’’

,,Op een zondagmorgen gingen we 
naar de kerk. Mijn vader ging niet 
mee, want die moest iets voor de 
Duitsers ophalen. Op het moment dat 
de dienst afgelopen was en de kerk-
gangers naar buiten kwamen, reed 
mijn vader daar voorbij met paard en 
wagen, waarop ook twee Duitsers za-
ten. 

Een van de kerkgangers keek mijn va-
der aan en deed zijn wijsvinger naar 
zijn voorhoofd. De Duitsers zagen dat 
en dwongen mijn vader om te stop-
pen. Ze hebben, de man die met zijn 
vinger naar zijn voorhoofd wees toen 
meegenomen. Hoe dit verder is afge-
lopen, weet ik niet.’’

Sytse leest een brief voor aan Henk en Gerke Postma die zijn vader schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik ha hjir in maat fûn, Ruurt Postma. Wy 
dogge alles mei ús beiden. Dat is fijn jong. Oars hie ik hjir folle ûnwenniger west.’’ Foto: Klasina van de Werf

‘Mei ús ome Ybele is it 
net goed beteard’

In�De�Westereender�van�februari�
stond�het�verhaal�over�Bram�van�
der�Werf�die�als�dwangarbei-
der�moest�werken�in�het�Duitse�
Braunschweig.�Hij�overleefde�de�
oorlog,�maar�met�Ybele�Hoek-
stra�(1920-1945)�liep�het�anders�
af.�Ybele�was�de�oom�van�Frâns�
Hoekstra�uit�De�Westereen.�Hij�
schrijft�daar�het�volgende�over:�

,,Ús ome Ybele wie oppakt troch de 
Dútsers en oant wurk set yn Grins. 
Wat er dêr dwaan moest wit ik net, 
mar yn’t wykein mocht ’er nei hûs yn ‘e 
Westereen. Doe hat’er in fout begien. 

Hy is net werom gien nei Grins en is ek net ûnderdûkt. Dat op in kear ha de 
Dútsers him wer ophelle en dernei ha se him thús net wer sjoen.’’ 

Wurkkamp
,,In man út Noardburgum hat my jierren lyn ferteld dat hy mei ús ome 
Ybele yn in wurkkamp yn Dútslân siet: “at we jûns deawurch yn ’e barak 
sieten wie der wolris ien dy’t wat smokerij opdien hie, dan gie it sigretsje 
fan ’e iene nei de oare, om beurten in lûkje. At in bewaker it seach dan 
sloech dy ús it sigretsje út ’e mûle fansels … kalm ôfwachtsje dan mar. Mar 
doe’t dat Ybele oerkaam wachte dy net ôf. Hy raamde de bewaker fuor-
tendaliks. Dat wie dus net de bedoeling, want der kamen fuort in man as 
4 by en dy ha har doe gean litten, net te min. Hoe’t it fierder ôfrûn is wit 
ik net, mar ik ha Ybele net wer sjoen” …’’ 

Ûnwissens
,,Ús beppe hat lykwols noait berjocht hân dat’er ferstoarn wie. Faak hat se 
sein ‘wist ik it mar, wist ik mar at dy jonge dea wie’. Gâns jierren dêrnei 
ha famyljeleden útfûn dat ome Iebele mei oare dwangarbeiders op ien fan 
’e skippen set is dy’t de Dútsers de see opstjoerd ha om troch de Ingelsen 
bombardearre te wurden. Dêr ha ús beppe en de measte bruorren en sus-
ters neat fan witten. Dy ûnwissens dat wie it alderslimste.’’

Foto: www.oorlogsgravenstichting.nl 

“De Duitsers zagen 
dat en dwongen 
mijn vader om te 
stoppen.”

Protestantse Gemeente De Westereen

  Inzameldatums voor 2020

Aandachtspunten:
• Huis aan huis ophalen, op de aangegeven zaterdagen vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur. .
• Zet het papier deze ochtend om 8.15 uur op een goed zichtbare plaats bij de weg.
• Verpak het papier in dozen of gebundeld. Geen plastic zakken gebruiken.
• Papiercontainers zijn toegestaan

Uw oud papier steunt 

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

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  

Zaterdag 4 april
Zaterdag 16 mei
Zaterdag 27 juni
Zaterdag 8 augustus

Zaterdag 19 september
Zaterdag 31 oktober
Zaterdag 12 december

OUD PAPIER KALENDER 2020 

om md

een goed doel
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kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

VVEERRNNIIEEUUWWDD
DDIIJJKKSSTTRRAA  MMOODDEE  IISS  CCOOMMPPLLEEEETT

VVEERRNNIIEEUUWWDD

MMaaaakk  nnoogg  ddee  hheellee  mmaaaanndd  kkaannss  oopp

GGRRAATTIISS  KKLLEEDDIINNGG

EEllkkee  wweeeekk  pprriijjss  ttiijjddeennss  ddee  kkaassssaabboonnaaccttiiee!!
FFeeiinntteennssllooaannee  11  FFeeaannwwââllddeennFeintensloane 1 Feanwâlden

wwwwww..ddiijjkkssttrraammooddee..nnllwww.dijkstramode.nl

KKoomm  llaannggss  eenn  llaaaatt  jjee  vveerrrraasssseenn!!

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

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

FORD FIESTA 1.0 STYLE ULTIMATE
5 DRS airco, Ford radio/usb + nav. 
elek. ramen, l.m. velgen, cruise ctrl,
parkeersensoren v+a, enz.
bj 2016 - 45.133 km  € 10.750,-

CITROËN C4 CACTUS PURETECH FEEL
airco/ecc, Citroën radio usb, 
cruise control, dagrijverlichting, 
dakrailing, enz,
bj 2014 - 46.978 km € 9.995,-

CITROËN C3 PURETECH FEEL 5 DRS
airco/ecc, Citroën radio cd/usb, 
 parkeersensoren achter, cruise ctrl, 
4-seizoenenbanden   LUXE UITV.
bj 2016 - 55.774 km € 10.750,-

MAZDA 2 SKYACTIVE-G GT-M
airco/ecc, Mazda radio + navigatie, 
l.m. velgen, parkeer sensoren achter, 
cruise ctrl, luxe uitvoering!
bj 2017 - 73.172 km € 13.650,- 

SEAT MII ECOMOTIVE CHILL OUT
5 DRS airco, Seat radio cd, elek. 
ramen en spiegels, licht metalen 
velgen   LUXE UITVOERING!
bj 2013 - 57.673 km € 6.950,-

PEUGEOT 207 CC PREMIERE 1.6 VTI
airco, radio cd, cruise control, 
elek. ramen, licht metalen velgen, 
trekhaak, enz. 
bj 2007 - 109.910 km € 4.750,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION
airco, Opel radio cd, elek.ramen, 
l.m. velgen, cruise control, 
pdc voor + achter, trekhaak, enz.
bj 2010 - 99.945 km  € 9.850,-

VOLVO V70 T4 MOMENTUM
airco/ecc, radio cd, navigatie, 
cruise control, trekhaak, 
lederen bekleding   ALLE LUXE
bj 2011 - 145.473 km € 14.850,-

airco/ecc, Peugeot radio met navigatie, usb/aux, 
elektrische ramen, led dagrijverlichting, trekhaak,
licht metalen velgen            LUXE UITVOERING!
bj 2014 - 78.084 km                                   € 10.950,-

PEUGEOT
308 SW
1.6 BLEUHDI

AUTOMAAT

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen

* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel
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Foppe�Sport:�een�begrip�in�Buitenpost
Hij�heet�eigenlijk�Foppe�de�Vries,�maar�iedereen�noemt�hem�Foppe�Sport.�
Ruim�25�jaar�is�deze�man�een�wandelende�encyclopedie�op�sportgebied.�
Wie�het�laatste�sportnieuws�wil�weten�moet�bij�Foppe�uit�Buitenpost�zijn.�
,,Eins�giet�it�nergens�oer,�mar�as�ik�de�sport�net�hie…�ja,�wat�dan?’’

Tekst: Klasina van der Werf | Foto Marcel van Kammen 

Foppe is geboren vlak na de Tweede 
Wereldoorlog in Buitenpost. Nog al-
tijd woont hij met veel plezier in het 
dorp. Zíjn dorp. Hij wil er nooit meer 
weg. Foppe is de oudste uit een gezin 
van vijf kinderen. Hij heeft nog twee 
jongere broers en twee zusjes. Vooral 
zijn jongste zus Griet is zijn steun en 
toeverlaat. Zij woont ook in Buiten-
post en houdt haar broer, die alleen 
woont, een beetje in de gaten. 

Geen boer
Boer worden zat er voor Foppe niet in. 
,,Ik ha ien kear kij molken, mar koe 
der neat fan. Myn heit foetere wat en 
dernei ha ik it noait wer dien. Ik holp 
wol mei op ‘e buorkerij, simmerdeis 
yn it hea en sa, mar it wie wol dúdlik 
dat ik ús heit net opfolgje soe’’, vertelt 
Foppe die meerdere banen heeft ge-
had, onder andere bij het spoor en bij 
de politie. Vooral dat laatste vond hij 

prachtig. ,,Ik siet op kantoar en wist 
krekt wat der allegearre barde yn Bût-
enpost.’’ 

Otto Ebbens
Na zes jaar hield dat werk op en kwam 
Foppe bij het Dienstencentrum in 
Kollum terecht. Daar kreeg hij op een 
gegeven moment ‘spul mei de bazen’. 
Nog altijd heeft hij er een raar gevoel 
aan over gehouden, maar resultaat was 
wel dat hij niet weer terug hoefde te 
komen. ,,Ik wie krap oan fyftich en ha 
dernei noait wer wurk fûn. De sport is 
myn rêding west. Yn acht maand tiid 
fytste ik 16.000 kilometer. Ik die oan 
alle tochten mei. Ek siet ik jierren yn it 
bestjoer fan ûnder oare Wielervereni-
ging Otto Ebbens út De Westereen.’’

Mooiste sportmoment
Ondertussen volgde Foppe alle sport-
wedstrijden op de voet, zowel regio-
naal als landelijk. Van Ajax bezocht hij 
alle wedstrijden en ook ging hij naar 
alle wielerwedstrijden. Ook in Thialf 
was hij kind aan huis. In Noardeast-
Fryslân stond hij regelmatig langs de 
lijnen van vv Buitenpost, Broekster 
Boys en vv Zwaagwesteinde. Maar 

ook kaatsen, korfbal en basketbal 
vindt hij mooi. En in de gloriejaren 
van volleybalvereniging DVC zat hij 
in de Dokkumer sporthal op de tri-
bune. Het mooiste sportmoment van 
de laatste tijd was voor Foppe dat de 
Nederlandse vrouwen voor het eerst 
wereldkampioen handbal werden. 
,,Wat wie dat spannend. En dat se yn 
dy lêste sekonde wûnen. Machtich.’’

75 jaar
Wat er zo mooi is aan het volgen van 
alle sportwedstrijden? ,,Ik tref hiel 
folle minsken. Dat docht my goed.’’ 
Zo leerde hij ook Ludger de Jong uit 
Buitenpost via het fietsen kennen. Bij 
elk verjaardagsfeestje is Foppe bij dit 
gezin van de partij. 

Hij helpt zelfs zoon Sven (14) en 
dochter Lisanne (12) elke woensdag 
met hun krantenwijk. ,,Dat fyn ik 
moai om te dwaan. Dan ha ik in doel. 
En jûns help ik yn ‘e sporthal mei it 
sealfuotbal. Dan krij ik dêr in bakje 
kofje. Wat wolst noch mear?’’, lacht 
Foppe die dit jaar 75 jaar wordt. Zijn 
liefde voor sport zal altijd blijven. Al 
is er wel veel veranderd door de jaren 

heen. ,,It giet no mear om jild en mei 
de fuotbalwedstriden op tillevizje lizze 
se de helte fan tiid te krimmenearjen 
op it fjild. Ek binne der folle minder 
hurdfytserijen te sjen yn ‘e omjouwing. 
Froeger wiene der wol 36 kriteariums 
per jier, no noch mar seis.’’ 

Techniek
Foppe volgt de uitslagen nog steeds 
allemaal op de voet via kranten, radio 
en tv. ,,Froeger plakte ik ek noch alles 
yn, mar dêr bin ik op in gegeven mo-
mint mei ophâlden.’’ 

Overigens is Foppe tegenwoordig niet 
meer altijd de eerste die op de hoogte 
is van alle uitslagen. De techniek heeft 
hem wat dat betreft ingehaald. ,,As ik 
by it fuotbaljen bin fertelt de jeugd my 
de utslagen. Dat sjogge se allegearre 
op it mobyltsje. Ik ha in âlde nokia-
telefoan wêrt’st allinnich mei belje 
kinst.’’ Maar wat betreft zijn naam zal 
er niks veranderen. Foppe Sport, zal 
altijd Foppe Sport blijven.

Elke woensdag helpt Foppe de Vries met het bezorgen van onder andere De Westereender. Foto: 
Sven de Jong

Rabobank��
Damwâld�verhuisd�
binnen�bestaande�
kantoorpand
Damwâld.�Het�pand�van�de�Rabobank�aan�de�Haadwei�51A�in�Damwâld�is�
verkocht�maar�de�Rabobank�blijft�op�hetzelfde�adres.�Sinds�2�maart�is�de�
bank�verhuisd�binnen�het�bestaande�kantoorpand.�

Bij binnenkomst in het bedrijfsverzamelgebouw heeft de bank haar balie en 
spreekkamers direct aan de rechterkant. Het nieuwe kantoor wordt bemand 
door in de regio bekende medewerkers. Ook op deze nieuwe plek verwelkomen 
zij iedereen graag voor een goed financieel gesprek; zowel op afspraak als via 
inloop. 
Op de foto een aantal medewerkers van Rabobank Drachten Noordoost Fries-
land die werkzaam zijn op de Rabobank in Damwâld.  

V.l.n.r.: Frans van der Veen (Financieel Adviseur), Christel Dijkma en Gretha Hoekstra-Woudwijk (Ad-
viseurs Dagelijkse Bankzaken), Melle Dotinga en Klaas van der Meulen (Accountmanagers MKB)
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Sportloane 2a, De Westereen | 0511-447376

deboustien.pcbodantumadiel.nl

09.00 - 14.00 uur

18 maart

Wolkom op De Boustien

Open
dag

SAMEN VOL TROTS TOT BLOEI KOMEN

Sportloane 2 | 9271 VN De Westereen
www.itpompebled.nl

Onderwijs op maat, ICT en talentontwikkeling. 

Ontdekkend leren en 21-eeuwse vaardigheden. 

Vreedzame school en drietalig onderwijs. 

BSO De Westereen en Peuteropvang Peuterhonk

Kom je 
kijken bij 

ons op de 
opvang?

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00
Badhuswei 1D 9271 VA De Westereen

Kom vrijblijvend kennismaken tijdens de open dag op 18 maart.
Onze deuren staan open van 9.00 – 12.00 uur en van 15.00 – 17.00 uur.

Uw bank dichtbij.

Open ook een 
betaalrekening bij de 
bank met de hoogste 

waardering.

Bron: Consumentenbond juni 2019

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl 
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Coverband Rolling 
Stones in Krúswei
DAMWÂLD - De bekende cover-
band ‘Not the Rolling Stones’ uit En-
geland  treedt zaterdagavond 4 april 
vanaf 20.00 uur op in de Krúswei 
in Damwâld. ‘Not The Rolling Sto-
nes’ vangen het authentieke geluid 
en de geest van de grootste Rock ‘n 
Roll Band ter wereld en hebben op 
festivals, theaters en privé-optredens 
gespeeld in heel Europa, het Mid-
den-Oosten en de UK. En nu komen 
ze dus naar Damwâld. Met de beste 
Mick Jagger lookalike die je ooit zult 
zien, neemt deze Britse band de Frie-
zen mee terug naar de Golden Age 
of The Stones - van Satisfaction naar 
Sympathy for the Devil. Kaarten zijn 
te koop via www.dekruisweg.nl of bij 
Priméra Van der Weg in het winkel-
centrum van Damwâld. Als er op 4 
april nog kaarten aan de zaal te koop 
zijn kosten deze 25 euro. Er zijn in-
middels al heel wat kaarten verkocht. 
Na het optreden kan het publiek nog 
genieten van de afterparty met Rock 
Coverband Lechery. 

The�Oldtime�Stringband�in�Kloosterkapel
SIBRANDAHÛS - Zo vader, zo zoon, 
maar dan precies andersom. Nadat vo-
rig jaar troubadour Tim Knol te gast is 
geweest in de Kloosterkapel, staat zon-
dagmiddag 15 maart zijn vader Ton op 
de planken in Sibrandahûs. Nee, niet al-
leen, maar met The Oldtime Stringband 
uit Hoorn/Amsterdam. Het vijftal staat 
garant voor een swingende middag blu-
egrass en americana met veel werk van 
hun laatste album Pretty Little Horses. 
Niet geheel toevallig is de plaat gepro-
duceerd door, jawel, Tim Knol.  Het 
concert begint om half vier.  Het con-
cert in de Kloosterkapel begint traditie-
getrouw om 15.30 uur. Kaarten à €10 
zijn verkrijgbaar aan de deur. Er is geen 
voorverkoop. 

Zie voor meer informatie op: www. kloosterkapel-sijbrandahuis.nl.

Eline de Vries uit Westergeest is één van de acteurs die te zien is in ‘Trije Susters’.  Foto: Moon Saris 

Tryater�speelt�‘Trije�Susters’
DE�WESTEREEN/�DAMWÂLD�-�Op�vrijdagavond�13�maart�vanaf�20.00�uur�
spelen�‘De�Prutsers�2.0’�van�Tryater�‘Trije�Susters’�in�Café�De�Hossebos�in�
De�Westereen.�Een�week�later�(20�maart)�zijn�ze�te�zien�in�de�Krúswei�in�
Damwâld.�

Twee jaar geleden speelden deze acteurs ‘Elkenien is in Prutser’. De Prutsers, 
bestaande uit Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Ira Judkovskaja, Raymond 
Muller, Brecht Wassenaar en Eline de Vries (afkomstig uit Westergeest), zijn nu 
tussen de 24 en 32 jaar en denken nog steeds na over hoe zij moeten, kunnen en 
willen leven. Ze vragen zich af: wat heeft Tsjechov ons 118 jaar later te vertellen?
Kaarten zijn online te koop via www.tryater.nl 

‘Jubilate Deo’ viert 50-jarig jubileum
Driezum-Wâlterswâld�–�Het�Christelijk�Gemengd�koor�‘Jubilate�Deo’�be-
staat�vijftig�jaar�en�viert�dat�op�zaterdagavond�28�maart�in�de�gerefor-
meerde�kerk�in�Wâlterswâld.�De�jubileumuitvoering�vindt�plaats�onder�
leiding�van�Baukje�Bosch.�Het�koor�bestaat�momenteel�uit�30�trouwe�
leden,�waarvan�maar�liefst�vijf�leden�vanaf�het�eerste�uur�al�lid�zijn.�

Tijdens de uitvoering zullen zij hier-
voor een onderscheiding ontvangen. 
Op 5 januari 2020 was het 50 jaar 
geleden dat het koor werd opgericht. 
Een bijzonder feit is dat één van de 
oprichters, de heer H. van der Valk, 
nu nog steeds zijn muzikale zangtalent 
inbrengt. 

Het koor mocht veel mooie en bij-
zondere momenten beleven, zoals 
het behalen van prijzen en bekers op 

concoursen en het verzorgen van optre-
dens in kerken en verpleeghuizen. Tevens 
werd  deelgenomen aan festivals en ko-
rendagen. 

De wens van het bestuur is dat deze ver-
eniging in de dorpen Driezum en Wâl-
terswâld nog vele jaren zal bestaan en 
daarbij haar naam - jubelen en zingen 
voor God - alle eer mag aandoen. 

POWERED BY  
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Derde�bundel�wordt�uitgebracht��
van�Jan�van�der�Meer�
De Westereen - Na het succes in 2017 
met de eerste gedichtenbundel: Foar 
dy... voor jou... - die inmiddels is uit-
verkocht-, kwam de tweede bundel 
in oktober 2018: In het licht... Yn it 
ljocht… Dan nu! 28 maart 2020.... 
komt de derde bundel uit van Jan van 
der Meer, met de titel: Heb lief... Haw 
leaf... Een mooie compacte bundel 
van 15x15 cm, die ook heel geschikt is 
om iemand kado te geven. 
De bundel bevat gedichten over: le-
ven, hoop, moed, liefde en verdriet in 
zowel de Nederlandse- als de Friese 
taal. Gedichten met o.a. de titel: Mooi 
mens, Foar myn mem, Altijd dichtbij, 
Glimke fan it libben, Dans je leven in 
de liefde, Ljochtsje en uiteraard heel 
veel meer titels. De bundel is verkrijg-
baar bij Treast in de Westereen voor 
9,95. Zaterdag 28 maart is treast ge-
opend van 11.00 - 16.00 uur, Jan van 
der Meer is die dag ook aanwezig om 
de bundel eventueel te signeren. Te-
vens is er een programma voor de dag 
gemaakt in het thema van de bundel: 
Heb lief… Haw Leaf. 

Om 11.15 
uur zal de 
eerste bun-
del aan Jan 
van der 
Meer wordt 
uitgereikt. 
Van 12.00 
-13.00 uur 
is er een lunch met Jan van der Meer, 
ook in het kader van het thema, gezel-
lig samen lunchen geeft verbintenis en 
is gezellig. 
U bent van harte welkom! Wij vragen 
u op te geven via: info@treast.nl. Op-
geven kan tm 24 maart, er zijn geen 
kosten aan verbonden. Daarnaast is 
Anja Postma van Anja@ Photography 
uit Ee aanwezig van 11.00 - 15.00 uur 
om prachtige portretfoto / familiefoto 
te maken in het kader “Heb lief... Haw 
leaf ” een foto wordt u kosteloos aange-
boden! * In de bundel van Jan van der 
Meer staan tevens prachtige foto’s van 
Anja die er voor zorgen dat de woor-
den van Jan van der Meer,  krachtiger 
maken en het gevoel weergeven.

Martin Brand in De FERBININGSTSJERKE
De Westereen - Vol trots laten wij u 
weten dat Martin Brand en band op 
zaterdag 21 maart een prachtig con-
cert zal gaan geven in de Ferbiningst-
sjerke in De Westereen. Martin Brand 
is een inspirator in hart en nieren. Hij 
deelt zijn leven en geloof met jong en 
oud. Hij valt op door zijn spontane, 
authentieke en gepassioneerde optre-
dens. In kerken en theaters. Op grote 
evenementen, op tv of in kleine kring. 
Dat maakt hem niet veel uit. Al weer 
15 jaar trekt Martin met zijn muzikan-
ten het hele land door met een koffer 
vol liedjes en verhalen. En hij is het 
nog lang niet zat…  Martin komt we-
derom naar Fryslân en deze keer naar 
De Westereen! De Ferbiningstsjerke 

heeft sinds vorig jaar een evenemen-
tencommissie. In het najaar van 2019 
heeft Joke Buis een prachtig concert 
gegeven en nu 21 maart komt Martin 
Brand. De commissie wil graag prach-
tige concerten organiseren voor jong 
en oud. Het eerste concert vorig jaar 
van Joke Buis was een prachtige en 
succesvolle avond. Wat uiteraard ook 
verwacht wordt met Martin Brand. 
Voor aanvang van dit concert zal de 
Meeting band eerst prachtige liederen 
zingen. Kaarten voor Martin Brand 
op 21 maart zijn te bestellen via www.
pkndewestereen.nl. Aanvang concert 
20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 
uur. Tickets kosten aan de zaal € 15,- 
En in de voorverkoop € 12,50

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
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Volop noviteiten!
j KBi eukenHuiz

Bezoek onze geheel
vernieuwde showroom

en laat u inspireren!

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

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

•
NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN

•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN

•
BALANCEREN

•
ZOMER/WINTER WISSEL

•
OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER BANDEN

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP

WWW.ROOSTERCARS.NL

•
NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN

•
BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN

•
BALANCEREN

•
ZOMER/WINTER WISSEL

•
OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER BANDEN

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP

WWW.ROOSTERCARS.NL

WEKELIJKS AANGEVULD
VOLOP VOORRAAD ZOMERBANDEN

GA KOMENDE LENTE EN 

ZOMER VEILIG OP WEG!

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

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

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

Wolkom!

MODESHOW30 MAART
14.00 / 19.30MET VERRASSENDE SLOTACT!!!KIJK VOOR MEER INFO OP

Dames-
kleding 
maat 34

tot 54

Feetje
Baby

collectie

DAMES / HEREN / BABY

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!
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Chronische pijn bestrijden met Virtual Reality

Reducept�Virtual�Reality�in�De�Vesteynde
Veel�mensen�ervaren�chronische�pijn�zonder�dat�daar�een�aanwijsbare�
oorzaak�voor�is,�zoals�rugpijn,�nekpijn�of�hoofdpijn.�Het�Friese�bedrijf�
Reducept�heeft�een�concept�ontworpen�om�chronische�pijn�te�bestrijden�
met�behulp�van�Virtual�Reality�(VR).�Met�deze�innovatie�won�Reducept�
in�2019�de�prestigieuze�World�Summit�Award�van�de�Verenigde�Naties.

Volgens Reducept-oprichter en 
psycholoog Louis Zantema is pijn 
goed te beïnvloeden door je brein te 
trainen. Met de Virtual Reality bril 
duikt men letterlijk het eigen ze-
nuwstelsel in. Deelnemers beginnen  
op de plek waar ze pijn voelen, bij-
voorbeeld in de onderrug; de pijn-
punten worden in de virtuele wereld 
zichtbaar en virtueel behandeld. 
Pijneducatie is een belangrijk on-
derdeel bij de behandeling van 
chronische pijnklachten. Wanneer 
men beter begrijpt hoe pijnklachten 
ontstaan, wordt het makkelijker om 
die klachten te beïnvloeden. Redu-

cept kan een toegevoegde waarde zijn 
wanneer het gaat om meer inzicht 
te krijgen in, en meer grip te krijgen 
op pijnklachten. Door een wekelijkse 
training gedurende een periode van 6 
tot 8 weken met Reducept Virtual Re-
ality ervaart 78% van de deelnemers 
daadwerkelijk minder pijnklachten. 

Buro Statiek en De Vesteynde ver-
zorgen in samenwerking met Redu-
cept deze Virtual Reality training. De 
trainingen worden als fysio- of oefen-
therapeutische behandelingen, afhan-
kelijk van uw aanvullende verzekering, 
vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer u vragen heeft of wanneer 
u een afspraak wilt maken, belt u met 
0511 447 337.  
Meer informatie vindt u ook op onze 
website www.devesteynde.nl en 
www.praktijk-mensendieck.nl

Nieuwe�start�voor�Hans�Brolsma�Verhuizingen
DE�WESTEREEN�-�Een�nieuwe�start�op�een�nieuwe�locatie.�Voor�Hans�
Brolsma�(58)�uit�De�Westereen�is�2020�goed�begonnen.�,,Ik�ben�tevreden�
hoe�het�nu�gaat�met�mijn�bedrijf�en�ik�heb�nog�altijd�een�passie�voor�mijn�
vak.’’

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Al drie generaties lang is Brolsma 
actief als verhuisbedrijf. Zelf zit 
Brolsma ruim veertig jaar in het vak. 
,,Als klein jongetje hielp ik al mee 
met sjouwen’’, weet Hans Brolsma 
zich te herinneren. Het bedrijf is ooit 
gestart in Mûnein, zelf groeide hij 
op in Readtsjerk, maar woont al 34 
jaar in De Westereen. Tot juni vorig 
jaar was zijn bedrijf gevestigd aan de 
Verlengde Stationstraat en had hij 
zijn opslag aan de Nijverheidsweg in 
De Westereen. Nu is ‘Hans Brolsma 
Verhuizingen – Transporten – Pia-
novervoer’ gevestigd aan de Roazen-
loane 61. 

Noord Nederlands Orkest
Brolsma is gespecialiseerd in het 
vervoeren van muziekinstrumenten. 
Dit laden en lossen doet hij onder 
andere voor het Noord Nederlands 
Orkest. ,,Dat vind ik prachtig om 
te doen. Dankzij mijn werk ben ik 
een echte muziekliefhebber gewor-
den. Ik houd van klassiek tot rock. 
Nadat we alles opgebouwd hebben 

voor het Noord Nederlands Orkest 
neem ik meestal wel even een kijkje 
bij het concert, zoals vorige maand 
bij de Symphonic Tribute to Avicii. 
Dat zijn toch de krenten uit de pap. 
Al is het hardwerken - soms acht-
tien uren achter elkaar – en meestal ’s 
nachts. Juist die extreem lange dagen 
geven mij voldoening. Het is hollen 
of stilstaan.’’

Exclusieve trailer
Naast hoofdvervoerder van het 
Noord Nederlands Orkest richt 
Brolsma zich op piano (vleugel) 
vervoer, maar ook bedrijfsverhuizin-
gen en het verhuizen van particu-
lieren doet hij regelmatig. ,,Morgen 
moet ik mensen van Burdaard naar 
Velp verhuizen. Juist die afwisse-
ling spreekt me zo aan. Je komt 
overal en geen verhuizing is gelijk. 
Je moet soms creatief zijn.’’ Bijzon-
der is de grote trailer van Brolsma. 
Deze is uniek. Van de truck is maar 
één exemplaar - qua interieur en ex-
terieur - en daar is hij trots op. Het 
logo van het Noord Nederlands Or-

kest staat erop, maar voor de rest is 
het zijn eigen design, gemaakt in de 
stijl van de jaren ’60. Zijn visitekaart-
jes zijn inmiddels afgestemd op de 
zwarte kleur met gouden letters. 

Door de jaren heen is er veel veran-
derd in de wereld van verhuizingen. 
Er zijn veel hulpmiddelen bijgeko-
men, maar het blijft handwerk, zo 
stelt Brolsma. Hij zou zijn werk voor 

geen goud willen missen en hoopt 
op deze nieuwe locatie in De Wes-
tereen dan ook nog heel wat jaren 
door te kunnen gaan.

Nooit meer de weg kwijt in Ee
Ee heeft nieuwe verwijsborden gekregen die verspreid door het hele dorp te 
vinden zijn. Dorpsbewoners hadden al langere tijd de wens om de wildgroei aan 
bordjes in het dorp aan te pakken. Nu zijn alle borden donkergroen en voorzien 
van gouden letters. Op de bordjes staan onder andere het vlasmuseum, de sport-
velden en het parkeerterrein vermeld. Het noemen van bedrijven vonden de 
ondernemers niet meer nodig, die zijn tegenwoordig wel te vinden via Google 
Maps. Alleen het eetcafé en de Bed & Breakfasts in het dorp staan er wel op, 
omdat dat handig is voor toeristen. 

Het realiseren van de nieuwe verwijsborden in Ee is mede mogelijk gemaakt 
door de Dorps Ontwikkelings Maatschappij Ee (DOM), LauwersReclame uit 
Dokkum, Alzerda Ferro Trading uit Kollumerzwaag, Loonbedrijf Postma uit 
Westergeest, WMR Rinsumageest, M.J. Borger Transport uit Ee en heel veel 
vrijwilligers.

De�tocht:�een�musical�om�nooit�te�vergeten
LEEUWARDEN�-�Het�musicalspektakel�De�Tocht�gaat�in�oktober�2021�in�
première.�Eén�van�de�doelstellingen�van�De�Tocht�is�om�de�herinnering�
aan�De�Elfstedentocht�voort�te�laten�leven�ook�voor�de�generatie�na�
‘ons’.�Daarnaast�wil�de�organisatie�een�musical�maken�om�nooit�te�ver-
geten�mede�door�gebruik�te�maken�van�de�nieuwste�technieken�op�het�
gebied�van�theater�en�door�een�bijzonder�verhaal�te�vertellen.��

Het verhaal 
In De Tocht wordt het indruk-
wekkende verhaal van vijf vroegere 
schaatsvrienden verteld die elkaar in 
de loop der jaren door ruzie en af-
gunst uit het oog verloren zijn. Maar 
in hun jongere jaren deden ze elkaar 
een belofte: als De Tocht ooit nog 
een keer komt, dan rijden we hem 
samen uit. Belofte maakt schuld, 
zeker aangezien één van de vrienden 
een geheim bij zich draagt, waardoor 
er veel meer op het spel staat dan en-
kel het halen van het kruisje...  

Waarde voor Fryslân
De musical speelt zich af op het ijs 
waardoor het publiek – dankzij de 
nieuwste theatertechnieken - letterlijk 
meebeweegt over het ijs. De Elfste-
dentocht is van Nederland maar vindt 
toevallig plaats in Fryslân. Hoewel, 
niet geheel toevallig want ‘wij’ hebben 
dé elf steden waar de tocht langs gaat. 
Om De Tocht van waarde te laten zijn 
zoekt de organisatie letterlijk de ver-
binding met deze elf steden. Zo zoekt 
de organisatie 16.868 Elfstedentocht-
liefhebbers die voor 50 euro een speci-

aal startbewijs kopen voor een try-out 
inclusief hapje en drankje. 

Startbewijs
Met de aanschaf van een startbewijs 
wordt bijgedragen aan de realisatie 
van De Tocht. De deelnemers wordt 
daarnaast gevraagd om middels o.a. 
enquêtes mee te denken over de in-
houd van de voorstelling. Zowel in de 
aanloop naar De Tocht toe, als na het 
zien van de try-out. Tijdens de pers-
bijeenkomst vorige week in de Elfste-
denhal in Leeuwarden namen Klasina 
Seinstra en Henk Angenent het eerste 
startbewijs in ontvangst. 

Voor meer informatie en een startbe-
wijs, zie www.musicaldetocht.frl 
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Voor al uw woninginrichting! 

tapijt 

linoleum 

vinyl

marmoleum 

laminaat  

parket 

plankenvloeren 

gordijnen 

vitrage  

rolgordijnen 

vouwgordijnen

binnen- en  

buitenzonwering

Ook hebben 

wij horren 

van Unilux, 

rolhorren,

inzethorren en 

plissé hordeuren.

Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21, 9062 EA Oentsjerk
058 256 19 03, info@dijkstrawoonmode.nl
www.dijkstrawoonmode.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag 10 - 17 uur / zaterdag 10 - 16 uur

20% 
KORtinG!

DEZE MAAnD GELDiG

o.a. ROLGORDijnEn

jALOEZiën

DUOROLGORDijnEn

DUEttE 

pLissé

. 

  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

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

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

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

Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

Schaafsma.pdf   1   13-12-17   16:14

Uw betonplaatspecialist
in NO-Friesland!

Uit voorraad leverbaar:
Afmeting 250x 125 cm (glad of antislip)  

en 305 x 153 cm (glad of antislip)
In dikte: 6,5 mm, 9 mm, 12 mm,  

15 mm, 18 mm en 21 mm

Afmeting 152 x 250 cm (glad of antislip)
In dikte: 18 mm, 21 mm, 24 mm en 30 mm

Betonplaten ook leverbaar
in de maten:
170 x 310 cm
180 x 330 cm
200 x 400 cm
220 x 500 cm

In diverse diktes!

www.handelsondernemingschaafsma.nl
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Na�ruim�40�jaar�tijd�voor�een�reünie�bij�Café�Prins�
KOLLUMERZWAAG�-�Piet�Prins�is�in�de�ruim�veertig�jaar�dat�zijn�café�in�
Kollumerzwaag�bestaat�een�begrip�geworden�in�Noordoost-Friesland.�
,,Hiel�wat�minsken�ha�hjir�herinneringen�lizzen,�it�hat�in�diel�útmakke�fan�
harren�jeugd’’,�weet�hij.�Samen�met�zoon�Melle�Prins,�personeelslid�Hilda�
Alkema�en�twee�vaste�klanten�organiseert�hij�een�reünie.�,,It�hie�om�my�
net�hoefd,�mar�no’t�it�hast�safier�is�ha�ik�der�toch�wol�sin�oan.’’

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Wat de kracht is van het succes van 
Café Prins? Dat iedereen zich thuis 
voelt in deze bruine kroeg. ,,Se kinne 
hjir harren sels wêze. En as se no op 
de tafel wolle stean of in koprol yn 
‘e kroech dogge, dat makket ús neat 
út. As de minsken it mar nei harren 
sin hawwe’’, zegt Prins. Ook is Prins 
altijd de kroeg geweest die het langst 
open was van iedereen en waar ook ’s 
nachts complete maaltijden verkrijg-
baar waren. Het liefst staat Piet Prins 
niet in de belangstelling, vandaar dat 
deze reünie van hem in eerste instan-
tie niet had gehoeven. ,,Mar no’t we it 
beslút naam ha, gean we derfoar mei 
syn âlen.’’

Jeugdnostalgie
Op vrijdagavond 27 maart vanaf 20.00 
uur is iedereen dan ook van harte wel-
kom. Oud-personeelsleden zijn uit-
genodigd, maar ook klanten zijn van 
harte welkom. Op een groot scherm 
worden oude foto’s getoond die door 
de jaren heen gemaakt zijn. ,,Dan 
komme de ferhalen fansels wol’’, zegt 
Hilda die inmiddels 26 jaar in de keu-
ken werkt. ,,Minsken hâlde derfan om 
op in positive manier herinneringen 
op te heljen, it is pure jeugdnostalgy’’, 
stelt Melle. Hij groeide als klein jon-
getje op in deze kroeg en nam het 
café in 2000 over van zijn vader. Door 
de jaren heen is Café Prins heel wat 
keren verbouwd. Een vaste klant zei 
ooit: ,,Der is hjir gjin spiker dy’t de 
kâns krijt om te rustkjen, dan is er der 
al wer út.’’

Altyd gesellich
In totaal werken meer dan veertig 
mensen bij café Prins. De toeganke-
lijke sfeer die hier altijd hangt past 

volgens Melle bij de regio. ,,It is hjir 
altyd gesellich en noch nea eskalearre. 
Miskien lûke wy just wol gemoed-
like minsken oan omdat wy sels ek 
‘gewoan’ binne. Op 27 maart meitsje 
we der wer in moai feestje fan.’’ Ook 
de oud-dj’s worden uitgenodigd, waar 
Piet Prins er zelf één van is. Of hij zelf 

tijdens de reünie ook gaat draaien? 

,,Miskien wol. Yn elk gefal draaie we 
muzyk út de jierren ’80 en ’90, dat past 
derby’’, zegt Prins, wiens leven in het 
teken staat van zijn café. ,,It hoareka-
fak sit ús yn it bloed, der kinst net foar 
leare, dat sit yn ús DNA’’, voegt Melle 

eraan toe. Hij vindt het moeilijk om 
een mooie anekdote te noemen. Dat 
zijn er teveel om op te noemen. Piet 
Prins: ,,Ik kin der in boek oer skriuwe. 
Miskien komt dat der noch wolris fan, 
as ik tiid ha. Mar earst rjochtsje wy ús 
op ‘e reüny.’’

‘As de minsken 
it mar nei it sin 
hawwe’

Piet Prins samen met de vaste klanten uit de beginperiode.
Piet Prins is in de ruim veertig jaar dat zijn café in Kollumerzwaag bestaat een begrip 
geworden in Noordoost-Friesland. 

Hilda Alkema, Melle Prins en Piet Prins zijn alle drie niet 
meer weg te denken uit het café in Kollumerzwaag.

Salomon Levy duikt 
op in De Westereen
DE WESTEREEN - Terwijl de nieuwe woningen in de Salomon Levystrjitte 
gebouwd worden, maakt de revueploeg van De Westereen zich op voor de pre-
mière van komende vrijdag 13 maart om 20.00 uur in It Badhûs. Het gaat goed 
met de kaartverkoop, er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. 

Regisseur Anja Swart kwam op het idee voor het verhaal over ‘Spul yn ‘e Salo-
mon Levy’ door de sloop en nieuwbouw van huurwoningen in de Salomon Le-
vystraat in De Westereen. Tijdens de voorstelling nemen de oud-bewoners hun 
intrek in de nieuwe woningen. Daarnaast komen er ook nieuwe bewoners wo-
nen, maar daar is niet iedereen blij mee. Hoort iedereen wel thuis in de Salomon 
Levystrjitte? Er wordt een groot feest georganiseerd, maar iedereen heeft andere 
ideeën waardoor er de nodige conflicten ontstaan. Uiteraard is deze voorstelling 
voorzien van een muzikale noot.

Meer informatie en kaartverkoop: www.revueploeg.nl 

Salomon Levy loopt als een rode draad door de voorstelling. ,,Sa no en dan dûkelet hy op’’, zegt 
Anja Swart. Foto: Pieter de Vries
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Uitvaartvereniging “En Hij Stierf”
Broeksterwoude/De Valom

Agenda vergadering:
1. Opening
2. Herdenking overledenen 2019
3. Lezing en gebed
4. Vaststellen agenda
5. Notulen
6. Financieel verslag 2019
7. Begroting 2020

8.  Presentatie Ronald Postema 
kand.notaris

9. “levenstestament”
10. Cluster Dantumadiel
11. Bestuursverkiezing
12. Mededelingen bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse
 LEDENVERGADERING     

op 16 maart 2020 in dorpshuis “de Pipegael” te Broeksterwâld.
Aanvang 20.00 uur.

Het Bestuur
www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Gevuld stokbrood

(aanbieding is geldig tot 14 april 2020)

GevuldGevuld
stokbrood, stokbrood, 
tweede voortweede voor
de helft vande helft van
de prijs.de prijs.

Echt hout 
leeft
Morena is een uitgebreid 
woonprogramma van massief hout. 
Waarbij geen meubel er hetzelfde 
uit ziet, door de unieke eigen-
schappen van Europees eiken. 

De finesse van de massief eiken 
ronde tafel Roundy zit in de 
mooie vorm, het pure materiaal 
en de kwaliteit van afwerking. 
Vanaf ¤910,-

Morena tafel in diverse 
maten vanaf ¤829,-, met 
aanlegblad vanaf ¤1259,- 
Dressoir 198x95x50 cm 
vanaf ¤1429,-
Buffetkast 158x210x50 cm 
vanaf ¤2039,-

Eetkamerstoel Mila
uni- of tweekleurig 
gestoffeerd ¤149,-

3 zits met hoofd- en voetensteun vanaf ¤  1944,-
SCAN EN BEKIJK 
HET FILMPJE

Ga naar onze 
website of winkel 

voor alle mogelijkheden 
van de foldermodellen 

in materiaal, maat 
en kleur.

Bank
Zanardi
2,5 zits vanaf
¤1207,- 

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

Strak, stoer & speels

Dit interieur heeft alles. De stoere hoekbank in 

de warme kleur cognac is het middelpunt. Door 

toevoeging van kussens in velvet wordt deze wat 

speelser. Natuurlijke materialen als hout, rotan 

en beton maken het plaatje compleet.

Zoals afgebeeld €1849,-.

Lekker 
leefbaar!

C A D E A U
B I J  E E N  A A N K O O P 
B E D R A G  VA N A F  € 7 5 0,- *

O N T VA N G  E E N  D I N E R

Nieuw!
Hoekbank Femy 

vanaf 
€1469,-

Hoekbank
Nordic 
Corner 

Vanaf 

€ 1104.-
Ook als 
gewone bank 
leverbaar.

3 zits met hoofd- en voetensteun vanaf €1944.- 

Nieuwe collectie!
Matteo stoelen 
3 actuele kleuren, v.a. €89.-

SMAAKVOL
WONEN!
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VVEERRNNIIEEUUWWDD
DDIIJJKKSSTTRRAA  MMOODDEE  IISS  CCOOMMPPLLEEEETT

VVEERRNNIIEEUUWWDD

MMaaaakk  nnoogg  ddee  hheellee  mmaaaanndd  kkaannss  oopp

GGRRAATTIISS  KKLLEEDDIINNGG

EEllkkee  wweeeekk  pprriijjss  ttiijjddeennss  ddee  kkaassssaabboonnaaccttiiee!!
FFeeiinntteennssllooaannee  11  FFeeaannwwââllddeennFeintensloane 1 Feanwâlden

wwwwww..ddiijjkkssttrraammooddee..nnllwww.dijkstramode.nl

KKoomm  llaannggss  eenn  llaaaatt  jjee  vveerrrraasssseenn!!

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Dijkstra�Mode�compleet�vernieuwd
FEANWÂLDEN�-�Wie�de�ruime�kledingzaak�van�Dijkstra�Mode�in�Feanwâl-
den�binnenwandelt�zal�verrast�zijn.�Het�warme�interieur�straalt�gezellig-
heid�uit�en�dankzij�de�nieuwe�indeling�zijn�meerdere�hoeken�gecreëerd�
waar�je�onder�het�genot�van�een�kop�koffie�even�kunt�bijpraten.�,,Mensen�
van�alle�leeftijden�voelen�zich�hier�welkom.�En�dat�is�precies�onze�bedoe-
ling.’’

Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s Nynke Dijkstra

Dijkstra Mode bestaat dit jaar vijftig 
jaar en trekt klanten uit de hele regio 
Noardeast-Fryslân, mede dankzij de 
grote parkeerplaats voor de deur. Toen 
Cees en Durkje Dijkstra de zaak van 
zijn ouders zeventien jaar geleden 
overnamen, is ook de collectie aan-
gepast. ,,Elke week hangt er weer wat 
nieuws in de winkel voor alle genera-

ties, van jong tot oud en dames en he-
ren’’, vertelt Durkje. Haar man voegt 
er aan toe dat de tijden verandert zijn. 
,,Ook de oudere dames van nu dragen 
vlotte kleding en voor jongeren zijn 
er genoeg hippe merken waaruit ze 
kunnen kiezen. Op de herenafdeling 
helpen we mannen aan stoere kleding 
of een net (trouw)pak. Er is dus voor 
elk wat wils. Bovendien is er altijd ge-
noeg personeel in de winkel aanwezig 
om klanten te voorzien van een eerlijk 
advies. Dat is onze kracht.’’ 

Gemoedelijke sfeer
De afgelopen maanden stonden voor 
het team van Dijkstra Mode in het te-
ken van de verbouwing. Durkje: ,,We 
hebben nieuwe vloeren gekregen, 
sfeervolle verlichting en een andere 
indeling waardoor de winkel ruimer 
lijkt. Ook de toonbanken, kledingrek-
ken, paskamers en diverse koffiehoe-
ken zijn vernieuwd. Elke afdeling 
heeft nu z’n eigen kleur en sfeer, waar-
door het overzichtelijker is geworden.’’ 
Bijzonder is de hoek met trouwpak-

ken voor mannen. Die is inmiddels 
bekend in de regio, mede dankzij 
mond-tot-mond reclame. Naast 
trouwkostuums is er ook veel keus 
in mode voor bijzondere momenten. 
Het gebeurt dan ook regelmatig dat 
niet alleen de bruidegom maar ook de 
familie naar huis gaat met een mooie 
outfit voor het feest. Door de gemoe-

delijke sfeer bij Dijkstra Mode is het 
kopen van een trouwkostuum of een 
nieuwe outfit op zich al een feestje. 

Grand opening
De afgelopen weken stonden bij 

Dijkstra Mode in het tekening van de 
‘grand opening’. Mensen konden een 
kijkje nemen in de vernieuwde win-
kel, de voorjaarscollectie bekijken en 
ondertussen genieten van hapjes en 
drankjes. 

Elke klant kreeg een tas met daarop 
de tekst ‘Het mooiste wat je kunt 
dragen is een lach’. Verder maakten 
ze kans op kleding van hun favoriete 
merk. Die kassabonactie loopt voor-
lopig nog even door. Ballonnen bij 
de ingang en een echte foodtruck in 
de winkel maakten het feest com-
pleet ,,De reacties waren heel positief. 
Mensen vinden de winkel er vooral 
heel ruim uitzien dankzij de nieuwe 
indeling. Maar het belangrijkste is dat 
ze het hier nog steeds gezellig vinden. 
Want de sfeer is, dankzij ons team, 
nog steeds hetzelfde.’’

Meer informatie: 
www.dijkstramode.nl 

Weinig draagvlak voor speeltuin De Hege Seis 

DE�WESTEREEN�-�Een�groep�bewoners�is�drie�jaar�geleden�gestart�met�het�initia-
tief�voor�beleeftuin�De�Hege�Seis�in�De�Westereen.�Een�plek�voor�alle�bewoners�
van�de�Westereen,�jong,�oud,�met�een�zeer�gevarieerd�aanbod�voor�iedereen.�
,,Helaas�blijkt�nu�na�drie�jaar�dat�er�maar�weinig�draagvlak�is�voor�deze�plek�
en�dat�het�enthousiasme�verdwijnt’’,�aldus�het�bestuur.�,,Het�kost�ons�als�
bestuur�enorm�veel�tijd�en�energie�om�de�plek�zo�te�houden�en�eventueel�uit�
te�breiden.�Dit�kan�echter�niet�langer�van�drie�af�vier�personen�afhangen.’’�

Voor het komende jaar heeft het be-
stuur alweer wat activiteiten gepland, 
zoals voor Pasen, buitenspeelmiddagen, 
vakantiepret en Halloween. Ook is de 
beleeftuin aangemeld voor de passie-
prijs van de overheid. Verder zijn er drie 
prachtige parasolbomen geplant bij de 
centrale zitjes zodat mensen deze zomer 
heerlijk beschut kunnen zitten. Daar-
naast is er een waterpunt aangelegd voor 
de moestuintjes en wateractiviteiten. 
Ook zijn er rubberen tegels onder di-
verse speeltoestellen gelegd en de kabel-
baanheuvel is van beplanting voorzien. 
,,En zo bouwen we gestaag verder met 
als ultieme doel onze voetbalmuur waar 
nog heel veel geld voor nodig is.’’ 

Bestuur zoekt vrijwilligers
Het bestuur wil het hele dorp graag 
bewust maken dat er vanuit de ge-
meenschap participatie nodig is om de 

beleeftuin in stand te houden. Om te 
beginnen kunnen mensen op 13 en 14 
maart helpen om de speeltuin zomer-
klaar te maken tijdens de actie van NL 
Doet. ,,Hiervoor hebben we vanuit het 
Oranje Fonds budget gekregen, maar als 
er geen mensen zijn om mee te helpen 
gebeurt er niks met het geld en zal deze 
subsidie ook verdwijnen. Opgave kan via 
facebook of bij de bestuursleden.’’ Verder 
is het bestuur op zoek naar vrijwilligers 
en ook ideeën of opmerkingen zijn wel-
kom. ,,Dat wij trots zijn op onze beleef-
tuin moge duidelijk zijn, maar we hopen 
dat dorpsgenoten op wat voor manier 
dan ook zich willen inzetten om deze 
unieke plek te behouden voor nog vele 
generaties.’’
Meer informatie: Elisabeth Bakker 
06-48520810 of Anneke Prins 06-
15524975. Volg Belevingstuin De Hege 
Seis ook op Facebook.

Het team van Dijkstra Mode met van links naar rechts: 
Cees , Durkje , Janke, Pieta, Yvonne, Wietske, Theo, Nynke, Anneke en Annie.

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

 In eerste instantie was het de bedoe-
ling dat de supermarkt Aldi zich tijde-
lijk zou vestigen in de voormalige BA-
COFA. De gemeente Dantumadiel 
heeft echter besloten geen vergunning 
te verlenen voor deze locatie vanwege 
vewachte problemen met de parkeer-
mogelijkheden bij dit pand. De super-
markt trok de aanvraag daarom in en 
ging op zoek naar een andere locatie. 
Er is nu vergunning aangevraagd voor 
het pand waar vroeger de LIDLL was 
gevestigd. Het ziet er naar uit dat dit 
geen problemen gaat opleveren. 

Grote herinrichting
Dit jaar staat een grote herinrichting 
van de Ferlinge Stasjonsstrjitte op het 
programma. De verwachting was dat 
de aanbesteding hiervan al had plaats-
gevonden. Dit is echter nog steeds 
niet gebeurd. De verantwoordelijk 
wethouder heeft aangegeven dat de 
werkzaamheden dit jaar echt zullen 
worden uitgevoerd.

Snelheidscontrole
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ont-
gaan dat bij een snelheidscontrole op 
de Foarstrjitte bijna 25 procent van 
de gecontroleerde voertuigen zijn be-
keurd. Dit geeft wel aan dat het met 
het gedrag van de bestuurders ver te 
zoeken is. Doarpsbelang heeft regel-
matig overleg met de politie en dringt 
dan ook aan op nog meer controle. 
Veiligheid staat toch voorop?

Vrijheid-express
Omdat het 75 jaar geleden is dat de 
oorlog ten einde kwam wil Doarpsbe-
lang dit jaar een speciaal tintje geven 
aan de herdenking en viering op 4 en 5 
mei. In aanloop naar deze gebeurtenis 
is er op 23 april al aandacht hiervoor. 
In iedere provincie rijdt vanaf begin 
april een Vrijheid-express om verhalen 
over oorlog en vrijheid op te halen en 
te brengen. 

Burgemeesters, wethouders, scholen, 
verzorgingshuizen, musea en bedrij-
ven verwelkomen de trailers in de ge-
meente. De Vrijheid-express fungeert 
als ontmoetingsplaats, expositieruimte 

en evenementenplatform. De bus 
komt op 23 april naar De Wester-
een, waar twee voorstellingen wor-
den verzorgd. Per voorstelling kun-
nen dertig personen aanwezig zijn. 
De scholen worden hierbij nadruk-
kelijk betrokken. 

Verhalenverteller
Tijdens de bijeenkomst wordt er 
ook een oorlogsverhaal verteld. Het 
zou mooi zijn als de verhalenvertel-
ler een dorpsgenoot zou zijn. Wie 
is bereid om dit op zich te nemen? 
Neem dan contact op met Doarps-
belang via email tjipkep@hotmail.
com of tel: 06-48422790.
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Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl

Super stunt 
slechts

Bundel Jan van der Meer 
      Heb lief...
             ...Haw leaf 

Zaterdag 28 maart brengt Treast de derde bundel 
uit van Jan van der Meer. 

U bent deze dag van harte welkom van 11.00 - 16.00 uur
Jan van der Meer is deze dag ook bij ons aanwezig

We willen er een bijzonder dag van maken met ook als thema, 
Heb lief... Haw Leaf

Programma: 
11.15 uur overhandigen wij Jan van der Meer de nieuwe bundel 

12.00 - 13.00 uur is er een lunch met Jan van der Meer 
ook in het kader van het thema, gezellig samen lunchen 

geeft verbintenis en is gezellig. U bent van harte welkom 
Wij vragen u op te geven via: info@treast.nl  

opgeven kan tm 24 maart, er zijn geen kosten aan verbonden. 

11.00 - 15.00 uur is Anja Postma van 
Anja@Photography aanwezig om prachtige 

portretfoto / familiefoto te maken
in het kader “Heb lief... Haw leaf”  

een foto wordt u kosteloos aangeboden! *

Kijk ook op ons nieuwe site.... www.mominten.nl 
voor bijzondere geschenken voor ieder moment in het leven!

Treast 
Skoallestrjitte 16 | De Westereen | www.treast.nlVoor iedere bezoeker is er

een leuke attentie!

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Wij zijn het goedkoopste adres voor al 
uw: vouwgordijnen, in-betweens, 
overgordijnen en vitrages. Ook verzor-
gen wij graag uw;  tapijt-, vinyl-, pvc-, 
laminaat- en marmoleum vloeren.
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Brons�voor�Harm�Visser�op�WK�schaatsen
DE�WESTEREEN�-�Het�kwam�als�een�complete�verrassing�voor�de�19-ja-
rige�Harm�Visser�uit�De�Westereen�dat�hij�mee�mocht�doen�aan�het�WK�
schaatsen�voor�junioren�in�Polen.�Hij�verving�Jordy�van�Workum�wegens�
ziekte.�Met�zijn�teamgenoten�Jarle�Gerrits�en�Yves�Cornelis�Vergeer�pakte�
hij�brons�op�de�ploegenachtervolging�in�een�mooie�tijd�van�3.55,88.

Tekst: Klasina van der Werf

De mannen namen het in de tweede 
rit op tegen Kazachstan. Gedurende 
de race kreeg de Oranjeploeg zijn 
concurrent steeds meer in het vizier 
en in de voorlaatste ronde haalden ze 
hen in. In de laatste rit doken Rusland 
(goud) en Japan (zilver) nog onder 
de tijd van Nederland. ,,Ik was heel 
blij met brons, een mooie medaille’’, 
stelt Harm Visser. Vlak daarvoor was 
hij - net als in 2019 - nog Neder-
lands Kampioen Marathonschaatsen 
geworden bij de junioren A. ,,Gek 

genoeg kon ik er niet echt van genie-
ten. Ik was door de selectiecommissie 
Langebaan van de KNSB net niet ge-
selecteerd voor het WK en daardoor 
zat ik in een dip’’, vertelt Harm. De 
Westereender is nog steeds blij dat hij 
op het laatste moment toch nog mee 
mocht doen en ook nog met een bron-
zen medaille naar huis keerde. Op de 
massastart werd hij dertiende en op de 
1500 meter zette hij een eindtijd neer 
van 1.54,271, waarmee hij veertiende 
werd.

Olympische droom
Vanaf volgend jaar schaatst Harm 
voor het eerst mee met de senioren. 
,,Dan wordt het echt serieus. Maar 
ik weet inmiddels hoe het wereldje 
werkt. Het is hard werken’’, zegt Harm 

die in 2018 al een Europese titel voor 
het skeeleren in de wacht sleepte. 
Toch wil hij zich helemaal richten op 
het schaatsen. ,,Skeeleren is vergane 
glorie. Bij het schaatsen valt meer te 
halen. Mijn droomdoel is om over zes 
jaar de Olympische Spelen te halen op 
de 1500 meter en 5 kilometer.’’ Harm 
zijn hele leven staat in het teken van 
sport. Wel volgt hij daarnaast de op-
leiding Fysiotherapie in Groningen, 
maar dat staat momenteel op een 
zacht pitje. ,,Sport staat op 1, school 
op 2. Als afleiding vind ik school heel 
fijn. Dat heb ik nodig, want eigenlijk 
is schaatsen een verschrikkelijk moei-
lijke sport, maar tegelijk het mooiste 
wat er is. Het komt allemaal zo precies 
en qua techniek is het heel ingewik-
keld. Ook mentaal is het zwaar. Mijn 
brandstof is na dit seizoen ook wel op 
nu. Eerder heb ik al meegedaan aan 
de wereldbekerwedstrijden in Japan, 
waar we in de ploegenachtervolging 
als zevende zijn geëindigd. Ik heb nu 
even rust en richt me daarna volledig 

op het nieuwe schaatsseizoen.’’
Ook als marathonschaatser blijft 
Harm Visser actief. Vooral de re-
laxte sfeer spreekt hem aan. Het is 
ook meteen een goede basis voor het 
langebaan schaatsen. En áls de Elf-

stedentocht ooit komt, dan is Harm 
Visser van de partij als wedstrijd-
deelnemer. ,,Dat zou fantastisch zijn. 
Als echte Fries wil ik daar hoe dan 
ook aan meedoen. Ik zou er zelfs de 
Olympische Spelen voor afzeggen.’’ 

Mark�Klokman�uit�Feanwâlden�
Nederlands�kampioen�judo�

FEANWÂLDEN�–�Mark�Klokman�uit�Feanwâlden�IS�Nederlands�kampioen�judo�
geworden�in�de�gewichtsklasse�-46�kg�voor�judoka’s�tot�18�jaar.�De�Neder-
landse�kampioenschappen�vonden�dit�jaar�plaats�op�29�februari�in�de�Sport�
Campus�Zuiderpark�in�Den�Haag.�Ruim�350�judoka’s,�die�op�de�voorafgaande�
kampioenschappen�in�één�van�de�7�districten�in�hun�gewichtsklasse�bij�de�
beste�4�waren�geëindigd,�betraden�de�wedstrijdmat�op�jacht�naar�het�podium.��

Kop groter
Mark kwam namens Judoclub Sato 
uit Sneek uit voor het district Noord 
Nederland. In de eerste ronde moest 

hij het opnemen tegen een judoka uit 
Zuid Holland. Deze partij won Mark 
met een snelle heupworp (Uchi Mata). 
De volgende tegenstander was de 

kampioen van Limburg. Deze partij 
werd gewonnen met een houdgreep 
(Sankaku-jime). De derde partij 
was tegen een judoka uit het sterke 
district midden Nederland. Door 
een sterke pakking en slim judo wist 
Mark deze partij te winnen. Ook de 
halve finale ging tegen een judoka 
uit midden Nederland. Alhoewel 
deze judoka 4 kilo zwaarder en een 
kop groter was ging ook hier de 
winst naar Mark en plaatste hij zich 
voor de finale. 

Zwarte band
In de finale kwam Mark alweer 
een judoka uit het sterke midden 
Nederland tegen. Door een snelle 
overname (met Ura Nage) wist 
Mark zijn tegenstander op de rug 
te gooien en werd daarmee Ne-
derlands kampioen. Omdat het in 
Nederland de gewoonte is dat de 
Nederlands kampioen in de leef-
tijdscategorie tot 18 jaar de zwarte 
band krijgt mag Mark deze binnen-
kort ook ophalen. Een mooie kroon 
op de vele trainingsuren.

Sportpark in Ferwert krijgt na 44 jaar nieuw kleedgebouw
FERWERT�-�Het�heeft�even�geduurd,�maar�na�44�jaar�is�de�kleedaccommo-
datie�van�sportpark�‘De�Boppeslach’�in�Ferwert�eindelijk�gerenoveerd.�Het�
oude�kleedgebouw�was�technisch�verouderd�en�afgeschreven�en�voldeed�
al�lange�tijd�niet�meer�aan�de�hedendaagse�eisen.�

Door de renovatie, die is uitgevoerd 
door bedrijven uit de buurt met hulp 
van vele vrijwilligers, is het gebouw 
bouwtechnisch, installatietechnisch 

en qua duurzaamheid weer volledig bij 
de tijd. Toegepaste duurzame maatre-
gelen zijn onder andere spouwmuur-
isolatie, dakisolatie, HR-beglazing, 

een hoogrendementsboiler in com-
binatie met een zonneboilersysteem, 
bewegingsmelders en 40 zonnepane-
len voor de stroomvoorziening op het 
complex. 

De gebruikers van het complex, de 
kaatsvereniging Foswert (1926) en 
de voetbalvereniging Wardy (1945) 

kunnen weer jaren vooruit met dit 
gebouw. Beide verenigingen (samen 
zo’n 360 leden) vormen een belang-
rijke factor in het sociale en sportieve 
leven van de 2000 dorpsbewoners uit 
Ferwert en Hegebeintum.

Dit project is mede tot stand gekomen 
dankzij de steun van de gemeente No-

ardeast-Fryslân, de provincie Fryslân 
(Iepen Mienskipsfûns), het Ministe-
rie van VWS (BOSA-regeling), de 
Rabobank (Fonds Coöperatief Divi-
dend) en de beide verenigingen. In to-
taal is er voor meer dan € 150.000 ge-
investeerd in het bestaande complex.

‘Als er een Elfstedentocht 
komt wil ik daar hoe dan 
ook aan meedoen’

Het podium met als tweede van links Mark Klokman. Foto: Jolanda Bultena

Lieuwe (8) redt zijn beppe
HOLWERD - De 8-jarige Lieuwe Duinstra uit Holwerd is vorige week door burgemeester Johannes Kramer van de 
gemeente Noardeast-Fryslân in het zonnetje gezet. Aanleiding is een moedig optreden van Lieuwe. Hij was onlangs 
bij zijn beppe op bezoek, toen zij van de trap viel en haar heup brak. Daarnaast had zij ook nog andere verwondingen. 
Er waren op dat moment geen anderen aanwezig die hulp konden bieden. De ouders van Lieuwe waren aan het werk.
Lieuwe heeft zijn beppe gekalmeerd en hij belde helemaal zelf het alarmnummer 112 voor een ambulance.  Samen 
met beppe ging hij in de ambulance naar het ziekenhuis en hij bleef de hele tijd bij haar. De beppe van Lieuwe vindt 
het geweldig wat haar kleinzoon voor haar heeft gedaan en stuurde de gemeente daarom een mail. Voor burgemeester 
Kramer reden genoeg om langs te komen en Lieuwe in het zonnetje te zetten.

TikTok
Mag ik op TikTok? Deze vraag 
stelde onze dochter van 8 jaar ons 
vorige week. Gelukkig wist ik wat 
het was. Nog maar net, dankzij een 
artikel in De Westereender. ,,Daar 
ben je nog veel te jong voor’’, was 
mijn eerste reactie. Voor degenen 
die het niet weten: TikTok is een 
kruising tussen sociale media -en 
muziekapp en het is immens po-
pulair bij vaak jonge tieners. Na de 
vraag van mijn dochter ben ik mij 

eens in de wereld van TikTok gaan verdiepen. Veel kinderen maken grap-
pige korte filmpjes op deze app met allerlei effecten. Best creatief eigenlijk. 
Ik vroeg me dan ook af: kan dat kwaad? Volgens Jesse van Wieren is 8 jaar 
tegenwoordig een normale leeftijd om op TikTok te gaan. Ik heb het hem 
even gevraagd tijdens een interview over het Iepenloftspul van Burgum 
waarin deze bekende TikTokker meespeelt (zie pagina 9). Het probleem 
is dat ik digibeet ben. Iedereen die voor 1980 is geboren schijnt moeite te 
hebben met digitale media. En ik ben van ’79. Diezelfde digibeten zijn dus 
de ouders die nu belangrijke beslissingen moeten nemen over hoe hun kin-
deren moeten omgaan met de nieuwe media. Alsof opvoeden zonder tablets 
en apps nog niet lastig genoeg is. Richtlijnen rondom opvoeden en social 
media zijn er niet, dus in de praktijk komt het erop neer dat we allemaal 
maar wat aanrommelen. Maar goed, we moeten met de tijd meegaan, dus 
hield ik eerst met mijn man een TikTok-gesprek. We waren het erover eens 
dat onze dochter een privé-account mag hebben dat afgeschermd is voor de 
buitenwereld. Als iemand haar wil volgen moet ze ons eerst om toestem-
ming vragen en we willen de filmpjes zien voordat ze deze plaatst. Ook 
stellen we duidelijke grenzen over wanneer en hoe lang ze mag TikTokken. 
Helemaal in de wolken was ze toen we haar het laatste TikTok-nieuws 
onder het eten vertelden. Vervolgens hadden we een goed gesprek aan tafel 
over hoe je bewust en kritisch met social media kunt omgaan en over de 
gevaren. Heel waardevol. En wat hebben we gelachen om de eerste filmpjes 
die ze maakte waarbij haar zusje soms ook ‘toevallig’ door het beeld huppelt. 
We moeten nog een hoop leren met z’n allen als het gaat om het gebruik 
van social media met kinderen. Maar met een beetje gezond boerenverstand 
en een positieve kijk op de kansen die de nieuwe media ons biedt komen we 
denk ik een heel eind. Inmiddels heeft onze dochter 3 volgers, onder wie ik 
zelf, haar nichtje en beppe. En als zelfs beppe al op TikTok zit, dan moet 
het wel goed zitten met deze app. Toch?

Klasina van der Werf

COLUMN
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Zuiderschans 8  Dokkum | Telefoon: 0519 - 221 871
www.meulenenbaarsma.nl

 

Zuiderschans 8  Dokkum | Telefoon: 0519 - 221 871 | www.meulenenbaarsma.nl

Coop
altijd 
dichtbij

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

•
•

slijterij

ambachtelijk slagerij

• bloemen & planten

• zelfscan

Oranjekoek
bakkerij van der Bijl
8 personen ongesneden.

van 6.45
       voor 4.99
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Twijzelerheide
Doarpsstrjitte 2a
Verkocht o.v.

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

Surhuisterveen
Koarstmoas 16
Vraagprijs: €399.500,- k.k.

Jistrum
Tillewei 15
Vraagprijs: €275.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Surhuisterveen
Warreboslaan 35a
Verkocht

Surhuisterveen
Dalgrond 1
Verkocht

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Surhuisterveen   
Johan ter Schoeleweg 19
Vraagprijs: €145.000,- k.k.

Augustinusga 
Geawei 8
Verkocht

Buitenpost
Waling Dykstrastraat 4
Vraagprijs: €169.500,- k.k.

VERKOCHT

Opende
Drachtsterweg 38
Vraagprijs: €259.000,- k.k. 

Surhuisterveen
Zetveld 11
Vraagprijs: €249.000,- k.k.

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

Buitenpost
Waling Dykstrastraat 4
Vraagprijs: €169.500,- k.k.

Surhuisterveen  
Langelaan 83
Verkocht

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

Surhuisterveen   
Grietmanstraat 67
Verkocht

Boelenslaan
Spekloane 22
Vraagprijs: €245.000,- k.k.

Kootstertille
Casimirstrjitte 92
Vraagprijs: €189.500,- k.k.

Augustinusga 
Skoalikkers 14
Vraagprijs: €275.000,- k.k.

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT o.v. VERKOCHT

VERKOCHT


