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Wij staan voor je
klaar, ook nu!
Maar...… tijdens de coronacrisis spreken we je
graag via telefoon, skype of (video)-chat. 
Bel gerust!

Rabobank Drachten Noordoost
Friesland

Ambulancebroeder Norbert Beerstra vervoerde coronapatiënten uit Brabant:

‘Ast�in�oar�helpe�kinst,�dan�moatst�dat�altyd�dwaan’
De�broer�van�de�buurvrouw,�de�zwager�van�een�collega�of�de�kennis�van�een�goede�vriendin:�iedereen�kent�wel�
iemand�die�positief�is�getest�op�corona.�Ook�in�Friesland�loopt�het�aantal�patiënten�dagelijks�op.�Iemand�die�het�coro-
navirus�van�heel�dichtbij�in�de�ogen�keek,�is�Norbert�Beerstra,�ambulancechauffeur�bij�Kijlstra�Ambulancezorg.�Samen�
met�collega’s�vervoerde�hij�in�maart�patiënten�uit�Brabant�naar�Friesland.�,,Soks�ha�ik�noch�nea�meimakke.’’

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

Een mondkapje, spatbril, handschoe-
nen, schoenbeschermers en een be-
schermend pak: de beelden van de 
Friese ambulancemedewerkers die 
als marsmannetjes terugkwamen 
uit Brabant staan veel mensen nog 

op het netvlies gebrand. Eén van 
hen was ambulancechauffeur Nor-
bert Beerstra (45) uit De Westereen.  

Lees veder op pagina 5 > 
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Mei Elkoar  
Foar Elkoar?
De Westereender - volgens velen de leukste krant van Noordoost-Friesland - staat stil bij deze  

crisis van ongekende omvang. De Westereender staat bekend als de krant met speciale verhalen over  

vaak bijzondere gebeurtenissen. Interviews met mensen die op een bepaalde manier iets unieks  

te vertellen hebben. Leuke advertenties van ondernemers die De Westereender omarmen en  

er voor zorgen dat de gunfactor overheerst waardoor iedere maand weer een bijzondere krant  

bij u door de bus valt. 

Via deze speciale advertentie willen wij u vragen om elkaar juist nu in deze onzekere en lastige periode  

te steunen en er voor elkaar te zijn. De jeugd zal zich moeten beseffen dat ze de verplichting hebben om  

de regels op te volgen die onze minister-president heeft aangekondigd. In oorlogstijd werden onze  

voorouders naar het front gestuurd om te vechten op leven en dood. Het enige wat nu van ons gevraagd 

wordt is: blijf thuis als je niet noodzakelijk naar buiten hoeft! Dit gaat toch niet teveel moeite kosten lijkt ons? 

Je helpt je vriendje, dorpsgenoot, klasgenootje, en je pake en beppe er echt enorm mee.  

Bespaar hun een eventuele besmetting welke dit coronavirus kan aanrichten juist bij onze ouderen  

waar we zuinig op moeten zijn. Een oorlog meemaken is al meer dan genoeg leed geweest voor deze  

mensen. Kortom denk: Mei Elkoar Foar Elkoar... 

Ook zijn er moeilijke tijden aangebroken voor veel ondernemers, werkelijk iedereen is geraakt door  

deze vreselijke explosie van het Covid 19 virus. Hoe kunnen we hen nou helpen?  

Bijvoorbeeld uw favoriete restaurant, fietsenwinkel, kledingwinkel of café. Bedrijven waar u soms al  

jarenlang klant bent. In deze bizarre tijd moeten we elkaar helpen waar dat kan. Laten we de  

ondernemers steunen want waar mogelijk moet het geld toch blijven rollen, anders hadden ze  

het net zo goed vierkant kunnen maken.

Hoe kunt u helpen? Bestel een maaltijd, of koop tegoedbonnen om ze straks na de crisis te verzilveren.  

Laat spullen thuisbezorgen om te passen of te proberen. Op dit soort verschillende manieren helpt u hen 

door deze moeilijke tijd heen. Met als dankbare beloning dat zij na de crisis hun deuren weer massaal voor u 

kunnen openen. Mei Elkoar Foar Elkoar, laat dat het credo zijn voor de lezers van De Westereender.  

Kunnen wij op u rekenen?

Pieter Jan Heidstra & Johan Henk Heidstra

de Westereender
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Thermometer
Voordat we als journalisten bij Omrop 
Fryslân op de redactie mogen komen, 
moeten we eerst thuis onze tempera-
tuur meten. Dat heeft uiteraard alles 
te maken met het coronavirus. Deze 
voorzorgsmaatregel las ik vorige week 
en zorgde voor een instant crisis. Want 
waar in al die verhuisdozen zou de ther-
mometer zitten? Sterker nog: hebben 
wij überhaupt wel zo’n ding in huis?
Sinds we bijna een half jaar geleden 
zijn verhuisd, zoeken we nog bijna da-
gelijks om allerlei spullen die plotseling 
spoorloos zijn. Spullen die je niet vaak 
gebruikt, maar desondanks wel noodza-
kelijk zijn. Zo zijn we maandenlang de 
Rabobank-reader kwijt geweest. Hand-
schoenen en mutsen: nergens meer te 
vinden. Waxinelichtjes, paspoorten of 
printpapier: alles is kwijt. 

Samen startten we een verwoede speur-
tocht naar de volgende vermissing: onze 
thermometer. Na een uurtje hoorde ik 
hoopvolle geluiden uit de garage. We 

bleken godzijdank nog zo’n apparaat te 
hebben. Godzijdank ja, want dan kon ik 
in ieder geval maandag aan de slag bij 
de Omrop. 
Of het door alle ophef kwam, weet ik 
niet, maar die nacht konden we beide 
niet goed slapen. Draaien, naar toilet, 
weer draaien, ieder uur op de wekker 
kijken én zweten. Zouden we dan toch 
iets onder de leden hebben? ‘s Ochtends 
aan de keukentafel sloeg de twijfel toe. 
Misschien dan toch maar even tempe-
raturen om het zekere voor het onzekere 
te nemen.
Ik zou die dag thuis werken, dus ik ont-
fermde me ondertussen over het ontbijt. 
Na het korte medische onderzoek in 
de badkamer zaten we even later weer 
met z’n tweeën aan tafel. Niets aan de 
hand, was de medische diagnose. De 
thermometer had keurig 37,2 graden 
aangegeven. 
Nadat we beide het ontbijt op hadden, 
wilde ik mijn tanden gaan poetsen in de 
badkamer. En daar zag ik de thermo-

meter liggen. Niet zo’n hip en fashio-
nable ding die je in je oor kunt steken, 
maar zo’n ouderwetse strijder die je 
vanachteren moet inbrengen. Jarengele-
den aangeschaft voor het temperaturen 
van de kids, die inmiddels 9 en 10 zijn. 
Ik schrok er een beetje van. 
‘Heb je dát ding gebruikt?’ riep ik ver-
schrikt. Uit de keuken kwam een be-
vestigend antwoord. ‘In je kont?’ vroeg 
ik voorzichtig. ‘Nee, die heb ik in mijn 
mond gestoken, nou goed!’ was het 

antwoord. Oke. 
Dus. We moeten deze week maar even 
naar de winkel om een nieuwe thermo-
meter. Eentje die je wel in je oor moet 
steken. En die leggen we in het kastje 
in de badkamer, zodat we ‘m nooit meer 
kwijtraken. Want ik krijg nu al tempera-
tuurverhoging wanneer ik alleen al aan 
deze thermometer denk..

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Ik ben om! Waarschijnlijk ook omdat ik op 
zoek naar iets anders. Ik volg ‘Boer zoekt 
vrouw’. Het programma waarin mensen 
op zoek zijn naar die ene prachtige steen 
in het verder grijze grind. Ik voel bij het 
programma een hoog jeugdsentiment. 
Ouderen zullen het zich wellicht herin-
neren, de “veiling” die je in diverse dorpen 
had. De veiling waar de meisjes para-
deerden en waar de jongens hun stoere 
kant toonden, soms met de gekste capriolen 
op de brommer of met een auto. Ik heb het 
nog meegemaakt, de veiling in Veenkloos-
ter op zondagmiddag, die verdween toen 
de Ringobar werd geopend. Het jachtter-
rein werd verplaatst, maar ook de veiling 
in De Westereen. Meisjes slenterden langs, 
alsof het een bloemencorso was. Sommige, 
echt nog kwajongens maakten het hun 
lastig door het populaire ‘rokje tik’. Insi-
ders weten dat dit inhield om een rokje 
omhoog te tikken met een tak of? De vei-
ling, velen spraken er schande van, maar 
persoonlijk vind ik het veel vrouw- en 
manvriendelijker, dan dat er iemand met 
zijn of haar vrienden, zus of heit en mem 
de brieven bestudeert die hij toegestuurd 
heeft gekregen. Ik zie het al helemaal voor 
mij: je bent zo’n veertig jaar. Altijd op 
de boerderij bezig geweest. Mem als de 
kloeke hen, die alles regelt. Lekker makke-
lijk en veilig. En dan brieven lezen van 
wanhopige vrouwen of mannen. Niets 
mis mee? Het geeft boeiende televisie. 
Toch vertekent het programma het beeld 
van onze maatschappij. Het valt mij op 
dat er alleen maar knappe, goed ontwik-
kelde vrouwen en mannen zijn uitgeko-
zen. Een enkele uitzondering daargelaten 
en daar gaat dan ook direct mijn sympa-
thie naar toe. Hoe kan het nu dat zoveel 
mensen in deze maatschappij niet aan 
een relatie toekomen. Vragen we te veel? 
Geef mij de veiling maar, je wist dezelfde 
avond waar je aan toe was en dat zonder 
brieven.

Jefanka

COLUMN

Eerste�‘Sulveren�opstekker’��
voor�Johannes�van�Kammen

DE�WESTEREEN�-�Johannes�van�Kam-
men�is�de�eerste�persoon�die�de�
‘Sulveren�opstekker’�krijgt�van�De 
Westereender.�Dit�is�een�nieuwe�
prijs�die�in�het�leven�is�geroepen�
door�uitgever�Pieter�Jan�Heidstra�
van�de�krant.

Johannes van Kammen verzorgde 
bijna veertig jaar de redactie voor deze 
lokale krant. Met hart en ziel schreef 
hij elke maand bijzondere verhalen 
over lokale gebeurtenissen. Dank-
zij zijn verhalen zijn veel mensen uit 
de regio in het zonnetje gezet, lokaal 
talent kreeg een ‘podium’ en met zijn 

natuurrubriek is hij een ambassadeur 
voor deze regio geworden.

‘In hiele ear’
De ‘Sulveren opstekker’ bestaat uit een 
zilveren plaat op een voetstuk waarop 
een pagina van De Westereender is 
afgedrukt. Dit keer is Johannes van 
Kammen zelf te zien op de pagina in 
verband met zijn afscheid als eind-
redacteur van deze krant. ,,Ik fyn it 
geweldich, in hiele ear’’, liet Johannes 
van Kammen in een reactie weten. 
,,Foaral ek dat it in ferfolch kriget 
sprekt my oan.’’

Jaarlijkse prijs
Het is de bedoeling om van de ‘Sul-
veren opstekker’ een jaarlijkse prijs te 
maken die uitgereikt wordt aan een 
persoon of een bedrijf die zich heeft 
ingezet voor deze regio. Er is slechts 
één voorwaarde aan verbonden: hij 
of zij moet in De Westereender heb-
ben gestaan, ook wel de leukste krant 
van Noordoost-Friesland genoemd. 
De naam ‘opstekker’ verwijst met een 
knipoog naar de bijnaam ‘messentrek-
kers’, zoals Westereenders van oudsher 
worden genoemd. 

Tweede editie
,,Met deze prijs willen wij mensen 
uit deze regio een hart onder de riem 
steken, omdat zij dit om welke reden 
dan ook verdienen’’, stelt Pieter Jan 
Heidstra. Vanuit iedere editie wordt 
één interview gekozen van een per-
soon die in aanmerking komt voor het 
genoemde kleinood. 
In januari 2021 worden de genomi-
neerden bekend gemaakt en vanaf dat 
moment mogen de lezers dan stem-
men op hun favoriet. In februari zal 
vervolgens de tweede editie van de 
‘Sulveren opstekker’ uitgereikt worden 
door Johannes van Kammen. 

Foto: Marcel van Kammen
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jou boodschappen 
gemakkelijk 

en snel thuisbezorgd

Coop  
altijd 
dichtbij

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

ai158332557862_0120 adv COOP.pdf   1   04-03-20   13:39
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Norbert�Beerstra:�‘It�fielde�as�siet�ik�yn�in�film’
Norbert�Beerstra�uit�De�Westereen�
maakte�zaterdag�21�maart�maar�
liefst�twee�ritten�naar�ziekenhuizen�
in�Uden�en�Weert..�,,It�fielde�as�siet�
ik�yn�in�film.�In�hiel�nuvere�gewaar-
wording.�It�hat�my�mei�de�noas�op�‘e�
feiten�drukt.�Dêr’t�it�coronafirus�oant�
dan�ta�in�‘ver�van�m’n�bed-show’�
like,�wit�ik�yntusken�wol�better.’’

Tekst: Nynke van der Zee

Foto’s: Jaap de Boer

Nuchterheid troef
Al acht jaar rijdt Norbert als chauffeur 
op de ambulances van Kijlstra. Zijn 
ogen glunderen wanneer hij over z’n 
werk praat. ,,It is in fantastysk berop. 
As de need it heechst is, kinne wy 
minsken fan hiel tichtby helpe. Dat 
fyn ik it aldermoaiste.’’ Na de mid-
delbare school kiest Norbert echter 
niet voor de zorg, maar voor de LTS 
en belandt in de techniek. Toch blijft 
een baan in de zorg een stille wens. Na 
jaren van trouwe dienst besluit hij acht 
jaar geleden het roer om te gooien. 
Hij solliciteert op een vacature voor 
ambulancechauffeur bij Kijlstra. Net 
als zo’n vierhonderd andere enthou-
siaste kandidaten. ,,Ik ha echt myn 
bêst dwaan moatten om hjir binnen 
te kommen, mar it is slagge. Ik ha no 
myn dreambaan.’’ 

Overvolle ziekenhuizen
Sinds die radicale switch gaat hij flui-
tend naar zijn werk, waar hij samen 
met z’n collega’s iedere dag met hart 
en ziel werkt aan de beste zorg. Wan-
neer hij vrijdagavond 20 maart een 
appje krijgt van zijn teamleider met 
de vraag wie de volgende dag mee wil 
helpen bij het vervoer van coronapa-
tiënten uit overvolle ziekenhuizen in 
Brabant, is Norbert één van de eersten 
die zich aanmeldt. ,,Earst ha ik it thús 
oerlein mei myn frou, hear’’, knipoogt 
hij. ,,It is net neat fansels. Mar wy bin-
ne beide frij nochter. Ast in oar helpe 
kinst, dan moatst dat altyd dwaan.’’ 

Compleet ingepakt
En dus meldt hij zich zaterdagoch-
tend 21 maart bij de ambulancepost 
van Kijlstra voor dit speciale ritje. Als 
één van de eerste ambulances rijdt 
Norbert samen met zijn collega naar 
Uden, waar een 35-jarige coronapa-
tiënt klaar ligt voor de reis naar het 

Antonius Ziekenhuis in Sneek. Maar 
voordat hij naar binnen mag, moet 
Norbert alle beschermende kleding 
aantrekken. ,,Kompleet ynpakt moch-
ten wy it sikehûs yn. Dat is echt in 
hiel bizarre situaasje, want elkenien 
rint dêr yn fan dy pakken om.’’ De 
beschermende kleding voorkomt niet 
alleen besmetting, het staat persoon-
lijk contact ook hinderlijk in de weg, 
merkt Norbert. ,,It fielt hiel ûnper-
soanlik om tsjin ien te praten mei in 
kapke foar de mûle en in bril op. Mar 
it koe net oars.’’ 

Wanneer Norbert ontdekt dat de man 
achterin de ambulance slechts 35 jaar 
is, schrikt hij toch wel even. ,,Oant dat 
momint hie ik it byld foar my dat it 
om âldere, kwetsbere minsken gong 
dy’t corona krigen. Mar dit wie in man 
fan myn eigen leeftyd. Sterker noch, 
hy wie sels tsien jier jonger as my. Dat 
kaam wol efkes hurd binnen, moat 

ik sizze.’’ Ook de tweede patiënt uit 
het ziekenhuis in Weerd is qua leef-
tijd bijna net zo oud als Norbert. Het 
verscherpt zijn inschatting over de 
gevaren van corona. ,,Elkenien kin it 
krije, dat waard my doe pas echt goed 
dúdlik.’’ 

“Elkenien kin it krije, dat 
waard my doe pas echt goed 
dúdlik”

Bestraffend vingertje
Thuis vertelt hij aan familie en vrien-
den wat hij in Brabant heeft gezien. 
Niet alleen om z’n hart te luchten, 

maar vooral ook om iedereen in zijn 
directe omgeving op het hart te druk-
ken dat de strenge maatregelen die het 
kabinet afkondigt van groot belang 
zijn. ,,Ik ha mei eigen eagen sjoen 
wat foar gefolgen dit firus ha kin, dêr 
skrikst fan. Dat wol ik oan elkenien 
meijaan: nim dit asjeblyft serieus. Dit 
is gjin grapke.’’ Ook op straat ziet hij 
af en toe hoe gemakkelijk mensen de 
regels aan hun laars lappen. Maar met 
een bestraffend vingertje rondlopen, 
wil hij echter niet. ,,Ik tink dan wol: 
doch net sa ûnnoazel. Mar ik fertel 
der allinnich oer as minsken my der 
nei freegje.’’ 

Toch twijfelt hij geen moment wan-
neer er weer een appje komt met de 
vraag wie mee wil helpen om nieuwe 
patiënten te vervoeren. ,,As it moat, 
dan gean ik sa wer. It bliuwt dochs 
myn wurk, myn passy.’’

Foto: Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer
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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.

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

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

Vrijdag & zaterdag
Advocaat slof €5,95
Kukelbôle €3,45
Paastulband €3,45
6 gesorteerde Bolletjes €2,10 Vrolijk

Pasen
Vrolijk
Pasen
VrolijkVrolijk
PasenPasen

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

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

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

Heeft u ook tijd om de auto voor 
onderhoud weg te brengen, maar 
wilt u geen contact? Dan hebben wij 
nu de haal- & brengservice! Zo hoeft 
u het huis niet uit en is de auto weer 
klaar voor optimaal gebruik.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid 
bestaan om de auto te komen 
brengen zoals u bij ons gewend 
bent, hier hanteren wij uiteraard wel 
de instructies van het RIVM.
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Jongeren�maken�van�skatebaan�Feanwâlden��
nieuwe�ontmoetingsplek
FEANWÂLDEN�-�Jongeren�uit�Feanwâlden�hebben�op�vrijdag�13�maart�‘hun’�
skatebaan�opgeknapt.�Het�was�waarschijnlijk�de�laatste�actie�die�door�is�
gegaan�voordat�de�strenge�maatregelen�rondom�het�coronavirus�werden�
aangekondigd.�,,Nog�net�op�tijd,�want�jongeren�hebben�nu�meer�behoef-
te�aan�een�eigen�plek�dan�ooit’’,�stelt�jongerenwerker�Ramona�Diks�van�
Stichting�Welzijn�Het�Bolwerk.�

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

Het is ruim een jaar geleden dat Ra-
mona vanaf de snelweg een groep jon-
geren zag voetballen in Feanwâlden. 
Als jongerenwerker van de gemeente 
Dantumadiel nam ze het initiatief 
om eens een praatje met deze jeugd 
te maken. Ze stelden zich aan elkaar 
voor en tijdens dat eerst gesprek werd 
de wens uitgesproken voor het ver-
nieuwen van de skatebaan, een ont-
moetingsplek waar jongeren uit het 
dorp bij elkaar komen. Al snel werd 
een werkgroep gevormd en van het 
één kwam het ander. Zo mocht dorps-
belang in Feanwâlden 10.000 euro van 
de gemeente verdelen voor het project 
Plan X. Daaruit werden diverse plan-
nen ondersteund die ten goede komen 
aan het dorp. De jeugd kreeg duizend 
euro uit dit potje. Ook kregen de jon-
geren steun van Stichting It Boarters-
plak in Feanwâlden. Zij hebben de 
skatebaan geadopteerd en helpen de 
jongeren onder andere met het rege-
len van de financiën.

Krenten uit de pap
De begroting voor het vernieuwen 
van de skatebaan is inmiddels ge-
raamd op 40.000 euro, met dank aan 
een bijdrage van het Iepen Mienskips 
Fûns. En zo wordt dit project steeds 
mooier en groter. ,,De skatebaan moet 

een veilige plek worden waar ieder-
een zich thuis voelt. Er zijn al aller-
lei plannen gemaakt om het plein op 
een mooie manier in te richten zodat 
de jeugd hier kan skaten, voetballen, 
basketballen en crossfietsen. Verder 
zijn er ideeën voor een fitnessappa-
raat en een overdekte zitplek. Het is 
voor jongeren essentieel dat ze een ei-
gen plek hebben. Anders gaan ze zelf 
op zoek naar een plek waar anderen 
dan last van kunnen hebben’’, vertelt 
Ramona. Voor haar is dit project een 
prachtig voorbeeld van hoe jonge-
renwerk werkt. ,,Dit zijn voor mij de 
krenten uit de pap. De jongeren doen 
dit allemaal zelf en het project wordt 
gedragen door het hele dorp.’’ 

Nationale Vrijwilligersprijs
Helaas hadden de jongeren vorig jaar 
wel een tegenslag te verwerken. Een 
andere groep jeugd uit de omgeving 
zorgde voor veel overlast op de skate-
baan. De skatebaan kreeg een slechte 
reputatie door de vernielingen, rom-
mel, harde muziek en brandstichtin-
gen. ,,Het vervelende was dat de jon-
geren uit Feanwâlden hierop werden 
aangesproken terwijl zij er niks aan 
konden doen’’, zegt Ramona. De po-
litie werd ingezet om het probleem 
op te lossen en de Feanwâldster jeugd 
organiseerde een Spijkerdorp om al-
les weer op te knappen. Dat was een 
groot succes waardoor de jongeren 
weer vol goede moed verder kunnen 
met de plannen voor het vernieuwen 
van de skatebaan. Het project heeft 
zelfs zo’n positieve bijdrage geleverd 
aan het dorp dat het genomineerd is 
voor de Nationale Vrijwilligersprijs. 

,,Zij zijn gekozen uit 114 landelijke 
initiatieven en zitten nu bij de laatste 
12. Het is heel bijzonder dat ze geno-
mineerd zijn als werkgroep, want de 
rest van de genomineerden zijn alle-
maal professionele stichtingen.’’

Zomerklaar
Terwijl achter de schermen de plan-
nen voor de vernieuwing van de skate-
baan worden gemaakt, wilde de jeugd 
de ontmoetingsplek alvast zomerklaar 
maken. Deze activiteit stond op 13 

maart gepland in samenwerking met 
NL Doet. Ook burgemeester en wet-
houders van Dantumadiel zouden de 
handen uit de mouwen steken, maar 
dat liep anders. Vanwege het Corona-
virus werden alle acties van NL Doet 
uitgesteld. Op eigen initiatief van de 
werkgroep hebben de jongeren toch 
de eerste stap gezet om de skatebaan 
van Feanwâlden op te knappen. De 
bosjes zijn gesnoeid, de ramps zijn 
geverfd, er is een extra prullenbak 
neergezet en het hele plein is aange-
veegd. Van de gemeente Dantumadiel 
kregen de jongeren een prullenbak en 
een bankje. Ook hebben twee bedrij-
ven zes grote betonnen heipalen neer-
gezet die als bankjes worden gebruikt. 
Ramona: ,,We zijn blij dat we deze 
klus nog geklaard hebben want de 
afgelopen weken werd, mede dankzij 
het mooie weer, dankbaar gebruik ge-
maakt van deze plek in Feanwâlden.’’ 

Oproep aan 
alle inwoners 
Dantumadiel
Wij zijn een groep van ongeveer 
tien jongens in de leeftijd van 
15-18 jaar uit de gemeente Dan-
tumadiel. Onze grootste hobby is 
het crossen op crossmotors en we 
doen vaak mee aan wedstrijden. 
Hiervoor willen wij natuurlijk 
graag oefenen, maar we hebben 
momenteel geen plek waar wij 
dit kunnen doen. Daarom zijn wij 
hard opzoek naar een veldje waar 
we op mogen crossen. We zoeken 
een veld dat vooral lang is, maar 
ook niet te smal. De grond mag 
modder of gras zijn. Omgeving 
regio Dantumadiel. 

Is er iemand die een veld weet of 
heeft, die ons kan helpen? We ho-
ren het heel graag! Uiteraard zijn 
wij bereid om hier een dienst voor 
terug te doen, voort wat hoort 
wat! 

Kunt u ons verder helpen? Dan 
kunt u contact opnemen met Ra-
mona Diks, jongerenwerker van 
Welzijn het Bolwerk: r.diks@het-
bolwerk.eu of 06-16418510

‘Het is voor jongeren essen-
tieel dat ze een eigen plek 
hebben. Anders gaan ze zelf 
op zoek naar een plek waar 
anderen dan last van kun-
nen hebben’
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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!

Bela Bela Permanente make-up 
Zwannie van der Wal 

MC de Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70
9101DC Dokkum, 1e etage

T. 06 51293615
Email info@belabela.nl 
www.belabela.nl

Dé houthandel van  Noardeast-Fryslân.

Houten gevelbekleding Deuren HoutbewerkingHouthandel Barkmeijer
Houthandel Barkmeijer is dé groothandel
voor hout, plaatmateriaal, deuren en 
isolatie voor de professionele verwerker.
Naast de handel in deze producten,
bewerken wij veel hout in onze 
machinale afdeling.

Houthandel 

J. Barkmeijer & Zn. B.V. 

Riddersmaweg 2

9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25

F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl

I www.barkmeijerbv.nl

Bela Bela
Permanente make-up 
Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de  Sionsberg
bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up 
ooit. Organisch Synthetische  pigmenten van Swiss Color
garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ 
techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in 
uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er
minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat. 

De ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een
glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzer-
oxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, 

uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw 
huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn
plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch 
pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt 
ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke,
powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner
op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden
behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten
komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen. 

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen,
zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken
over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenk-
brauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door 
het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen
wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets
meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook
maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal.
Lijkt dit u ook heerlijk  en wilt u meer weten over wat ik
voor u kan  doen, neem een kijkje op de website of bel
of mail vrijblijvend. 
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VACATURE: Constructiebankwerker/lasser/montagemedewerker – fulltime  

 

Wat ga je doen? 
Ben jij de persoon met passie voor techniek en heb je ervaring als constructiebankwerker of ben je net klaar met 
school en wil je graag aan het werk in deze branche?! Dan zijn wij opzoek naar jou! In de functie van constructie-
bankwerker ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en lassen van onderdelen of constructies. Aan de hand 
van technische tekeningen voer je deze werkzaamheden zelfstandig uit. Ook diverse voorbereidende werkzaam-
heden zoals knippen, ponsen, zagen, boren en tappen behoren tot de voorkomende taken. Naast de genoemde 
werkzaamheden in de productiehal voer je waar nodig ook montagewerkzaamheden uit op locatie.  
Ben je nog niet zo goed met bovengenoemde werkzaamheden? Geen probleem, je hebt bij ons alle ruimte om dit 
te leren.  

 
Wat verwachten wij van jou? 

· Afgeronde VMBO/MBO opleiding in de techniek, bij voorkeur als metaalbewerker of werktuigbouwkunde; 
· Bij voorkeur heb je ervaring als constructiebankwerker en lasser; 
· Je hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig vanaf tekening werken; 
· In het bezit van een VCA diploma of je bent bereid deze te behalen; 
· Wij zoeken een teamplayer, prettige collega, iemand die flexibel is en netjes en secuur werkt;  
· Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer; 
· Je bent per direct fulltime beschikbaar (startdatum is bespreekbaar); 
· Je bent woonachtig in de nabije omgeving van De Westereen. 

 

Wat bieden wij jou? 

· Goede arbeidsvoorwaarden; 
· Mogelijkheid tot het behalen van diverse diploma’s; 
· Fulltime functie met een vast contract!; 
· Informele werksfeer binnen een enthousiast team in een gezonde en groeiende onderneming; 

 

Organisatie 
Het familiebedrijf Postma Konstruktie wordt al gedurende 6 generaties, van vader op zoon, geleid in De Wester-
een. In onze werkplaats worden verschillende soorten konstruktiewerken uitgevoerd: het maken van trappen, 
bordessen, staalkonstrukties voor loodsen en winkels, staalkonstrukties voor stallen en wagenbergingen, balkon-
hekken, frames, staalwerk voor woningbouw, etc. 
 

Interesse? 
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie zo snel mogelijk per mail naar info@postmakonstruktie.nl 
t.a.v. Johannes Postma. Ook als je niet aan alle voorwaarden voldoet, maar je wel van mening bent de geschikte 
werknemer te zijn, dan komen wij graag met jou in gesprek.  

  

HELPT U OOK MEE HELPT U OOK MEE 
DE VOEDSELBANK- DE VOEDSELBANK- 

KRATTEN TE VULLEN?KRATTEN TE VULLEN?

DDEE  WWEESSTTEERREEEENNDE WESTEREEN
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Coronavirus�zorgt�voor�solidariteit�in�de�regio
In�een�tijd�dat�mensen�afstand�moeten�nemen�van�elkaar,�staan�ze�dichter�bij�elkaar�dan�ooit.�Het�gevoel�van�
solidariteit�groeit�als�gevolg�van�de�coronacrisis.�In�Noardeast-Fryslân�worden�allemaal�acties�bedacht�om�elkaar�
te�steunen.�We�zetten�een�paar�voorbeelden�op�een�rijtje.�

Cake bakken voor 
Brugchelencamp
DE WESTEREEN - Hilde Eisma 
van de Ferlinge Stationsstrjitte in De 
Westereen heeft het initiatief geno-
men om samen met de buren cake 
te bakken voor de medewerkers en 
bewoners van Brugchelencamp en 
’t Hofke in De Westereen. In totaal 
deelden ze 29 cakes uit als blijk van 
medeleven in deze coronatijd. De actie 
werd zeer gewaardeerd.

Pakje Klei Kistje

DOKKUM - Dineke Taal van de winkel MOOIwerk Dokkum heeft iets be-
dacht om de kinderen thuis te laten genieten van zelfgemaakte mooie dingen. 
Zij mogen gratis een pakje klei komen halen uit het Pakje Klei Kistje. Het kistje 
staat buiten voor de winkel van MOOIwerk Dokkum. ,,Veel kleiplezier! Ben 
echt benieuwd wat jullie ervan maken’’, laat Dineke via social media weten. 

Massaal op berenjacht
NOARDEAST-FRYSLÂN - Een initiatief om kinderen te vermaken is vanuit 
Australië en België ook overgewaaid naar Noordoost-Friesland. Mensen uit de 
regio zetten massaal knuffels voor het raam zodat kinderen tijdens hun wande-
ling op ‘berenjacht’ kunnen. Het initiatief is bedacht om kinderen af te leiden 
in deze coronacrisis. Het prentenboek ‘We gaan op berenjacht’ uit 1995 van 
Michael Rosen en Helen Oxenbury zou de inspiratie zijn geweest voor de actie. 
Foto: Anja Postma

Zingen bij verpleeghuis
WÂLTERSWÂLD - Zangeres Griet 
Wiersma uit Wâlterswâld werd gevraagd 
om te zingen vanaf het terras bij verpleeg-
huis Nieuw Mellens Leeuwarden. Ook 
hier zijn alle activiteiten afgelast. Dankzij 
het prachtige weer gingen alle ramen open 
zodat Griet Wiersma voor de bewoners 
kon zingen. ,,De bewoners hebben ge-
noten. Maar ik zelf ook. Wat is het een 
heerlijkheid om mensen zo blij te maken. 
Dankbaar om een lichtpuntje te mogen 
zijn in deze onzekere tijd’’, zo laat de Frie-
se zangeres weten op Facebook. 

Vlag uit: met elkaar, 
voor elkaar!
DOKKUM - De Dokkumer Vlag-
gen Centrale (DVC) heeft een spe-
ciale vlag ontwikkeld om alle harde 
werkers van cruciale beroepsgroepen 
in Nederland een hart onder de riem 
te steken. Inmiddels zijn meer dan 
10.000 vlaggen verkocht. De op-
brengst van 25.000 euro gaat naar het 
Rode Kruis.

‘Wij missen jullie’
DAMWÂLD - Het onderwijzend personeel van CBS De Fontein in Damwâld 
laat er geen onduidelijk over bestaan. Met grote koeienletters hebben zij papie-
ren op de ramen geplakt met de tekst: Lieve kinderen wij missen jullie! 
Foto: Nanne Nicolai

Tulpenactie om bewoners op te vrolijken
KOLLUM - Talitha Stubbe van Talitha Bloemen & Meer en fotograaf Burt 
Sytsma hebben 120 bosjes tulpen bezorgd bij bewoners van verzorgingstehuis 
Meckema State in Kollum. Burt Sytsma uit Ee bezoekt hier normaalgesproken 
zijn moeder twee keer per week, maar dat kan nu niet meer. Zo kwam hij samen 
met Talitha op het idee om tulpen bij de ouderen te brengen. Op deze manier 
steunden ze ook de kweker die door de coronacrisis veel tulpen moet weggooien.

Kaartenactie tegen eenzaamheidsvirus
DOKKUM - Op initiatief van ondernemer Rogier Peters heeft Drukkerij Dou-
ma Dokkum belangeloos duizenden ansichtkaarten gedrukt. De supermarkten 
in Dokkum mogen deze gratis uitdelen aan mensen die boodschappen doen. 
Het gaat om prachtige kaarten voor de pakes/beppes/vaders/moeders of wie 
dan ook. Volgens de initiatiefnemer een mooie manier om zo het ‘eenzaamvirus’ 
dragelijker te maken. 

Zingen voor Reitsma
KOLLUM - Op 22 maart waren bij 
Meckama State in Kollum mooie 
klanken te horen van de Christelijke 
Brassband Wilhelmina uit Kollum. 
Vanwege de coronamaatregelen vierde 
de heer Reitsma deze dag zijn verjaar-
dag vanaf het balkon. De familie zong 
hem op veilige afstand toe. Een bij-
zonder en emotioneel moment. 
Foto’s: Burt Sytsma

Patat en snacks voor ouderen 
DE WESTEREEN –Gerrit van der Wal en Mient Mulder uit Kollumerzwaag 
hebben de bewoners van Woonzorgcentrum Brugchelencamp en ’t Hofke ge-
trakteerd op patat en snacks. Het idee ontstond omdat het normaalgesproken 
op vrijdag snackdag is voor de ouderen. Ondanks het coronavirus kon deze tra-
ditie - dankzij de ondernemers en de snackwagen van TJ Huisma Catering en 
Verhuur uit Twijzel - gewoon worden voortgezet. 
Foto’s: Erik Visser
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De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  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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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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

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

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

 Voor slechts € 18,95

MAAND MENU  B:
Babi Pangang + Koe Loe Kai 

(8 stuks) + Foe Yong Hai + 
2 stokjes Kip Saté + 
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 22,95
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Natuurlijke bron

Blijf�binnen!�Deze�raad�van�onze�
regering�moeten�we�uiteraard�opvol-
gen.�Ik�ben�blij�dat�ik�in�deze�regio�
woon,�het�maakt�eigenlijk�weinig�uit�
in�welk�dorp.�We�mogen�immers�een�
ommetje�maken.�Omdat�ik�het�coro-
navirus�absoluut�niet�onderschat,�let�
ik�met�mijn�ommetjes�goed�op�waar�
ik�loop�of�fiets.�Misschien�is�dat�wel�
mijn�tweede�natuur�geworden.�

Binnen zitten is moeilijk, maar omdat 
ik niet ziek ben, kan ik mij toch vrij 
bewegen in mijn eigen tuin en pro-
beer ik nog meer te ontdekken wat 
daar leeft, bloeit en groeit. Het is nog 
niet bijster veel, daarvoor biedt mijn 
straat toch te weinig. Maar ik heb on-
dertussen wel de eerste vlindersoor-
ten kunnen noteren, terwijl ook de 
hommels actief worden. Hommels, 
ik heb het er eigenlijk nooit over. Ten 
onrechte ontdek ik ook nu weer, want 
ze zijn niet alleen nuttig, maar ook 
heel mooi. Ik merk dat veel mensen 
hommels irritant vinden, dat er een 
totaal verkeerd beeld heerst over deze 
dieren. Probeer er eens naar de kijken, 
heeft u wellicht een fototoestel, maak 
dan eens een foto als een hommel in 
een bloem zit. Vergroot de foto en 
verwonder u over wat u ziet. Vol be-
wondering zult u waarschijnlijk raken 
en het is allemaal zo dichtbij. We le-
ven toch in een prachtig gebied.

‘De natuur is kwetsbaar, net als ons 
leven’

Nu je als gevolg van het coronavirus 
minder mensen ontmoet, voel ik de 
sentimenten van mijn jeugd. De een-
zaamheid van het veld, de eenzaam-
heid die voelde als een warme deken, 

de kieviten, tureluurs, kemphanen, 
grutto’s, maar vooral ook de veldleeu-
werik. Ik wil het weer voelen, ik ben 
zo dankbaar dat het nog op enkele 
plekken kan, ondanks het steeds stil-
ler wordende veld. De veldleeuwerik 
ik mis hem, zijn zang, de stijgende 
stip die naar grote hoogte gaat en dan 
in een magnifieke glijvlucht naar be-
neden. Ik mis die beelden, maar voor-
al ook de bijpassende geluiden. Ik wil 
wel eerlijk zijn, blijf thuis heb ik ook 
wel geïnterpreteerd als: blijf dicht bij 
huis. In de auto of op de fiets ergens 
heen gaan, waar de kieviten nog een 
zeevogel of in zijn algemeenheid een 
roek najagen. Een plek waar de grutto 

zich nog verheft. Een geluid dat mij 
diep in het hart raakt, waar ik emo-
tioneel van word. Het geluid van een 
grutto, het vrije veld hoort bij mij, als 
het geluid van mijn kinderen toen ze 
jong waren. Een lachend kind kan 
je blij maken, dit even voor de men-
sen, die de grutto nog nooit hebben 
gehoord. Een grutto zien en horen, 
hun baltsvlucht bewonderen en in je 
nemen. Ik word er lyrisch van, het is 
die natuurlijk bron, die mij hoop en 
kracht geeft. Ooit zei Jaap de Vries 
na een zeer zwarte periode in zijn le-
ven, de vogels hebben mij gered. Als 
ik eerlijk ben, moet ik ook erkennen 
dat de natuur de kracht in mijn leven 

is. De natuur is kwetsbaar, net als ons 
leven. Ons leven is boeiend, net als de 
natuur. We staan in het voorjaar in de 
mooiste periode in de natuur, probeer 
een graantje mee te pikken van de 
veelzijdigheid, maar waak erover wat 
je doet. Waag je niet aan nestfotogra-
fie of het zoeken van eieren of jonge 
dieren. We hebben de natuur zo no-
dig om als mens te kunnen bestaan.

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

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

Zangkunsten
ZWAGERMIEDEN - Deze rietgors zat perfect in het tegenlicht toen hij zijn 
mooie zangkunsten aan mij liet horen! De natuur begint langzaam maar zeker 
te bloeien.

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 ge-
deeld via social media. Hij verzorgt 
elke maand een fotorubriek in deze 
krant: Natuurlijk vastgelegd.

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

Meer informatie: 
vdlandrobin@gmail.com 

Natuurlijk vastgelegd

Grutto’s. 
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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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Horecaondernemer�voelt�zich�machteloos
DE�WESTEREEN�-�Horecaondernemers�
hebben�het�zwaar�nu�ze�hun�kroeg�
moeten�sluiten.�,,Drie�weken�was�
nog�te�overzien,�maar�dat�we�hier�
tot�1�juni�geen�evenementen�mogen�
organiseren�is�voor�ons�dramatisch’’,�
aldus�Wessel�de�Roos�van�Café�de�
Hossebos�in�De�Westereen.

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

Wessel en zijn vrouw Froukje runnen 
de Hossebos al ruim 25 jaar. Wessel 
begon er in 1993 als werknemer, maar 
toen de eigenaar - Wiebe Prins - de 
zaak verkocht nam hij het over. ,,Het 
is nooit mijn bedoeling geweest om 
een horecaondernemer te worden, 
maar het is toevallig zo gelopen’’, ver-
telt Wessel. Toch kijkt hij terug op een 
mooie tijd, waarbij de jaren zijn om-
gevlogen. De eerste periode was zwaar. 
De Hossebos was zes dagen per week 
open en op de ‘vrije’ maandag hadden 
ze het druk met schoonmaken en de 
boekhouding. 
,,De zaak liep als een trein, vijftien 
jaar lang. De laatste jaren wordt het 
minder. De jeugd zoekt nu een eigen 
plekje. Bovendien worden we zelf ou-
der en onze doelgroep groeit met ons 
mee. Daarom organiseren we nu re-
gelmatig activiteiten. Daar moeten wij 
het van hebben. Ik vind het mooi om 
mensen te entertainen, daar krijg ik 
energie van. Dat dat nu wegvalt door 
de coronacrisis komt hard aan. Het or-
ganiseren van activiteiten is mijn leven 
én ik leef ervan.’’

Pubquiz en bierproeverij
Eén van de afgelaste activiteiten is de 
populaire pubquiz. Daar komen elke 
keer zo’n honderd mensen op af. De 

vragen worden bedacht door iemand 
die daar gespecialiseerd in is en de 
hoofdprijs is een doos chocolade. 
Voor de verliezer is er een zak spek. 
,,Het gaat deze avond vooral om de 
gezelligheid. Mijn vrouw maakt lek-
kere hapjes. Dat doet ze ook tijdens 
de bierproeverij, ook zo’n evenement 
dat zeer gewaardeerd wordt in de hele 
regio. Ik koop tijdens vakanties bier 
uit onder andere Oostenrijk en Italië 
dat we hier proeven, maar we schen-
ken ook pils uit de regio. Bij elk biertje 

vertel ik een bijpassend verhaal’’, ver-
telt de horecaondernemer die ook nog 
toneelavonden organiseert. 

,,Zo zou Tryater hier komen met De 
Prutsers, maar ook dat moesten we 
afzeggen. Verder gaan de oefenavon-
den van het popkoor op maandag 
niet meer door, dat geldt ook voor het 
darten en de bingo op dinsdagavond. 
Op donderdagavond komt hier altijd 
een vaste vriendengroep die altijd te 
laat komen en dus ook te laat weer 

naar huis gaan. Daarnaast worden hier 
normaalgesproken leuke feesten, ver-
jaardagen en bruiloften gevierd. Dit is 
nu al een dramatisch jaar, niet alleen 
voor ons, maar ook voor onze gasten 
en leveranciers. Want zo’n crisis heeft 
een sneeuwbaleffect.’’ 

‘Denk aan de kleine middenstander’
Ondanks alles probeert Wessel po-
sitief te blijven en de humor erin te 
houden. ,,Nu we geen inkomen meer 
hebben, krijgen we waarschijnlijk een 

uitkering waar we in elk geval de vaste 
lasten van kunnen betalen. We redden 
ons wel.’’ Toch doet de horecaonder-
nemer een dringende oproep aan de 
inwoners van De Westereen: ,,Denk 
ook na deze coronatijd aan de kleine 
middenstander. Haal je producten uit 
eigen dorp. Nu beseffen de meesten 
dat wel, maar ik hoop dat ze dat ook 
na deze crisis niet vergeten.’’

Nieuw�showterrein�voor��
Houtbouw�Gerrit�van�der�Wal
KOLLUMERZWAAG�-�Hij�had�graag�zijn�nieuwe�showterrein�willen�laten�zien�tijdens�de�jaarlijkse�Paasshow,�maar�
die�gaat�vanwege�het�Coronavirus�niet�door.�Verder�heeft�Gerrit�van�der�Wal�van�het�gelijknamige�houtbouwbe-
drijf�uit�Kollumerzwaag�geen�last�van�de�crisis.�Hij�kan�gewoon�doorbouwen.

‘Hou ’t bij hout’, zo luidt de slogan van 
Gerrit van der Wal. Hij verkoopt alle 
soorten hout en maakt er de mooiste 

bouwwerken van: van een schutting, 
tuinhuizen, bergingen en garages tot 
carports, overkappingen en aanbou-

wingen. Kwaliteit en duurzaamheid 
staan daarbij voorop. Gerrit levert al-
les op maat, vooral aan particulieren. 

Al heeft hij net een opdracht afge-
rond in Appelscha voor het maken 
van 32 bergingen bij huurwoningen. 
,,Dat zijn mooie klussen. Deze week 
heb ik meerdere opdrachten buiten 
de provincie, maar over het algemeen 
ben ik bij particulieren uit Noardeast-

Fryslân aan het werk. Vooral overkap-
pingen zijn op het moment populair.’’

Dichtbij de mensen
Gerrit begon zijn bedrijf achttien jaar 
geleden in Kuikhorne, bij Feanwâlden. 
Daarna was hij tien jaar te vinden op 
het industrieterrein van De Wester-
een. Sinds drie jaar heeft hij zijn eigen 
plekje gevonden aan de Koarteloane 
in Kollumerzwaag. ,,Ik heb hier een 
terrein van zo’n 3500 m2 waar ik alle 
soorten en kleuren hout kan laten 
zien en verschillende modellen tuin-
huisjes’’, vertelt Gerrit. Hij had zijn 
nieuwe showterrein graag willen laten 
zien tijdens de Paasshow. 

,,Dit is voor het eerst dat ik de Paas-
show moet afzeggen. Er zijn natuur-
lijk belangrijkere dingen in het leven, 
maar ik vind het altijd wel gezellig om 
een praatje met de mensen te maken. 
Verder verandert er voor mij weinig 
ondanks de coronacrisis. Alleen mis ik 
de zaterdagmiddagen in de voetbal-
kantine, want ik ben een gezelschaps-
man. Dat is denk ik ook de kracht van 
mijn bedrijf, ik sta dichtbij de mensen. 
Nou ja, in de figuurlijke zin dan, want 
voorlopig blijven we nog even op vei-
lige afstand.’’ 

Gerrit van der Wal had graag zijn nieuwe show-
terrein willen laten zien tijdens de Paasshow, 
maar dat kan door de coronacrisis niet door-
gaan. Foto: Jaap de Boer

,,Dit is nu al een dramatisch jaar, niet alleen voor ons, maar ook voor onze gasten 
en leveranciers’’, aldus Wessel de Roos van café De Hossebos die samen met zijn 
vrouw Froukje in een lege kroeg zit

,,Dit is nu al een dramatisch jaar, niet alleen voor ons, maar ook voor onze gasten 
en leveranciers’’, aldus Wessel de Roos van café De Hossebos die samen met zijn 
vrouw Froukje in een lege kroeg zit

,,Dit is nu al een dramatisch jaar, niet alleen voor ons, maar ook voor onze gasten 
en leveranciers’’, aldus Wessel de Roos van café De Hossebos die samen met zijn 
vrouw Froukje in een lege kroeg zit.
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Elkander

Alphega Apotheek

Keukenhuiz Hubo

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

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

Met de zomer in aantocht is het weer 
tijd om na te denken over de zon in 
jouw huis en tuin. Of je nou geniet van 
een ontbijt in de ochtendzon of  
schaduw wilt op het warmste moment 
van de dag: met de binnen- en  
buitenzonwering van Hubo bepaal je 
het zelf! 

Het ophangen van een zonwering is 
vakwerk: de muur moet het gewicht 
kunnen dragen, de zonwering moet 
waterpas zijn én het moet een  
flinke wind aankunnen. Volg deze drie 

stappen, de Hubo vakman doet de rest.

1.  Kies je functie 
 Zonwerend
 Decoratief
 Inbraakwerend

2.  Kies je type 
 Screens 
 Rolluiken 
 Uitvalschermen 
 Markiezen 
 Knikarmschermen 
 Terrasoverkapping 
 Zonweringsdoek op maat
 
3.  Kies voor gemak 
  De bediening van de  

buitenzonwering kan op  
verschillende manieren, zowel 
handbediend als elektrisch.  
 
Of met een app via je telefoon.  
Aan jou de keuze!

ZONWERING
OP MAAT
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‘Ik�ben�meer�Fries�dan�ik�zelf�dacht’

Televisiepresentator�Sipke�Jan�Bousema�(43)�uit�Wyns�was�vlak�voordat�
de�coronacrisis�uitbrak�volop�in�het�nieuws�vanwege�zijn�strijd�om�de�
regenboogvlag.�Dat�hij�opkomt�voor�mensen�die�worden�buitengesloten�
heeft�alles�te�maken�met�zijn�roots,�zo�vertelt�Sipke�Jan�in�een�openhartig�
interview�aan�De Westereender.

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

Sipke Jan Bousema groeide op in Dam-
wâld en wist als klein jongetje al wat hij 
later wilde: bij de televisie werken. Hij 
wilde dit zo graag, dat hij op 8-jarige 
leeftijd briefjes schreef naar de NCRV 
en de TROS. Bij de NCRV reageerden 
ze door een compleet promotiepakket 
naar Sipke Jan te sturen met stickers en 
pennen. Als dank stuurde de Fries een 
bedankbriefje terug met als gevolg dat 
hij samen met zijn ouders, broer en een 
vriendje werd  uitgenodigd in de studio. 
,,Dat vond ik magisch als kind’’, ver-
telt Sipke Jan die hierdoor alleen maar 
meer gemotiveerd werd om bij de tele-
visie te werken.

‘Gutich jonkje’
Tot zijn zestiende woonde Sipke Jan 
op de Paardenbloem in Damwâld. Zijn 
ouders - allebei Leeuwarders – vestig-
den zich in dit dorp nadat zijn vader 
leraar werd op Claerkamp in Dokkum. 
,,Ik herinner me van mijn jeugd dat 
we een mooie grote tuin hadden waar 
we lekker konden spelen, maar ook 
op straat met vriendjes hadden we alle 
vrijheid. O ja, en we konden onze fiets 
overal laten staan zonder deze op slot 
te zetten. Ik weet ook nog dat er een 

paragnost in het dorp woonde, Hessel 
Wiersma. Hij is al jaren geleden overle-
den, maar wist alles van aardstralen. Als 
ik ziek was zei hij bijvoorbeeld dat mijn 
bed te dicht bij de verwarming stond. 
Hij maakte ook gebruik van weckfles-
sen. Over mij zei hij tegen mijn vader: 
‘Wat in gutich jonkje is dat. Hy hat 
wat mear mei jonkjes as mei famkes’. 
Dat heeft mijn vader altijd onthouden 
en mede daarom werd er bij ons thuis 
altijd positief gesproken over homosek-
sualiteit.’’ 

Pesterijen
Maar Sipke Jan heeft ook minder 
mooie herinneringen aan het dorp. Zo 
voelde hij zich niet thuis op de basis-
school. ,,Ik zat in een grote klas met 
meer dan dertig kinderen en we hadden 
een hele strenge juf. Ik weet nog dat ik 
op een dag heel lang in de hoek moest 
staan, wel een half uur. Dat maakte die-
pe indruk, want hoewel ik niet op mijn 
mondje was gevallen, was ik wel een 
gevoelig kind. Het ergste vond ik dat ik 
slachtoffer was van pesterijen, vanwege 
mijn rode haar. Daardoor begrijp ik hoe 
het voelt om buitengesloten te worden.’’

Bonifatiusschool
Zijn ouders voelden aan dat deze school 

niet bij hun zoon paste en kozen voor 
een andere basisschool, met kleinere 
klassen: De Bonifatiusschool in Dok-
kum. ,,Daar voelde ik me veiliger. We 
begonnen de dag met kringgesprekken 
en kregen meer ruimte en vrijheid. Ik 
weet nog dat we zelf een onderwerp 
mochten kiezen voor een spreekbeurt. 
Ik koos voor de televisie.’’ En zo liep de 
televisiewereld als een rode draad door 
zijn leven. Op de middelbare school or-
ganiseerde hij zelfs busreizen naar Hil-
versum om met klasgenoten van Oos-
tergo een tv-programma bij te wonen. 

Naar Hilversum
Met zijn havodiploma op zak, kon hij 
niet langer wachten. Ondanks dat zijn 
moeder nog voorstelde om eerst bij 
Omrop Fryslân te beginnen was de 
16-jarige Sipke Jan vastbesloten: hij 
wilde naar Hilversum, het hart van de 
televisiewereld. Daar werkte hij zes jaar 
lang achter de schermen, onder andere 
als productie-assistent bij Toen was 
geluk heel gewoon. In 1999 maakte hij 
zijn televisiedebuut als presentator van 
het Schooltv-weekjournaal. Inmiddels 
is de Fries bij jong en oud bekend als 
televisiepresentator van populaire pro-
gramma’s als ZipZoo, Museumbende 
en Opsporing Verzocht.

Ouderlijk huis
Sipke Jan kijkt terug op een mooie tijd 
in Hilversum en Amsterdam, de stad 
waar hij de laatste drie jaar woonde. 
Toch begon de drukte in de Randstad 

hem steeds meer tegen te staan. ,,Ik ben 
meer Fries dan ik zelf dacht. De rust die 
hier te vinden is, zit in mijn DNA’’, stelt 
Sipke Jan die sinds vorig jaar weer in 
zijn ouderlijk huis woont. ,,Mijn ouders 
zijn toen ik zestien was verhuisd naar 
Wyns. In 2017 is mijn moeder plot-
seling overleden en mijn vader woont 
sinds vorig jaar in een zorghuis in 
Leeuwarden. Ik wilde graag dichter bij 
hem in de buurt zijn, mede daarom ben 
ik  terug gegaan naar Fryslân.’’

Eerbetoon
Weer terug in de provincie ontdekte 
hij dat Fryslân de enige ‘niet-regen-
boogprovincie’ van Nederland is. ,,Daar 
schrok ik van. Mensen met een andere 

seksuele voorkeur of identiteit moeten 
zich in Friesland ook welkom en vei-
lig voelen. De regenboogvlag is daar-
van het symbool. Het is niet alleen een 
eerbetoon aan de homo’s en lesbiennes, 
maar ook voor de ouders die hun kin-
deren omarmen’’, zegt Sipke Jan. Zelf 
heeft hij zich altijd enorm gesteund 
gevoeld door zijn beide ouders. ,,Mijn 
moeder liet via social media altijd we-
ten dat ze trots op mij en mijn broer 
was, die ook homo is. Ze grapte wel-
eens dat ze altijd al graag mannen om 
zich heen had. Die wens is dankzij haar 
beide zoons uitgekomen.’’ 

Bekend maakt bemind
De discussie over de regenboogvlag 
brak los na de deelname van Sipke Jan 
aan het tv-programma First Dates Vips 
waarin hij zich emotioneel uitte over 
het beleid van ‘zijn’ provincie om de 
regenboogvlag niet te hijsen. ,,Het gaat 
- naast de vlag - ook om het bespreek-
baar maken van dit onderwerp. Vooral 
Friezen uiten zich niet zo snel. Ik ken 
voorbeelden van jonge mensen die niet 
uit de kast durven te komen omdat hun 
broer en/of vader negatief over homo’s 
praat. Als je hier openlijk over kunt pra-
ten wordt het voor de omgeving nor-
maal. Bekend maakt bemind. Met de 
vlag laat je zien dat je tegen discrimina-
tie bent en dat iedereen zich hier veilig, 
vrij en vertrouwd mag voelen.’’

Roze Zaterdag
De officiële beslissing van de provincie 
Fryslân om een regenboogprovincie te 
worden moet nog worden genomen, 
maar de meeste politieke partijen zijn 
inmiddels om. Voor Sipke Jan zou dat 
het plaatje compleet maken. ,,Ik vind 
het mooi om weer terug te zijn. Het 
doet me goed, ik hou van de Friezen.  
Ik hoop dat ik met mijn ervaring die 
ik heb opgedaan een bijdrage kan leve-
ren aan deze regio. Friesland biedt voor 
mijn bedrijf – SJB Media - weer vele 
nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Zo werk ik nu ook voor de Afûk en 
voor Omrop Fryslân. Ik heb dus toch 
nog mijn moeder haar advies opge-
volgd om bij de Omrop aan de slag 
te gaan. En als docent  Creative Busi-
ness bij NHL Stenden treed ik nu in 
de voetsporen van mijn vader. Ik vind 
het geweldig dat ik talentvolle jonge 
mensen kan helpen hun dromen waar 
te maken. Zoals ik zelf ook mijn dro-
men heb waargemaakt. Wat nu mijn 
grootste droom is? Dat op Roze Za-
terdag de regenboogvlag op het provin-
ciehuis in Friesland hoog in top gaat.  
Het zou een prachtig eerbetoon zijn  
voor alle LHBTI’ers. En voor mijn 
moeder in het bijzonder. Want Roze 
Zaterdag valt dit jaar op 20 juni: haar  
verjaardag!’’
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‘Mijn dagelijkse ritme is 180 graden
gedraaid’

Anna Smits is horecaondernemer 
in Dokkum. Ze is onder andere ei-
genaresse van KB Food & Drinks, 
Haagens Lunchroom en het Pannen-
koekschip. ,,Het virus heeft nog een 
soort van onwerkelijk gevoel, het gaat 
zo hard, het nieuws gaat bijna alleen 
nog maar over Corona. Waar ik nor-
maal mijn dagelijkse ritme volgde is 
dat nu 180 graden gedraaid.’’
 
Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk? 

De meeste ouders zullen het wel her-
kennen dat de thuissituatie nu ook 
heel anders is.  Ik merk aan mijn 
kinderen dat ze veel vragen hebben 
die je niet altijd kunt beantwoorden, 
maar ze vinden het geweldig dat we 
zoveel thuis zijn. Behalve wanneer we 
de ‘thuisschool’ starten, dat is ook even 
wennen, ahum. Respect voor leer-
krachten. Verder gaat het contact met 
mijn familie vooral over de telefoon. 
Bij mijn beppe durf ik niet meer langs 
te komen en ook mijn ouders, die bei-
de hartpatiënt zijn, durf ik niet echt te 
bezoeken. Eén broer van mij woont in 
Noorwegen, ik weet niet wanneer ik 
hem en zijn gezin weer kan zien. Ge-
lukkig kunnen we wel beeldbellen.

Wat voor gevolgen hebben de 
maatregelen voor je bedrijf? 

Vier van mijn vijf bedrijven zijn op 
dit moment dicht en dat vind ik echt 
verschrikkelijk, maar wel begrijpe-
lijk. Daarbij heb ik de verantwoor-
delijkheid voor mijn medewerkers 
die het ook als een onzekere tijd 
ervaren. Alleen Haagens Lunch-
room is nog wel dagelijks open voor 
afhaalmaaltijden en we hebben een 
bezorgservice opgericht. 

Hoe zie je de toekomst?
Wat de toekomst brengt dat durf ik 
niet te zeggen, het gaat momenteel 
zo snel met veranderingen daar is 
geen grip op te krijgen. Laten we 
hopen dat iedereen zoveel mogelijk 
gezond blijft.

Wat ik het eerste ga doen na de 
crisis? 

Ik denk vooral alle bedrijven weer 
opbouwen, zodat het weer rustig is. 
Daarna maar even op vakantie!
Tip voor de lezers van De Wester-
eender:
Pas goed op jezelf en op een ander!

‘Nooit gedacht dat ik zo graag naar school zou willen’

De 11-jarige Anna van der Schaaf uit 
Buitenpost zit in groep 8 van cbs De 
Lichtbron. Voor achtste-groepers is 
het nog onzeker of ze de basisschool-
tijd wel kunnen afsluiten met een 
schoolkamp en musical. 

Even voostellen:
Ik woon thuis bij mijn vader en moe-
der en heb een oudere broer, een jon-
ger zusje en een babybroertje. Ik zit op 
cbs De Lichtbron in groep 8. In mijn 
vrije tijd doe ik aan acro, maar het 
liefst maak ik TikTok-filmpjes en kijk 
ik naar series op Netflix.

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Ik vind de situatie erg vreemd. Tot 
voor kort wilde ik graag naar huis als 
ik op school zat en nu wil ik het liefst 
naar school. Nu moet ik thuiswerken. 
Ik ben best bang dat ik daardoor een 
leerachterstand oploop. 

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Ik kan nu niet meer afspreken met 
mijn vriendinnen. Ik mis hen heel erg. 
Ik heb ook wat een opgesloten gevoel, 
nu ik nergens meer naar toe kan. Men-

sen lopen met een boog om je heen en 
dat vind ik best raar. Ook verveel ik me 
best vaak.

Hoe zie jij de toekomst op dit
moment?
Ik hoop dat het virus heel snel weg-
gaat en dat we weer de dingen kunnen 
doen die we eerst deden. Ik hoop ook 
dat we de basisschool nog leuk kun-
nen afsluiten met de klas en dat kamp 
doorgaat. Na de zomer ga ik naar het 
Lauwerscollege  in Buitenpost. 

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Dan ga ik weer heel veel afspreken 
met vriendinnen en alles doen wat nu 
niet kan, zoals winkelen of wat leuks 
doen met mijn familie.

Tot slot: Wat voor tips wil je de lezers 
van De Westereender meegeven?

Blijf vooral thuis, behalve als het 
noodzakelijk is om de deur uit te gaan. 
Om contact te houden met je familie 
kun je videobellen. Blijf vooral gezond.

NOARDEAST-FRYSLÂN�-�De�redactie�van�De Westereender�vraagt�in�deze�
speciale�editie�verschillende�mensen�–�van�jong�tot�‘oud’�-�uit�de�regio�
Noardeast-Fryslân�hoe�zij�deze�coronacrisis�ervaren.�Zo�komen�diverse�
mensen�met�uiteenlopende�beroepen�aan�bod,�van�een�juf�en�een�
zorgmedewerker�tot�een�supermarktmanager�en�de�directeur�van�de�
Dokkumer�Vlaggen�Centrale.�Iedereen�heeft�zijn�of�haar�eigen�verhaal,�
niet�alleen�op�het�werk,�maar�ook�privé.

Hoe�ervaren�mensen�in�Noard����east-Fryslân�deze�coronacrisis?�

‘Moeilijk dat de familie niet op bezoek mag komen’
Thea de Bruin en Tineke Hoekstra wo-
nen allebei in De Westereen en werken 
bij ’t Hofke. Dit is een kleinschalige 
woonvorm, tegenover wooncentrum 
Brugchelencamp, waar dementerende 
mensen wonen. Momenteel wonen 
hier twintig vrouwen, verdeeld over drie 
huiskamers. De bewoners hebben al-
lemaal hun eigen slaapkamer. ’t Hofke 
maakt onderdeel uit van Elkander.

Even voorstellen:
Tineke (56) is manager Wonen, Welzijn 
en Zorg bij ’t Hofke. Zij woont samen 
met haar man in De Westereen en heeft 
twee zonen, van 26 en 28 jaar, die niet 
meer thuis wonen.
Thea (42) is sinds anderhalf jaar wel-
zijnsmedewerker (voorheen activitei-
tenbegeleidster) bij ’t Hofke. Zij heeft 
drie kinderen (19, 17 en 15 jaar). Zij 
wonen nog thuis en mogen momenteel 
geen vrienden meenemen om versprei-
ding van het virus te voorkomen. 

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Tineke: Ik vind het allemaal een beetje 
eng, maar laat mij er niet door leiden. 
Onze bewoners hebben zorg nodig dus 
het is belangrijk om onze angst niet over 
te brengen op de bewoners. Dat gaat 
goed. Ik merk dat het hele team rust uit-
straalt, heel bijzonder. Het is echter ver-
drietig om te zien dat de mensen door 
het coronavirus momenteel geen bezoek 
mogen ontvangen. 
Thea: Ik besef dat ik nu de enige ben 
die hier als buitenstaander binnen mag 
komen. Daarom ben ik extra voorzichtig 
want ik wil het coronavirus niet op onze 
bewoners overbrengen. De mensen zijn 
heel blij dat wij er in deze tijd als ‘vaste 
gezichten’ voor hun zijn. 

Wat voor gevolgen heeft dit virus voor 
jullie op het werk?

Thea: We organiseren normaalgespro-
ken activiteiten – zoals zingen, spelle-

tjes, koken en bewegen - voor alle men-
sen van de drie huiskamers gezamenlijk, 
maar dat kan nu niet. Dit doen we nu 
alleen nog per huiskamer. 
Tineke: We zijn bij ’t Hofke extra voor-
zichtig, houden afstand en wassen onze 
handen regelmatig. We hebben nu wel 
allemaal tablets in de huiskamer zodat 
de bewoners kunnen beeldbellen met de 
familie. Op die manier hebben ze toch 
nog een beetje contact. Dat beeldbellen 
brengt de nodige emoties met zich mee. 
De familie vindt het moeilijk dat ze niet 
op bezoek mogen komen. Eén van hen 
begon te huilen bij het zien van zijn 
partner op het beeldscherm. Dat doet je 
wel wat.

Hoe zien jullie de toekomst op dit mo-
ment?

Thea: Ik ben bang dat het allemaal nog 
wel even kan duren. We proberen er te 
staan voor onze mensen en ze door deze 
tijd heen te helpen. Ze merken wel dat 
het allemaal anders dan anders is. We 
hebben gelukkig een mooie binnentuin 
waar de mensen met het mooie weer 
kunnen zitten. 

Tineke: We willen de mensen een mooie 
en veilige tijd bezorgen. Het personeel 
zet zich enorm in. Iedereen staat ervoor 
en wil wel extra werken, met alle risico’s 
van dien. Dat wordt enorm gewaardeerd 
door de inwoners van De Westereen. Ze 
brengen ons hier zelfs cake en bloemen, 
dat is  toch fantastisch?

Wat ga je als eerste doen als deze cri-
sis voorbij is? 

Tineke: Een feestje vieren en een knuffel 
geven aan de bewoners en medewerkers. 
Het is heel raar dat dat nu niet mag.
Thea: Ik ga naar mijn ouders. Mijn heit 
is ziek, maar ik kan hem nu niet bezoe-
ken. 

Tot slot: Wat voor tips wil je de lezers 
van De Westereender meegeven?

Tineke: Zorg goed voor elkaar en denk 
aan elkaar. Houd je alstublieft aan de 
regels!
Thea: Daar sluit ik me bij aan. Als we 
dat doen, dan ben ik ervan overtuigd dat 
we het redden met z’n allen!

Allemaal aan het klussen  
in de tuin bij KB Food & Drinks.

Allemaal aan het klussen  
in de tuin bij KB Food & Drinks.

Allemaal aan het klussen  
in de tuin bij KB Food & Drinks.

Allemaal aan het klussen  
in de tuin bij KB Food & Drinks.

Allemaal aan het klussen  
in de tuin bij KB Food & Drinks.
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‘Dit is sinds de oorlog niet gebeurd’

De 16-jarige Jelle Wietse de Haan uit 
De Westereen zit op Mavo De Saad 
in de examenklas en kan vanwege het 
coronavirus niet naar school én geen 
eindexamen doen. 

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Mijn ervaring met het virus is dat er 
overal een andere sfeer hangt, bijvoor-
beeld in winkels daar houdt iedereen 
1,5 meterafstand, er heerst een stilte, 

en mensen lijken heel bang te zijn voor 
het virus. Ook zijn er veel dingen afge-
last waar ik naar uitkeek, maar verder 
mag ik niet klagen want mijn familie 
en ik zijn op dit moment nog gezond. 

Wat voor gevolgen heeft dit virus voor 
jou?

De gevolgen van deze coronacrisis voor 
mij zijn best wel groot: zo kan ik niet 
naar school en dus moet ik schoolwerk 
nu thuis maken, ook gaat bijvoor-

beeld het centraal examen ook niet 
meer door en dat is sinds de Tweede 
Wereldoorlog nog nooit eerder voor-
gekomen. En natuurlijk zijn er veel 
evenementen zoals militaria beurzen 
afgelast waar ik erg naar uitkeek.

Hoe zie jij de toekomst op dit mo-
ment?

Ik denk dat er in de toekomst wel een 
vaccin komt voor covid-19 maar voor 
nu denk ik dat we voor een lange tijd 
nog thuis zitten te werken of studeren.

Wat ga je als eerste doen als deze cri-
sis voorbij is?

Als de crisis voorbij is ga ik als eerste 
feest vieren dat ik ben geslaagd met 
school en daarna ga ik vooral genieten 
van de vakantie.

Tot slot: Wat voor tips wil je de lezers 
van De Westereender meegeven?

Als tips voor de lezers om door deze 
crisis heen te komen zou ik zeggen: 
pas goed op je zelf maar ook op een 
ander. Kom in contact met mensen via 
het internet zodat niemand zich al-
leen voelt zonder dat je naar diegene 
toe gaat. Verder zou ik  vooral thuis 
blijven en het nieuws bijhouden zodat 
je weet wat er in je omgeving gebeurt.

‘Anderhalve meter afstand gaat in de auto 
niet lukken’

Jordy Lap (38) uit De Westereen is 
rijinstructeur en besloot nog voordat 
de beslissing van hogerhand werd ge-
nomen zijn lessen te stoppen.

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Het was even schrikken en heel on-
werkelijk. Sinds half maart ben ik ge-
stopt met mijn rijlessen. Het was eerst 
onduidelijk of we wel of niet door 
konden gaan. Daarom heb ik zelf de 
knoop doorgehakt en al mijn leerlin-
gen een bericht gestuurd. Zij hadden 
er gelukkig alle begrip voor. Je kunt je 
nu eenmaal niet houden aan de maat-
regel om anderhalve meter afstand te 
houden in een auto. Bovendien zit 
er elk uur weer iemand anders naast 
mij waardoor het besmettingsgevaar 
groter is.

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Ik ben nu thuis bij de kinderen, we 
hebben een zoon van 13 jaar en een 
dochter van 11. Zij doen hun huis-
werk online en spreken met vrienden 
af door middel van videobellen. Het 
gaat hartstikke goed, ik ben wel trots 
op ze. Mijn vrouw werkt in het zie-

kenhuis in Drachten, dus we zijn ex-
tra voorzichtig. Tegenover mijn eigen 
leerlingen voel ik me wel een beetje 
schuldig. Het liefst wil ik iedereen zo 
snel mogelijk aan het rijbewijs helpen. 

Hoe zie jij de toekomst op dit mo-
ment?

Ik hoop dat we in mei weer kunnen 
beginnen, maar ik heb geen glazen 
bol. Ik verveel me nog niet. We wo-
nen hier nu acht jaar en ik heb einde-
lijk het plintje boven op de overloop 
geschilderd. En zo zijn er nog genoeg 
klusjes te doen, dus ik kom de tijd wel 
door. Maar ik begin mijn werk steeds 
meer te missen. Het relativeert wel als 
mijn vrouw de verhalen uit het zie-
kenhuis vertelt. Dan moeten we blij 
zijn dat we gezond zijn.

Wat voor tips wil je de lezers van De 
Westereender meegeven?

Westereenders zijn over het algemeen 
vrij nuchter, maar we moeten het 
coronavirus niet onderschatten. Ge-
zondheid gaat voor alles. Verder zou 
ik zeggen: hou vol en blijf positief. We 
komen hier wel doorheen met z’n al-
len!

‘Wat zou ik de kinderen graag even willen knuffelen’
Het raakt juf Petra Hoving-Bandstra 
(50) uit Dokkum hoe de wereld er in 
een paar weken tijd anders uit is gaan 
zien. ,,Natuurlijk zie ik ook iedere 
morgen de zon opkomen en hoor ik 
de vogels fluiten. Dit doet mij realise-
ren dat de basis van ons leven gelijk 
is gebleven maar de invulling ervan 
veranderd is.’’ 

Even voorstellen:
Ik ben werkzaam als leerkracht bij 
SBO De Twine voor vier dagen in de 
week. Mijn groep Strandlopers bestaat 
uit 15 jongens in de leeftijd van 9 – 10 
jaar. Daarnaast ben ik op woensdag 
werkzaam als Klusjuf bij CBO De 
Greiden in Makkum. 

Hoe ervaar je deze coronacrisis per-
soonlijk?

Als een trein die verandert is van stop-
trein in een sneltrein. Waarbij we niet 
weten wat het eindstation zal zijn. 
Persoonlijk raakt het mij iedere dag 
weer hoeveel onzekerheden er in een 
sneltreinvaart bij mensen persoon-
lijk binnen zijn gekomen. Waar ik 
erg moeite mee heb is dat deze crisis 
vraagt om het letterlijk afstand nemen 
van elkaar. Tijdens andere moeilijke 
perioden kropen mensen juist bij el-
kaar om elkaar tot steun te zijn. Wat 
mis ik die knuffels met mijn ouders, 
kinderen en leerlingen. 

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Het virus heeft grote gevolgen voor 
ons als gezin. Zowel mijn man als 
ik zijn thuiswerkers geworden. De 
woonkamer is omgebouwd tot kan-
toor en online-vergaderingen vinden 
nu aan de keukentafel plaats. Ik pro-
beer meerdere malen per week contact 
te hebben met mijn leerlingen en ou-
ders om het huiswerk te begeleiden en 
om een relatie te blijven houden met al 
mijn jongens.  Daarnaast gaan school-
se zaken gewoon door, alleen digitaal.  
Ik heb diep respect voor hoe de ouders 
dit thuisonderwijs oppikken. Er ont-
staan pareltjes van momenten die ik 
diep in mijn hart koester. 

Hoe zie je de toekomst op dit mo-
ment?

Ondanks alle zorgen zie ik de toe-
komst positief in. We laten met elkaar 
zien dat we creatief zijn in ons denken 
en doen. Dat we elkaar niet vergeten 
door massaal post en tekeningen te 
sturen naar ouderen, diepe buigingen 
maken voor de mensen in de zorg en 
al die anderen die er voor zorgen dat 
Nederland nog draait. 

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Waarschijnlijk huilen van opluchting 
en proberen onze kinderen bij elkaar 

te krijgen en met elkaar een paar da-
gen ‘herinneringen’ maken zoals we 
dat in ons gezin noemen. 

Wat voor tips wil je de lezers van 
De Westereender meegeven?

Laten we ondanks de fysieke afstand 
blijven verbinden. Als persoon kun je 
echt het verschil maken!  

‘Het is nu heel anders om door de supermarkt te lopen’
De 46-jarige Tom Vrieswijk uit 
Dokkum is sinds 8 jaar supermarkt-
manager van de Coop in De Wes-
tereen. Voor hem en voor zijn me-
dewerkers brengen de maatregelen 
rondom het coronavirus de nodige 
veranderingen met zich mee. 

Hoe ervaar jij deze coronacrisis 
persoonlijk?

Wat er in korte tijd op ons is afge-
komen is ongrijpbaar. We merken 
in de supermarkt dat het bij de een 
wat sneller doordringt dan bij de 
ander. Het hamsteren is overigens 
wel voorbij nu. Vooral in de eerste 
weken kochten klanten massaal wc-
papier, handcrème en hygiënedoek-
jes. Daardoor hebben we nog steeds 
moeite om die vakken te vullen. 

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Het is nu heel anders om door de 
supermarkt te lopen. Je bent je er 
constant van bewust dat je afstand 
moet houden van iedereen, ook 
onderling met collega’s. Vooral 
mensen op de werkvloer worden 
hiermee geconfronteerd, zowel de 
kassières als de vakkenvullers. Zij 
zijn weer afhankelijk van hoe klan-
ten met de maatregelen omgaan. 
Over het algemeen gaat het goed, 
maar niet iedereen is zich bewust 

van hoe belangrijk deze maatrege-
len zijn voor de gezondheid van ons 
allemaal. Met name het belang van 
betalen met de pin wordt niet door ie-
dereen begrepen. Wel valt op dat er nu 
minder mensen tegelijk boodschap-
pen doen en het gebruik van de online 
boodschappen is verdriedubbeld. We 
hebben zelfs een tweede bus geregeld, 
anders kunnen we de bestellingen niet 
aan.

Hoe zie jij de toekomst op dit mo-
ment?

De toekomst is onzeker. Ik hoop dat 
we in mei/juni het normale leven weer 

een beetje kunnen oppakken. Onze 
zoon en dochter van 15 en 13 jaar 
hebben zich erbij neergelegd dat ze 
even geen vrienden kunnen zien. Zij 
doen hun huiswerk thuis en ook mijn 
vrouw, die bij de Rabobank werkt, kan 
haar werk thuis doen. Zelf ben ik da-
gelijks aan het werk in de supermarkt, 
maar onze invulling van de zondagen 
is nu wel anders geworden. We heb-
ben nu meer tijd voor elkaar, halen 
de sjoelbak weer tevoorschijn, spelen 
monopoly of gaan met z’n allen een 
blokje om.

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Ik heb niks op de planning. Het was 
de bedoeling om komende zomer 
naar Frankrijk op vakantie te gaan, 
maar we moeten voorlopig nog maar 
even voorzichtig blijven en ons ver-
stand gebruiken. Deze crisis is snel 
gekomen, maar ik denk dat het nog 
wel even duurt voordat iedereen zijn 
of haar leven weer als vanouds oppakt. 
Voorlopig doen we rustig aan. 

Tot slot: Wat voor tips wil je de lezers 
van De Westereender meegeven?

Houd afstand en probeer zoveel mo-
gelijk met pin te betalen. Niet alleen 
voor de medewerkers, maar ook voor 
jezelf !

Hoe�ervaren�mensen�in�Noard����east-Fryslân�deze�coronacrisis?�
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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

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!

Ze kunnen het dak op!

Birdaarderstraatweg 127
Dokkum. T (0519) 820 000

Vraag vrijblijvend een offerte aan! 

Investeer nu in zonnepanelen
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‘Met deze vlag kunnen mensen hun emoties uiten’

Robert-Jan Hageman is directeur 
bij de Dokkumer Vlaggen Centrale 
(DVC). Dit bedrijf heeft een speciale 
vlag gemaakt om al het personeel in 
cruciale beroepen een hart onder de 
riem te steken. De opbrengst van de 
verkoop – 25.000 euro - gaat naar het 
Rode Kruis. 

Even voorstellen:
Robert-Jan Hageman woont in Ha-
ren, is 17 jaar directeur van de Dokku-
mer Vlaggen Centrale, is getrouwd en 
heeft twee kinderen. Zijn zoon (34) 
woont in Oostenrijk en zijn dochter 
(32) woont in Nieuw Zeeland. Zij is 
op 11 maart bevallen van een meisje, 

maar ‘opa en oma’ mogen hun eerste 
kleinkind voorlopig niet bezoeken.

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Ik hoop dat het niet te lang duurt. Het 
belangrijkste is dat er straks weer licht 
in de tunnel te zien is. Dan krijgen 
mensen weer een positieve vibe. Die 
onzekerheid is het ergste.  

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Als blijk van waardering voor alle 
mensen die nu hard werken in de strijd 
tegen het coronavirus hebben we een 
vlag gemaakt met de tekst: Met elkaar, 

voor elkaar. Met deze vlag kunnen 
mensen uiting geven aan hun emo-
ties, daar kwam steeds meer vraag 
naar. Op de rood-wit gekleurde vlag 
staan twee klappende handen in een 
hart afgebeeld. We halen geen com-
mercieel gewin aan deze vlag. 

Dit is onze manier om een steentje 
bij te dragen in deze crisistijd. Dat 
het zo’n groot succes zou worden 
hadden we niet verwacht. We had-
den gegokt dat we er duizend zou-
den verkopen, maar het zijn er tien 
keer zoveel geworden. Bestellingen 
komen vanuit het hele land en we 
moeten alle zeilen bijzetten om alle 
vlaggen zo snel mogelijk te leveren.

Hoe zie je de toekomst op dit mo-
ment?

Ik bekijk alles per dag. Momenteel 
zit ik vooral in de overlevingsmodus 
en ik houd rekening met alle scena-
rio’s. Het coronavirus, daar kunnen 
we niks aan doen. Ik probeer me 
vooral te richten op zaken waarop 
ik wel invloed kan uitoefenen.

Wat voor tip wil je de lezers van 
De Westereender meegeven?

Probeer het hoofd koel te houden!

‘Je merkt nu wat er echt toe doet’
Tiffany van der Wal (31) uit Broek-
sterwâld is in de regio Noardeast-
Fryslân vooral bekend van het thea-
ter en de muziek. Zij speelde onder 
andere de hoofdrol ( June Carter) 
in Johnny Cash bij de professionele 
toneelvereniging ‘It Moat Kinne’ en 
schitterde als regisseur bij Rêdbâd 
in de nieuwe Teatertún van Broek-
sterwâld. Tijdens deze coronacrisis 
maakte ze een speciaal lied in het 
Fries ‘Lit ús gearwurkje’ dat massaal 
geliked en gedeeld werd op Face-
book. 

Hoe ervaar jij deze coronacrisis?
Als een spannende tijd, maar ook 
het besef van wat je allemaal maar 
voor lief neemt, gezondheid met 
name, maar ook de vrijheid om te 
kunnen / mogen werken, te gaan 
en te staan waar je wilt, en het heb-
ben van een veilige omgeving voor 
je kinderen. Je merkt nu wat er echt 
toe doet en wat allemaal eigenlijk 

maar bijzaak is. Gezin, familie, ge-
zondheid en niet het geld, de likes 
of hippe kleding.

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

Voor mijn werk – ik ben trajectbe-
geleider bij Zienn Opvang & On-
dersteuning - houdt het veel in. Ik 
werk zoveel mogelijk vanuit huis, 
maar er zijn cliënten die afhanke-
lijk zijn van week- of voedingsgeld 
of boodschappen, dus deze dingen 
doe ik nog wel. Voor mijn zoontje 
Sake Thomas betekent het dat hij 
niet naar school en zwemles kan, 
maar ook dat hij niet kan spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes. 

Dit is erg lastig uit te leggen aan 
een jongetje van 4 jaar. Verder zit 
ik in het stichtingsbestuur van de 
Teatertún te Broeksterwâld. Alle 
geplande activiteiten tot juni zijn 
eerst gecanceld. Ook alle optredens 

van Tiffany & the Rhythm Boys tot 
juni zijn geannuleerd of verplaatst 
naar een ander datum. Ik vind het 
jammer dat ik de heren nu niet kan 
zien, zowel bij de optredens als de 
repetities. Maar het is even niet an-
ders, gelukkig heb ik mijn gitaar en 
kan ik thuis nog spelen en muziek 
maken.

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Familie en vrienden opzoeken en 
met mijn zoontje en man naar een 
zwemparadijs of iets dergelijks.

Wat voor tips wil je de lezers van 
De Westereender meegeven?

Luister naar wat er gezegd wordt, 
pas op jezelf en op elkaar en wees 
een beetje lief voor de medemens 
die zich in deze tijd niet goed kan 
redden of eenzaam is. Doe bood-
schappen of stuur een kaartje en bel. 

‘Het moeilijkste vind ik dat ik mijn  
kleinkind nauwelijks kan zien’

Janke de Vries (57) uit Dokkum werkt 
als verloskundige bij verloskundigen 
praktijk ‘Catharina Schrader’.  ,,Wij 
hebben vier kinderen, de jongste woont 
nog thuis en onlangs ben ik ‘beppe’ ge-
worden.’’

Hoe ervaar jij deze coronacrisis per-
soonlijk?

Persoonlijk ervaar ik het als een span-
nende tijd. Het moeilijkste vind ik dat 
ik mijn kleinkind nauwelijks kan zien en 
dat ik niet zomaar bij mijn ouders op vi-
site kan gaan. Voor mij betekent werken 
in een vitaal beroep dat ik veel mensen 
zie en daardoor ook meer risico loop om 
besmet te raken. Maar ik maak mij meer 
zorgen over de mensen om mij heen, dat 
zij het ergens oplopen. Of dat ik zonder 
het te weten iemand anders kan besmet-
ten, als ikzelf besmet ben en het nog niet 
weet. 

Tijdens de bevalling lukt het niet 
om afstand te houden

Voor de zwangere vrouwen en pas be-
vallen moeders is het ook moeilijk, dat 
ze afstand moeten houden en dat de al-
lernaaste familie niet even langs kan ko-
men om de baby vast te houden. Tijdens 
een bevalling lukt het ook niet om de af-
stand te houden. Onze taak is dan om te 
helpen en dat doen wij naar beste kun-
nen en weten. Wel wassen we onophou-
delijk onze handen en passen strenge 

hygiëne maatregelen toe. De spreekuren 
zijn veranderd. We zien de zwangere 
vrouwen minder vaak, en er mogen geen 
andere mensen meer mee als ze op hun 
afspraak komen. Dat is extra moeilijk als 
het niet goed gaat met de zwangerschap. 
Juist dan is de nabijheid van een naaste 
erg belangrijk. Ik heb daarom wel moei-
te met de strenge maatregelen, maar zie 
ook heel erg de noodzaak er van in. Dit 
virus is niet iets om mee te spotten.

Hoe zie jij de toekomst op dit mo-
ment?

Er worden nog steeds baby’s geboren. 
Het is en blijft bijzonder om hier bij 
te mogen zijn. In deze moeilijke tijd is 
elke geboorte een teken van hoop en le-
ven. In de nabije toekomst denk ik dat 
er in veel gezinnen en dorpen verdriet 
zal zijn, omdat er mensen overlijden aan 
Corona. Dan zal het zo zijn dat iedereen 
wel iemand kent die hier aan overleden 
is. 
Er wordt met man en macht aan een 
vaccin gewerkt. Ik heb vertrouwen in de 
medische wetenschap en dat er een vac-
cin komt. Dat op die manier de oudere 
en kwetsbare mensen beschermd kun-
nen worden. Als er nog geen vaccin is, 
dan zal de impact van Corona na een 
poos minder groot zijn. Er zullen nog 
steeds mensen ziek worden, maar dan 
valt het minder op en zal het vergelijk-
baar worden met de jaarlijkse griepdo-
den die er nu ook nog altijd zijn.

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Als het risico van besmetting voorbij is 
ga ik eerst naar mijn ouders en klein-
dochter voor een dikke knuffel... Als de 
crisis voorbij is ga ik wel met de nodige 
voorzichtigheid weer verder. En ik zie er 
naar uit om er met de camper op uit te 
gaan.

Wat voor tips wil je de lezers van De 
Westereender meegeven?

Kijk om je heen en kijk wat je voor el-
kaar kunt doen. Houd je aan alle maat-
regelen die genomen worden: die zijn er 
niet voor niks.

‘Ik vind het niet erg dat ik geen examen hoef te doen’

Arjan Wiegersma (16) uit De Wester-
een zit in klas 4 van Mavo De Saad in 
Damwâld. Als hij zijn diploma heeft 
gehaald wil hij graag naar de opleiding 
HTV-politie.

Hoe ervaar jij deze coronacrisis? 
Het coronavirus is zeker geen leuke 
ervaring om mee te maken! Op social 
media zie je wat voor leed het virus 

teweegbrengt voor mensen, erg ver-
drietig.

Wat voor gevolgen heeft dit virus 
voor jou?

De gevolgen voor school zijn dat ik 
geen landelijk examen hoef te doen, 
dit vind ik natuurlijk niet erg! Bij fa-
milie kunnen we nu niet op bezoek, 
dit is wel jammer want ik mis de pa-

kes en beppes: even niet kunnen 
stoeien met pake of een knuffel van 
beppe krijgen. En ik vind het heel 
vervelend dat ik niet kan afspreken 
met mijn vrienden. Gelukkig heb ik 
mijn crossmotor, ik ga dan ook ie-
dere dag even te crossen in ons wei-
land. Zo kan ik mijn energie kwijt.

Hoe zie jij de toekomst op dit mo-
ment?

De toekomst ziet er zo wel somber 
uit, ik hoop dat het coronavirus snel 
voorbij is. 

Wat ga je als eerste doen als deze 
crisis voorbij is?

Dan ga ik met mijn vrienden een 
feestje bouwen!

Wat voor tips wil je de lezers van 
De Westereender meegeven?

Eet gezond, ga iedere dag te hard-
lopen en houd afstand van elkaar!!!

LEES
DE�

WESTEREENDER�
OOK

ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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Uw bank dichtbij.

Open ook een 
betaalrekening bij de 
bank met de hoogste 

waardering.

Bron: Consumentenbond juni 2019

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

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

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!

Voor onder andere:
• Advies
• Bewindvoering
• Cursussen
• Hulp bij schulden
• Preventie

Kantooradres:
Haadwei 51a

9104 BC Damwoude
Jeltsje 06-57342017 

Anke 085-2100629 
Thea 06-81044687

contact@itbewindhus.n

www.itbewindhus.nl

€ 9.950,-

€  12.750,-

€13.500,-

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

FORD FOCUS 1.6I – 16V!!
BJ 2006 | 103.000 KM!!

RENAULT GRAND MODUS 1.5 DCI 
DYNAMIQUE

BJ 2009 | 175.109 KM

VW CADDY  LIFE  1.2 TSI  
COMFORTLINE

BJ2011 | 130.055 KM

OPEL MOKKA  1.6I EDITION
BJ 2013 | 53.740 KM!!

RENAULT CAPTUR AUTOMAAT 1.2 
TCE EXPRESSION!!

BJ 2013 | 134.657 KM

VW TIGUAN 1.4 TSI  SPORT & STYLE!!
BJ 2011 | 61.000 KM !!

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€  3.950,-

€  3.500,-
€ 11.500,-
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Zelfstandige�bewindvoerders�slaan�handen�
ineen�op�nieuwe�werkplek
DAMWÂLD�-�De�drie�zelfstandige�bewindvoerders�Anke�Wijbenga,�Thea�
Loonstra�en�Jeltsje�van�der�Veen-Reitsma�hebben�de�handen�ineen�
geslagen.�Ze�blijven�alle�drie�ZZP’er,�maar�werken�samen�onder�de�naam�
‘It�Bewindhûs’.�Vanaf�nu�zitten�ze�op�een�nieuwe�plek�in�het�voormalige�
Rabobankgebouw in Damwâld.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

De dames zijn trots op hun nieuwe 
werkplek op de eerste verdieping van 
het bankgebouw. Ze hebben de muren 
geverfd in een warme blauwe kleur en 
in één van de drie kamers staat een 
gezellige stamtafel. ,,Hier hebben we 
laatst voor het eerst een cursusavond 
georganiseerd voor collega-bewind-
voerders. Normaalgesproken moes-
ten we daarvoor altijd ver rijden. Nu 
hadden we het lekker dichtbij’’, vertelt 
Thea Loonstra uit De Falom die in 
2016 voor zichzelf begon. 

Zij werkte voorheen als administra-
tief juridisch medewerker bij het Ge-
rechtshof in Leeuwarden en daarna 
bij bureau Benedictus in Garyp. 
Uiteindelijk koos zij ervoor om een 
eigen bedrijf te starten. ,,Ik heb een 
jaar vanuit huis gewerkt, maar dat 
was niks voor mij. Ik moet mensen 
om me heen hebben’’, zegt Thea. Via 
een collega kwam zij in contact met 
Anke Wijbenga uit De Westereen en 
Jeltsje van der Veen uit Driezum die 
op dat moment een kantoortje aan de 
Vogelzang in De Westereen hadden. 
,,Het klikte meteen, dus ik zei in een 
spontane reactie: waarom kom je niet 

bij ons op kantoor zitten’’, lacht Anke. 
Jeltsje vroeg zich meteen af: met z’n 
drieën in deze kleine ruimte, hoe 
moeten we dat hebben? Maar achteraf 
is ze er blij om, want de drie dames 
kunnen heel goed met elkaar door één 
deur. Jeltsje: ,,We zijn heel verschil-
lend, maar daardoor passen we juist 
heel goed bij elkaar. We vullen elkaar 
goed aan.’’

Dankbaar werk
‘Beriede, betinke en dwaan’, zo luidt 
de gezamenlijke slogan van Jeltsje 
van der Veen van Focus Financieel 
Beheer, Anke Wijbenga van Unyk 
Financieel Beheer en Thea Loonstra 
van Bynt Financieel Beheer. Mensen 
die problemen ondervinden op finan-
cieel gebied kunnen bij Jeltsje, Anke 
en Thea terecht. Het gaat daarbij om 
beschermingsbewind, een aanvraag 
voor schuldhulpverlening, het op orde 
brengen van de administratie, het in 
kaart brengen van schulden of voor-
bereidende werkzaamheden voor een 
aanvraag schuldhulpverlening. 

,,Wij komen veel verschillende men-
sen tegen en soms is de situatie waarin 
zij zitten echt problematisch’’, vertelt 
Anke. Jeltsje voegt eraan toe dat het 

werk dat zij doen heel dankbaar kan 
zijn. ,,Wij proberen onze cliënten zo 
te begeleiden dat ze weer vooruit kun-
nen kijken. Het mooiste is als het lukt 
dat ze hun zelfstandigheid weer terug 
krijgen. Wij kunnen daarin echt het 
verschil maken.’’

Toekomstplannen
Het voordeel van de samenwerking 
tussen de drie bewindvoerders is dat 
ze hun kennis kunnen delen en dat ze 

elkaar tijdens ziekte of vakanties ver-
vangen. Thea: ,,We hoeven dus geen 
‘nee’ te verkopen. Ook kunnen we de 
kosten delen. We hebben bijvoorbeeld 
maar één printer nodig. Deze formule 
is uniek en werkt goed. Zo goed zelfs 
dat we na de zomer een nieuwe ‘col-
lega’ verwelkomen: Treeske Hiemstra 
uit Driezum. Zij heeft hier al stage 
gelopen en begint in juli als ZZP’er. 
Dan zijn we met z’n vieren.’’ Voor de 
toekomst hebben de ondernemers 

plannen om nog meer kwaliteit te le-
veren, meer preventief te werken en 
de verbinding te zoeken met andere 
partijen. Ook zijn er ideeën om bij-
voorbeeld budgetcursussen te geven 
om cliënten zelfredzaam te maken. 
,,Deze nieuwe werkplek brengt weer 
nieuwe mogelijkheden met zich mee. 
We zijn nu echt ‘te plak’ en willen hier 
niet meer weg.’’  

DOKKUM - ASN Installaties in Dokkum heeft ondernemers en zakelijke 
partners verrast met een bos tulpen. Aanleiding was om iedereen een hart onder 
de riem te steken in deze onzekere coronaperiode. ,,We zijn dankbaar dat we 
dit hebben kunnen doen’’, stelt een woordvoerder van ASN Installaties. Het 
bedrijf merkt dat deze crisis mensen niet alleen financieel raakt, maar vooral ook 
emotioneel. ,,Je kunt niet meer doen wat je het liefste doet. Jarenlang heb je alles 
opgebouwd en het valt als een kaartenhuis in elkaar. Laten we er voor elkaar zijn 
en laten zien dat we er niet alleen voor staan.”  

Zonnepanelen
In Friesland verzorgt ASN Installaties service en onderhoud voor meer dan 
16.000 klanten aan CV ketels, geisers, gastoestellen, boilers en zonnepanelen. 
,,Natuurlijk merken wij ook de veranderingen als gevolg van de coronacrisis, 
maar het valt ook op dat klanten juist nu willen investeren in zonnepanelen. 
Mensen kunnen hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen. Op afstand kan 
ASN Installaties berekenen wat de mogelijkheden zijn en wat de energie op-
wekking zal zijn.’’

ASN�Installaties�deelt�tulpen�uit�aan�ondernemers
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Deurbeleid
De aangescherpte hygiënemaatregelen hebben gevolgen 

voor de manier waarop je boodschappen kunt doen in 

onze winkels. Een veilige winkelomgeving voor onze klan-

ten en medewerkers is onze hoogste prioriteit.

Coop  
altijd 
dichtbij

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

ai158332557862_0120 adv COOP.pdf   1   04-03-20   13:39

Maximaal één klant per 10 m2

Bij de ingang van jouw winkel staat het max. 
aantal klanten aangegeven

Winkelwagen of 
winkelrolmandje verplicht
Zijn deze niet beschikbaar? wacht dan even.

Houd altijd 1,5 meter afstand
Geef onze medewerkers ook 1,5 meter ruimte.

Betaal met pin/contactloos
Liever niet met contant geld.

Als je boodschappen komt 
doen, kom dan alleen
Uitgezonderd klanten die begeleiding nodig hebben 
en ouders met kinderen t/m 12 jaar

1,5 meter
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Gedroomde�Elfstedentocht�Stefan�
van�der�Pal�geannuleerd
LEEUWARDEN/DE WESTEREEN - De droom van Stefan van der Pal 
om de Elfstedentocht dit jaar te zwemmen komt niet uit. Met pijn in zijn hart 
heeft hij dit besluit genomen, samen met zijn vrouw Marianne, het bestuur 
en de projectgroep. ,,Het is voor onze organisatie onmogelijk om in het korte 
tijdsbestek dat eventueel na 1 juni nog beschikbaar is de tocht te organiseren 
op de manier zoals wij dat voor ogen hebben’’, aldus Van der Pal. 
Daarnaast is de organisatie voor de tocht grotendeels afhankelijk van spon-
soren. ,,Velen hadden al fantastische bedragen in het vooruitzicht gesteld, 
waarvoor we ze ontzettend dankbaar zijn. Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel bedrijven de schouders onder dit evenement wilden gaan zetten. Ech-
ter, het voelt in deze onzekere en moeilijke tijd allerminst goed om bijdragen 
te vragen aan ondernemers en bedrijven die alle zeilen bij moeten zetten om 
deze periode door te komen.’’

Later wordt gekeken naar een eventueel vervolg in 2021.

Meer mensen afhankelijk van  
Voedselbank door coronacrisis
DAMWÂLD�-�De�landelijke�campagne�van�Voedselbanken�Nederland�
in�verband�met�het�coronavirus�zal�u�niet�ontgaan�zijn.�Hierdoor�is�er�
een��verhoogde�vraag�naar�voedselhulp.�Logistieke�moeilijkheden��
en��extra�voorzorgsmaatregelen�zorgen�ervoor�dat�het�moeilijker�
wordt�om�de�voedselpakketten�te�verstrekken�aan�de�mensen�die�
wekelijks�mede��voor�hun�voedsel�afhankelijk�zijn�van�de�voedsel-
bank.�

In gemeente Dantumadiel zijn ongeveer 55 gezinnen afhankelijk van hulp 
van de Voedselbank. De verwachting is dat dit aantal gezien de crisis zal 
toenemen. Daarom vraagt de Voedselbank Dantumadiel ondersteuning 
bij het schenken van lang houdbare producten, maar ook  alle financiële 
bijdragen, groot en klein, zijn erg welkom. De bankrekening van de Voed-
selbank is NL60 RABO 0162 190 735.

Supermarkten
Poiesz supermarkten is met een actie voor de Voedselbanken in Noord-
Nederland gestart. Klanten kunnen producten doneren en dan geeft de  
Poiesz ook nog 50 % van de winkelwaarde in geld. Ook is het mogelijk om 
bij de volgende winkels producten te schenken: Plus in Feanwâlden, Spar 
in Damwâld en de Coop in De Westereen.

Digitale collecte
In samenwerking met de PKN in De Westereen en RTV NOF was er 
tijdens de online kerkdienst  een digitale collecte. De opbrengst was voor 
de Voedselbanken in de regio. De vrijwilligers van de Voedselbank Dantu-
madiel zijn hier enorm dankbaar voor. 

Steun en meer informatie
Mensen die ook een mooi initiatief hebben of de Voedselbank Dantumadiel wil-
len steunen kunnen  contact opnemen via: info@voedselbankdantumadiel.nl.  
Meer informatie vindt u op de website: www.voedselbankdantumadiel.nl

Bed�&�Breakfast�uit�Ee�op�tv
EE�-�Cor�en�Ron�van�een�Bed�&�
Breakfast�in�Ee�doen�mee�met�het�
populaire�tv-programma�Bed�&�
Breakfast�van�Omroep�MAX.�De�
eigenaren�slapen�op�bijzondere�
plekken�bij�andere�Bed�&�Break-
fasts�en�leiden�hun�gasten�rond�in�
deze�omgeving.�

Zes jaar geleden werden Cor en Ron 
al gevraagd om mee te doen als ei-
genaren van een monumentale kop-
hals-rompboerderij. ,,Toen waren we 
er nog niet klaar voor. Nu de program-
mamakers opnieuw belden, twijfelden 
we opnieuw. Moeten we dit wel doen? 
Vrienden van ons uit Sibrandahûs 
gaven de doorslag. Zij hadden zelf 
een paar jaar geleden meegedaan en 
vonden het erg leuk’’, vertelt Cor. De 
heren hebben geen spijt van deze be-
slissing en kijken terug op een mooie, 
maar intensieve tijd. ,,In november 
waren de opnames, zes dagen achter 

elkaar. Daarvan komen vijftig minu-
ten op tv. Het blijft spannend, want 
we hebben geen idee wat ze uitzen-
den’’, zegt Ron. Daar komen ze snel 
genoeg achter, want vrijdag 8 mei 
wordt het programma uitgezonden. 

,,We zien dit vooral als promotie voor 
dit gebied. Onze gasten verbazen zich 
er altijd over hoe mooi het hier is. Nu 
kunnen we aan heel Nederland laten 
zien wat Noardeast-Fryslân allemaal 
te bieden heeft.’’ 

Boek oer aaisykjen yn Fryslân
HOLWERT - Aaisikersklup de Ald Hij bestiet 100 jier. Oanlieding foar Gjalt 
de Groot út Holwert om in boek út te bringen: Warkeweet wie ús kreet. De 
Groot nimt jo yn dit boek mei de romme fjilden yn. Jo wurde dielgenoat fan 
100 jier aaisykjen yn Fryslân. Mei as reade tried de belibbings fan de aaisikers 
fan de sa romrofte aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum sûnt 1920.
Mar it is folle mear as 100 jier aaisykjen. Gjalt is deryn slagge om der yn 
tige noflik lêsbere taal in tiidsdokumint fan te metisjen, dêr’t elk dy’t wat mei 
aaisykjen hie of hat him yn weromfynt. Yn ferbân mei de koronaproblemen 
hat de Ald Hij besletten de jubileumfiering te ferpleatsen nei 2021. It jubi-
leumboek is wol te keap, ûnder oaren by Gjalt de Groot: 0519-561784 of 
gj.d.groot@hetnet.nl 
Mear ynformaasje: www.dealdhij-dearsum.nl 

Evenementen  
Bevrijdingsdag  
verplaatst of  
versoberd
NOARDEAST-FRYSLÂN - Om 
de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan wordt ook in Fryslân de 
viering van 75 jaar vrijheid flink verso-
berd. Dit betekent dat veel van de eve-
nementen en activiteiten in het kader 
van 75 jaar bevrijding in een andere 
vorm doorgang vinden, of helemaal 
niet. Zo is ook het Bevrijdingsconcert 
van het seniorenorkest ‘Ryk Troch 
Muzyk’ uit Trynwâlden van 25 april 
geannuleerd.

Noordoost-Friesland is een 
culturele stichting rijker
NIAWIER - Niawier vestigt zich op de culturele kaart, om precies te zijn met  
‘stichting iepenloftspul Nijewier’. Bij notariskantoor Hellema in Dokkum is 
hiervoor de akte opgesteld. Nu de stichting een feit is kunnen de plannen voor 
een iepenloftspul over het voormalig ‘Kleaster Sion’ vorm krijgen.
Als nieuwe stichting is de grootste uitdaging eerst om geld te genereren. Klein 
beginnen is geen optie voor de initiatiefnemers, nee er wordt groots gedacht. 
Men zal dus in de oude gewelven van waar ooit een klooster stond in Nia-
wier, de schatkist moeten vinden of ludieke acties op touw moeten zetten. Ook 
wordt er aan fondsenwerving gedaan. 

De klok mag luiden om het nieuws te verspreiden. Want het iepenloftspul 
over het voormalig ‘Kleaster Sion’, brengt de geheimen van ooit, in 2021 ten 
tonele. Dus noteer 15,17 en 18 september van het aankomende jaar alvast in 
de agenda. 

Meer informatie: www.iepenloftspulnijewier.nl 

Deel van het bestuur, de eerste ‘’drie nonnen’’ die gaan intreden. Foto: Peters Foto Nieuws

Pinksterfeest  
Veenklooster 
gaat niet door
VEENKLOOSTER - Het Pinkster-
feest in Veenklooster gaat dit jaar niet 
door vanwege het Coronavirus. Het 
bestuur van stichting Zendingsfeesten 
Veenklooster vindt het niet verant-
woord om de voorbereidingen en het 
feest door te zetten. Het programma 
met als thema ‘Waar Jezus verschijnt, 
wordt alles nieuw’ blijft actueel en 
wordt doorgeschoven naar 2021. 

Voorstellingen Schindlers 
List verplaatst
BURGUM - In verband met de si-
tuatie rond het Coronavirus gaan de 
voorstellingen van Schindlers List 
van Iepenloftspul Burgum in mei 
2020 niet door. De voorstellingen 
zullen nu worden opgevoerd van 28 
april 2021 tot en met 15 mei 2021. 

Mensen die op de website www.
iepenloftspul.nl hun kaarten heb-
ben gekocht krijgen een e-mail 
over de nieuwe voorstellingsdata. 
Mensen die een toegangskaart bij 
Anka Dupon in Burgum hebben 

gekocht kunnen op de eerder ge-
noemde website kijken naar welke da-
tum hun voorstelling is verplaatst. De 
toegangskaarten die de mensen heb-
ben gekocht moeten ze goed bewaren, 
deze blijven geldig. 
Ondertussen gaat de kaartverkoop 
gewoon door. Voor de extra voorstel-
lingen van 14 en 15 mei 2021 zijn nog 
kaarten beschikbaar. Inmiddels zijn de 
repetities en andere voorbereidingen 
gestaakt. Eind 2020 of begin 2021 
zullen de repetities, net als de andere 
voorbereidingen weer van start gaan.

Voorstellingen�
Theaterkerk�Nes�
uitgesteld
NES (Noardeast-Fryslân) - Thea-
terkerk Nes verplaatst alle voorstel-
lingen, concerten en bijeenkomsten 
naar een nieuwe ‘veilige’ datum in 
verband met de coronacrisis. Dat 
stelt directeur Anke Bijlsma van de 
theaterkerk. ,,Ook wij willen ons 
houden aan de richtlijnen die voor 
ons aller gezondheid zijn opgesteld. 
Natuurlijk gaan we onze gasten 
missen, er stond ons een bruisend 
voorjaar te wachten. Wanneer we 
hier met zijn allen zijn doorgeko-
men, zetten we weer in op mooie 
ontmoetingen en inspirerende bij-

eenkomsten’’, stelt Anke Bijlsma.
Inmiddels is duidelijk dat de Ids de 
Beer-lezing in het najaar van 2020 ge-
organiseerd wordt. De sprekers heb-
ben aangegeven in september met een 
nieuwe datum te komen. Informatie 
daarover volgt na de zomer. Iedereen 
die een toegangskaart voor een evene-
ment gekocht heeft zal via de nieuws-
brief en/of een persoonlijke mail op 
de hoogte worden gebracht van de 
nieuwe datum.
Voor meer informatie en actuele ontwik-
kelingen, zie: www.theaterkerknes.nl 
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www.raadsma.nl/STIHL
Wij bezorgen gratis in Noord-Nederland. Meer informatie op:

Uw (kunst)gebit, onze zorg

Van der Kooi: Nu ook 
het adres voor reguliere 
t a n d a r t s b e h a n d e l i n g e n

www.tandheelkundevanderkooi.nl

Op de Keppels 26 • Dokkum • 0519 - 29 75 85
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Een�megaschuldgevoel�over��
verzetsactie�De�Falom
Yde�Pranger�(1920-2008)�uit�Dok-
kum�speelde�een�belangrijke�rol�in�
het�verzet�in�Noardeast-Fryslân.�Hij�
voelde�zich�verantwoordelijk�voor�
de�verzetsactie�in�De�Falom,�waar-
bij�twee�leden�van�de�Sicherheits-
dienst�(SD)�uit�Leeuwarden�om�het�
leven�kwamen.�Het�was�de�bedoe-
ling�om�de�Dokkumer�apotheker�
Gunster�-�de�spil�in�het�verzet�–�uit�
handen�van�de�Duitsers�te�bevrij-
den.�Niemand�kon�toen�weten�dat�
deze�overval�uiteindelijk�de�dood�
van�twintig�onschuldige�mensen�
teweeg�zou�brengen.�,,Hij�heeft�
deze�last�zijn�hele�leven�met�zich�
meegedragen’’,�vertelt�kleinzoon�
Ido�Pranger.

Tekst: Klasina van der Werf

De 39-jarige Ido Pranger is trots op 
zijn naam. Hij is vernoemd naar zijn 
pake. ,,Yde vonden mijn ouders wat 
oubollig, dus hebben ze er Ido van ge-
maakt’’, vertelt Ido terwijl hij in ‘zijn’ 
Stadscafé Artisante koffie inschenkt. 
,,Daar is tijdens de bevrijding een 
mooie foto van mijn pake gemaakt.’’ 
Hij wijst naar de Hoogstraat naast 
zijn café. Ido is nieuwsgierig van aard 
en vroeg zijn pake weleens naar verha-
len over de oorlog. ,,Maar hij was geen 
open boek. Integendeel. Hij vertelde 
weleens wat en ik vroeg meestal wel 
door. Maar op het moment dat hij op 
gang begon te komen greep mijn bep-
pe in: Hâld mar op. De generatie van 
mijn pake en beppe was nou eenmaal 
erg zwijgzaam. Later begreep ik ook 
wel waarom. Hij vond het niet alleen 
moeilijk om erover te praten, maar hij 
wilde ook geen gezinnen beschadigen. 
‘Daar bereik je niks mee’, was zijn me-
ning.’’

Verantwoordelijkheid
Yde Pranger was 20 jaar toen de oorlog 
begon. Na de oorlog dacht hij dat hij 
de verschrikkingen die hij had meege-
maakt wel weg kon stoppen door er 
simpelweg niet meer over te praten. 
,,Immers, gebeurd was gebeurd’’, zo 
stelde hij in een verklaring die hij in 
1988 schreef, 55 jaar na de bewuste 
verzetsactie: ,,Nu ik ouder word denk 
ik daar anders over. Ik wil mijn per-
soonlijke betrokkenheid en verant-
woordelijkheid nemen in de zaak ‘De 
Falom’, een zaak die mij geen dag 
heeft losgelaten. Ik vertel dit niet al-
leen voor een juiste geschiedschrijving, 

maar ook voor mij persoonlijk om me 
van een geestelijke druk te bevrijden.’’ 
Ook voor de nabestaanden is het ge-
voel over de verzetsdaden van Yde 
Pranger nog altijd dubbel. Ido: ,,Hij 
heeft het met de beste bedoelingen 
gedaan, maar de gevolgen waren de-
sastreus. Aan De Falom heeft hij altijd 
een megaschuldgevoel overgehouden.’’

Interview
Hoewel Yde Pranger liever niet over 
de oorlog praatte benaderde auteur 
Reinder Postma – bekend van de boe-
ken ‘De Oorlog een gezicht gegeven’ 
- hem in 1999  voor een interview. 
Intensieve en diepgaande gesprek-
ken volgden. ,,Yde Pranger heeft er 
veel moeite mee gehad om bepaalde 
zaken te vertellen, omdat het andere 
personen betrof. Hij heeft daarover 
heel nadrukkelijk gezegd: ‘Het is mijn 
verhaal, mijn visie op de gang van za-
ken en ik wil daarmee niemand iets 
verwijten of iemand onderuit halen.’ 
Hij voelde zich verantwoordelijk voor 
de medemens vanuit een oprechte 
betrokkenheid. Die verantwoordelijk-
heid is hem door de oorlog tot een 
grote last geworden’’, aldus Reinder 
Postma. In zijn boek beschrijft Post-
ma gedetailleerd wat er in De Falom is 
gebeurd, hoe de plannen zijn gemaakt 

en uitgevoerd. De verhalen zijn – vol-
gens afspraak – pas gepubliceerd na de 
dood van Yde Pranger.

Verzetsactie moést slagen
Toen kleinzoon Ido op de Middelbare 
school zat, gaf zijn geschiedenisleraar 
– Simonides – hem artikelen over de 
overval in De Falom. ,,Die had hij 
voor mij uitgeprint zodat ik kon lezen 
wat er was gebeurd. Wat ik weet van 
alle verhalen is dat deze verzetsactie 
moést gebeuren. Apotheker Gunster 
kende heel veel namen van verzetslie-
den. Zijn arrestatie was een klap voor 
het verzet in de regio. Ze moesten hem 
wel uit handen van de vijand bevrijden 
met alle risico’s van dien’’, zegt Ido. 
De actie was goed voorbereid en het 
was de bedoeling om het geweldloos 
te laten verlopen, maar dat liep an-
ders. Doordat afspraken, die zorgvul-
dig waren gemaakt, niet goed werden 
nagekomen, op het cruciale moment 
leiding ontbrak, de groep geen goed 
samenwerkend team was en iedereen 
onder grote spanning stond, werden 
er beslissingen genomen die achteraf 
gezien te betreuren zijn. ,,Ik denk dat 
mijn pake op het moment dat hij de 
actie uitvoerde niet besefte dat de ge-
volgen zo fataal zouden zijn.’’

Diepe wond
Anno 1999 concludeert Yde Pranger: 
,,De voldoening dat we Piet Gunster 
uit handen van de Duitsers hadden 
gered, werd overschaduwd door de 
executie van twintig mannen, onder 
wie mijn beste vrienden Geale Post-
ma, dokter Jarl Ruinen en mijn vriend 
Lou Hulshof.
Deze gebeurtenis – op 22 januari 
1945 - heeft in mijn verdere leven 
een grotere rol gespeeld dan ik zeg-
gen kan. Het heeft mij nooit een dag 
losgelaten. Ik ben de verantwoorde-
lijke man geweest van wat er in De 
Falom gebeurde. Dus kan ik mij ook 
niet los maken van wat er in Dokkum 
gebeurde op die bewuste maandag. 
Het is voor mij tot dusver altijd moei-
lijk geweest erover te praten; vooral als 
het ging om de vraag wie feitelijk wel 
de verantwoordelijke commandant 
was. In de gevallen dat erover gepraat 
werd, klapte ik dicht. De gebeurtenis 
in Dokkum heeft bij mij een zeer zeer 
diepe wond gemaakt. In mijn reizen 
door de regio maak ik soms een om-
weg, om maar niet langs De Falom en 
de Woudweg te rijden…’’

Frustratie van de Duitsers
‘Geen zaak in Dokkum is zo volledig 
uitgeplunderd door de Duitsers als 
die van de firma Pranger en Zonen’, 
zo stond er in de krant van 1946 ge-
schreven. Ido: ,,Dit gebeurde uit pure 
frustratie van de Duitsers. Zij wisten 
dat mijn pake bij het verzet betrokken 
was maar konden hem niet te pakken 
krijgen. Dus losten ze het op deze 
manier op. De schade was groot, ruim 
50.000 gulden. Als je nu ziet waar dat 
bedrijf staat, is dat best bijzonder. Die 
ondernemersgeest zit in onze fami-

lie. Nu maken we met z’n allen een 
vuist tegen de coronacrisis. We gaan 
door, hebben geen keus.’’ Hoewel de 
Duitsers Yde Pranger nooit hebben 
gepakt waren ze een aantal keren heel 
dichtbij. Dat heeft zijn pake later wel 
aan Ido vertelt. Zo waren ze na de wa-
pendroppings in Aalsum verraden en 
doorzochten de Duitsers alles. ,,Mijn 
pake zat verstopt achter het elektrici-
teitskastje in de slootswal terwijl een 
Duitser aan de andere kant stond.’’

Grote impact
Op 4 mei gaat Ido Pranger elk jaar 
naar de dodenherdenking. Hij vindt 
het mooi om te zien dat ook veel 
jongeren nog steeds naar de bijeen-
komsten komen. ,,Ik vind het heel 
belangrijk dat de verhalen doorvertelt 
worden. Dat wij er wél over praten. De 
Tweede Wereldoorlog heeft een grote 
impact gehad op het gezin van mijn 
vader, maar indirect ook op ons. Tij-
dens de onthulling van de plaquette 
over de verzetsactie in De Falom, een 
paar jaar geleden, waren wij daar als 
familie aanwezig. Zo blijft de oorlog 
als een rode draad door ons leven lo-
pen. Dat er slachtoffers zijn gevallen 
vind ik nu nog steeds moeilijk. Ook 
mijn beppe heeft twee broers verloren 
in de oorlog. ,,Het is alweer twaalf jaar 
geleden dat mijn pake is overleden, 
de dag voor mijn verjaardag. Ik zat 
toen in Nieuw-Zeeland en kon helaas 
niet bij de begrafenis aanwezig zijn. 
Ik zal mijn pake altijd herinneren als 
een sociale, aardige man die goed was 
in grapjes maken, maar minder goed 
grappen kon incasseren’’, lacht Ido. ,,Ik 
ben er trots op dat hij in het verzet zat. 
Ik weet niet of ik dat zou kunnen…’’ 

 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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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.

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  
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PaasPaaspuzzelpuzzel

Klass Kerst (67) versie 2 www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl

1
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                                                                                                                         © www.ruiterpuzzel.nl

6 66 30 1 20 64 17 46 71

Horizontaal
1 Versiering 6 gezellige kleine lichtbron 12 voorgerecht 14 
kostbaar 15 oppervlaktemaat (afk.) 17 symbool voor Tellurium 
18 vis 20 auto uit Tunesië 21 rijksgrens (afk.) 22 Rooms 
katholiek gebed 25 iemand die tegen betaling regelmatig 
een krant krijgt 28 putemmertje 29 RK feest 31 plaats in 
Filippijnen 32 bijwoord 33 symbool van Erbium 35 voorzetsel 
36 dyne (afk.) 37 symbool van Selenium 38 vogel 40 kleine 
dagvlinder 42 voorzetsel 43 ontkennen 44 persoonlijk vnw. 46 
lastdier 48 deel van de hand 51 klein kind 53 etage (afk.) 54 
drank 56 echtgenoot 57 winterpeil (afk.) 58 trede 60 afkeuren 
62 dierenverblijf 64 versiersel 66 brandverf 68 symbool van 
lood 69 Amsterdamse tijd (afk.) 70 terrein 72 aan boord (afk.) 
73 meervoud (afk.) 74 land in Midden Oosten 76 vis 78 deel 
van een fiets 79 voorraden kopen. 

Verticaal
1 Wintersport artikel 2 automerk IJsland 3 opschrijven 4 
kleur 5 extended play (afk.) 7 jongensnaam 8 vervoermiddel 
9 steeds terugkerend grapje in een film of show: “……. 
gag” 10 de oudere (afk.) 11 hemelse wezens 13 familielid 
16 meisjesnaam 18 adem 19 vracht 21 tocht 23 pers vnw. 
24 klein kind 26 bruto (afk.) 27 verkeersterm (afk.)  30 met 
verstand 34 soort appel 36 geducht 38 automerk Suriname 
39 schil 40 veerkracht 41 boom 45 winterkost 47 ramp op 
zee 49 soort snack 50 weer tot welvaart komen 52 houten 
bedje 54 schrobnet 55 familielid 57 vette rook 59 water in 
Friesland 60 muzieknoot 61 maanstand (afk.) 63 lichtbron 65 
dakbedekking van palmbladeren 67 bijl met lange steel 71 
dwarsmast 74 onder andere (afk.) 75 edelgas (symbool) 76 
voorzetsel 77 voorzetsel.

In deze onzekere en spannende coronatijden kunnen mensen 
wel wat ontspanning gebruiken. Vandaar dat de redactie van De 
Westereender deze speciale Paaspuzzel voor de lezers heeft uit-
gezocht. 

De oplossing kan gestuurd worden naar

redactie@westereender.nl 

Daarmee maakt u kans op één van de drie dozen heerlijke bon-
bons in de vorm van een hart van Wiebe de Jong (zie voor zijn 
verhaal pagina 31). Ook hij wil mensen graag een hart onder de 
riem steken met zijn chocola. Bovendien is bewezen dat in cho-
colade een stofje zit waar je blij van wordt!

Veel puzzelplezier!

Paaspuzzel�
waar�je�blij�
van�wordt
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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!

CITROËN C3 SHINE 5 DRS
airco/ecc, Citroën radio cd/usb + 
achter uit rij camera, cruise control, 
led verlichting, l.m velgen
bj 2018 - 4.821 km € 14.495,-

FORD FIESTA 1.0 STYLE ULTIMATE 
5DRS airco, Ford radio/usb + nav, 
cruise ctrl, elek. ramen, l.m.velgen, 
parkeer sensoren v+a, enz
bj 2016 - 45.133 km € 10.895,-

OPEL AGILA 1.0 ENJOY HOGE ZIT
airco, radio cd, trekhaak, mistlampen 
voor, centrale vergrendeling, elek. 
ramen, enz.
bj 2008 - 95.172 km € 4.495,-

PEUGEOT 308 SW BLUE LEASE 1.6
BLEUHDI airco/ecc, Peugeot radio 
+nav, usb/aux, elek.ramen, trekhaak, 
led dagrijverl, l.m.velgen LUXE UITV.
bj 2015 - 86.259 km € 9.750,-

• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens 
 (ook hybride en elektrische auto’s!)
• APK-keuringsstation
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

VOLKSWAGEN
JETTA
1.6 TDI 

COMFORTLINE

airco/ecc, volkswagen radio cd, elek.ramen, 
cruise control, trekhaak,  nieuwe 4 seizoenen 
banden, LUXE UITVOERING !
bj 2012 - 139.181 KM                              € 8.995,-

CORONA-UPDATE

BLIJF THUIS. BLIJF GEZOND.
Onderhoud? Boersma haalt GRATIS je auto op en 
 brengt hem weer netjes terug.

Hogedijken 6, 9101 WV Dokkum
T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl

www.loonstra.nl
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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 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

Tennissen�met�een��
visie�werkt�aanstekelijk��
in�Noordoost-Friesland

FEANWÂLDEN�-�Noordoost-Friesland�was�vroeger�het�tennismekka�van�
Friesland,�maar�de�laatste�jaren�is�de�sport�in�deze�regio�op�een�laag�pitje�
komen�te�staan.�Stephan�van�den�Berg�uit�Leeuwarden�wil�daar�verande-
ring�in�brengen.�Hij�geeft�les�aan�clubs�in�Feanwâlden,�Damwâld,�Buiten-
post,�Metslawier�en�sinds�kort�ook�bij�TCZ�uit�De�Westereen.�Stephan�is�
niet�zomaar�een�tennistrainer.�Hij�geeft�lessen�met�een�visie.�En�dat�werkt�
aanstekelijk.

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

Stephan van den Berg heeft een pas-
sie voor sport en tennist al vanaf zijn 
twaalfde. In het dagelijks leven was hij 
accountmanager in de buitendienst. 
Door een ski-ongeluk kwam hij let-
terlijk tot stilstand en ging hij bij zich-
zelf te rade wat hij écht wilde: anderen 
helpen zich te ontwikkelen. Toen hij 
in 2004 bij tenniscentrum De Molen 
als hoofdtrainer werd gevraagd be-
sloot hij van zijn hobby zijn werk te 
maken. Inmiddels heeft hij zijn eigen 
Tennisschool opgericht: GRIP. ,,Ik 
ben gestart in Feanwâlden waar op dat 
moment nul jeugdleden waren. Ik zag 
het als een uitdaging om de tennis-
sport in deze regio weer op te bouwen 
en de tennissers uit de Noordoost-
hoek met elkaar te verbinden’’, vertelt  
Stephan. 

Uit de comfortzone
Om les te krijgen van Stephan hoef je 
niet lid te zijn van een club. ,,Ik ben 
zelfstandig trainer, dus als mensen ook 
in de zomer en winter willen tennis-
sen, dan kan dat bij Sanjes Sportpark 
in Feanwâlden. De clubs uit de omge-
ving maken daar al gebruik van. Die 
verbinding tussen de verschillende 
verenigingen vind ik heel belangrijk. 
De samenwerking is fijn, ook met de 

vrijwilligers. Daar kunnen we niet 
zonder.’’ Zijn manier van lesgeven 
blijkt aan te steken, want de groep ten-
nissers in Noordoost-Friesland groeit. 
Ook de jeugdgroepen worden steeds 
groter. ,,Dat heeft mede te maken met 
mijn visie op de sport. Ik vraag denk 
ik meer van mijn tennissers dan ge-
bruikelijk. Ik probeer mensen op een 
positieve manier uit hun comfortzone 
te halen. Hoe? Door ze zelf aan het 
denken te zetten.’’ 

Bewust leren tennissen
Stephan vindt het belangrijk dat zijn 
leerlingen weten waar ze mee bezig 
zijn en zich meer bewust worden van 
het mooie spel tennis. ,,Als ik bijvoor-
beeld aan een speler vraag hoe het 
komt dat hij of zij gepasseerd werd 
aan het net, dan krijg ik 9 van de 10 
keer het antwoord: ik zal wel verkeerd 
staan. Als ik vervolgens vraag waar 
de laatste bal naar toe ging blijft het 
vaak stil. Waar het mij om gaat is dat 
mensen bewust worden van de goede 
en minder goede beslissingen die ze 
nemen. Op deze manier probeer ik 
mensen te prikkelen zodat ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Uit 
eigen ervaring weet ik dat het werkt. 
Op mijn 35ste heb ik pas bewust le-
ren tennissen en kreeg ik meer grip op 

techniek en tactisch inzicht. Hierdoor 
haalde ik er steeds meer voldoening en 
plezier uit.’’

Respect op de baan
Ook het mentale gedeelte krijgt bij 
Tennisschool GRIP de nodige aan-
dacht. Naast tennisles geeft Stephan 
van den Berg namelijk ook weer-
baarheidstrainingen aan jeugd (Rots 
& Water). Tennis is volgens de trai-
ner veel meer dan alleen tegen een 
bal slaan. ,,Respect op de baan staat 
bij mij hoog in het vaandel. Maar ik 
leer de jongeren ook dat fouten ma-
ken mag. Proberen is leren en durf te 
tennissen is mijn motto. Daar waar je 
struikelt ligt de schat begraven. Dus 
ga de strijd aan en ga altijd met op-
geheven hoofd de baan af ’’, stelt de 
tennistrainer. 

Het mooie van de tennisport vindt hij 
de afwisseling – de bal stuitert elke 
keer anders – en het sociale aspect. 
,,De clubs in de regio Noordoost-
Friesland hebben elkaar nodig nu ze 
minder leden hebben. We organiseren 
dan ook gezamenlijk toernooien en 
een dorpencompetitie. Al ligt alles nu 
even stil door het coronavirus. Toch 
raad ik mensen aan om in beweging te 
blijven. Even de zinnen verzetten en 
ontspannen helpt in deze bizarre tijd. 
En als het voorbij is hoop ik de tennis-
sers weer te verwelkomen op de baan. 
Iedereen is welkom om vrijblijvend te 
trainen zonder verplichtingen.’’ 

Meer informatie: 
www.tennisschoolgrip.nl  

Van�Rienk�tot�
the�Boss
Wat komen er in je leven veel prachtige mensen voorbij die je bewust of on-
bewust inspireren. Van bijzondere mensen die zomaar op je pad komen tot 
supersterren die hun kunstje doen op de manier zoals ik dat ook zou willen. 

Zo is de onlangs plotseling overleden Rienk Waaksma één van de mensen 
die op mijn pad kwam. Hij was degene die me na het vertrek van Rob Maas 
bij hem thuis uitnodigde met het vriendelijke verzoek om hoofdtrainer van 
Cambuur te worden. Als sponsor van Cambuur was hij wel klaar met de grote 
namen die altijd van ver gehaald moesten worden om zijn mooie club te leiden 
‘Dû bist een Waldpyk en past by de klub. Net alles fan fier is altyd better’. En 
zo is het ook gegaan. Prachtige woorden van een prachtmens.

Zo zijn ook de materiaalmannen Siepie Lijzenga, Paul Jansen en Piet Jonk bij-
zondere mensen die op mijn pad zijn gekomen. Mensen die dag en nacht voor 
je klaar staan. ‘s Morgens altijd als eerste op de club. Siepie lekker in het Fries, 
Paul altijd een luisterend oor en Piet die in een plat Volendamse dialect van 
alles vertelt waar ik de helft maar van begrijp. Alle drie met een hart van goud. 
Maar altijd met de gedachte ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’.

Cambuurtrainer Henk de Jong is ook zo’n prachtmens met wie ik heb samen-
gewerkt. Hij zette altijd vol in op het teamproces: ‘Elkenien goed en earlik be-
hannelje’, zo stelde Henk. Bij Foppe de Haan en Riemer van der Velde mocht 
ik aankloppen om advies te vragen over de volgende stappen in mijn carrière. 
Uiteindelijk ging ik de deur uit met: ‘asto goed genôch bist en hurd bliuwst 
wurkjen dan wurdt dot beleanne’.

Nu werk ik samen met Wim Jonk die voor Ajax, PSV, Inter Milaan, Sheffield 
Wednesday en het Nederlands elftal heeft gespeeld. Fantastische kerel, brood-
nuchter en leergierig. Hij kan mij ontzettend inspireren met de verhalen over 
de toptrainers waaronder hij heeft gewerkt.

Naast al deze mensen die ik heb mogen leren kennen zijn twee van mijn grote 
inspirators Pep Guardiola en ‘the boss’ Bruce Springsteen. De energie die zij 
hebben slaat over op de band, spelers en natuurlijk het publiek. Deze fans 
hebben de dag van hun leven. De vreugde die van deze mensen afspat als de 
camera’s op ze inzoomt is fantastisch. 
Hoewel ze uit twee totaal verschillende werelden komen lijken ze echt op 
elkaar. De bezetenheid waarmee deze twee mensen ieder hun eigen team aan-
sturen en tot grote hoogtes brengen is fenomenaal!

Sipke Hulshoff

COLUMN

Blij met nieuwe trainer, minder met kleedaccommodatie
DE WESTEREEN - Renger van der Veen van TC Zwaagwesteinde is blij met Stephan van den Berg als nieuwe 
trainer. ,,Onze vorige tennisleraar was gestopt en van andere clubs uit de regio hadden we positieve verhalen gehoord 
over Stephan. Wat mij vooral aanspreekt is de bindende factor die hij speelt in deze regio. We hopen er op deze ma-
nier nieuwe leden en jeugdleden bij te krijgen. De laatste jaren is het ledental teruggelopen. Vooral jongeren haken af 
omdat ze alleen in het voorjaar en ’s zomers op onze eigen banen kunnen spelen. Daar komt verandering in nu onze 
leden in de winter in de hal van Feanwâlden les kunnen krijgen van Stephan. Op deze manier is de continuïteit van 
de lessen gewaarborgd en blijft iedereen betrokken bij deze mooie sport’’, stelt Van der Veen. Hij ziet de toekomst dan 
ook positief tegemoet. Al maakt hij zich wel zorgen over de kleedgelegenheid van de tennisclub. Deze is gevestigd in 
het voormalige gebouw van het zwembad in De Westereen en nodig aan vervanging toe. Het onderkomen is eigen-
dom van de gemeente Dantumadiel, maar wegens bezuinigingen wordt er niks meer aan onderhoud gedaan. Van der 
Veen: ,,Het is beschamend hoe de kleedkamers eruit zien en de kachels kunnen niet meer aan, dus dan gaat de staat 
van het gebouw snel achteruit. We hopen dan ook dat de gemeente gauw in actie komt.’’
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Betrouwbaar 
coronanieuws
voor alle Friezen

Leef mee.

Beste lezer,

In deze ongekende tijden heb je behoefte aan feiten en aan 
overzicht. Wij zijn graag jouw betrouwbare en onafhankelijke 
gids bij het verzamelen van relevant nieuws.  

Journalistiek is niet gratis, is ons uitgangspunt. Maar in deze 
uitzonderlijke situatie vinden wij dat elke Fries recht heeft op 
onze informatie. Daarom hebben we besloten dat alle PREMIUM- 
artikelen tijdelijk vrij toegankelijk zijn, inclusief de verdiepende 
stukken over het coronavirus. Hierdoor kunnen alle Friezen 
kennismaken met ons journalistieke werk.

Via een éénmalige kosteloze registratie krijg je direct onbeperkt 
toegang tot onze PREMIUM-artikelen op onze site en in onze 
nieuwsapp tot 1 mei 2020.* Zo ben en blijf je op de hoogte van 
alles wat je moet en wilt weten. Tot die datum ben je ons niets 
verschuldigd en erna tot niets verplicht.

Sander Warmerdam
Hoofdredacteur Leeuwarder Courant

*of later indien noodzakelijk.

Activeer nu je gratis online PREMIUM-abonnement  
op lc.nl/toegang en krijg toegang tot al het  
coronanieuws en andere PREMIUM-informatie.  
Of scan de QR code.
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Passie�voor�patisserie
DOKKUM�-�In�deze�vreemde�tijden�waarbij�het�coronavirus�het�nieuws�
overheerst,�kunnen�we�wel�wat�genietmomenten�gebruiken.�Patissier�
Wiebe�de�Jong�(28)�uit�Dokkum�kan�daar�bij�helpen.�Hij�is�namelijk�gespe-
cialiseerd�in�het�maken�van�ijs�en�bonbons.

Tekst: Klasina van der Werf 

Wiebe is geboren en opgegroeid in 
Hantumhuizen. Tijdens zijn oplei-
ding ontdekte hij zijn passie voor 
patisserie. ,,Ik liep stage bij de Waard 
van Ternaard. Daar maakten ze ijs en 
bonbons op de ambachtelijke manier. 
Ik was meteen verkocht van de mooie 
producten die je kunt maken met 
zoetigheden’’, vertelt Wiebe. Hij deed 
vervolgens ervaring op bij sterrenres-
taurants als Het Gebaar in Antwer-

pen, waar hij samenwerkte met Roger 
van Damme,  bij Elévé Leeuwarden 
en bij de Heeren van Harinxma, het 
restaurant van Landgoed Lauswolt. 
,,Ik had daar een goede baan, maar 
geen leven. Ik werkte negentig uren 
per week, waardoor ik geen tijd meer 
had om thuis chocola te maken. 
Daarom ben ik in 2017 voor mezelf 
begonnen, eerst met een bedrijf in 
chocolade, Shock o laté. Ik maak bon-
bons voor de horeca en particulieren 
en soms in opdracht. 

Zo heb ik voor de garnalenfabriek 
in Moddergat een speciale bonbon 
gemaakt in de vorm van een garnaal, 
waarin de zilte smaak van zeekraal 
zat verwerkt. Ook werk ik samen met 
wijngaard De Frysling in Twijzel. 
Voor hen heb ik brûswynbonbons ge-
maakt, in de vorm van een champag-
nefles. Deze bonbon viel weer goed in 
de smaak bij een klant van De Frys-
ling die voor de Australische ambas-
sade werkt. Nu mag ik voor hen een 
bonbon maken in de vorm van een 
kangoeroe of koalabeer.’’

Nieuwe ijsproductie
Naast chocolade is Wiebe de Jong 
gespecialiseerd in ijs. Sinds 2019 is hij 

gecertificeerd ijsbereider. Hij staat dit 
jaar zelfs op de 81e plaats in de we-
reldranking, als één van de weinigen 
in Nederland. ,,Ik ben opgeleid door 
de Gelato University Carpigiani in 
het Italiaanse Bologna. Vorig jaar heb 
ik meegedaan aan de Europese Kam-
pioenschappen ijsbereiden in Rome, 
met ijs van gekarameliseerde witte 
chocolade, kokos en Hawaii-zout. 
Niet voldoende voor de Europese titel, 
maar wel een prachtige ervaring. 

Al met al een mooie start om te be-
ginnen met de nieuwe tak van mijn 
bedrijf: W’iis (Wiebes iis). Mijn pro-
ductieruimte is klaar, de grondstoffen 
zijn besteld en ik ben nu bezig met de 
nieuwe ijsproductie. Ik ga ijstaarten en 
gelatosticks maken, ook wel de deftige 
variant van magnums genoemd. Het is 
de bedoeling om deze producten te le-
veren aan horecazaken en ijssalons, al 
staat alles nu even stil door de corona-
crisis. Ik wil graag ook samenwerken 
met slagerijen in de regio. Het valt me 
namelijk op dat ze ’s zomers complete 
barbecuepakketten verkopen met alles 
erop en eraan, maar het nagerecht met 
zoetigheden wordt vaak vergeten.’’ 

‘Wiis mei myn iis’
Ook via restaurants en zijn webshop 
probeert Wiebe de Jong meer be-
kendheid te geven aan zijn producten. 
Via social media maakt hij binnenkort 
zijn afhaalpunt bekend. Deze maand 
verkoopt hij zijn ijs – met toeganke-
lijke smaken zoals vanille en framboos 
- nog tegen inkoopsprijs. Op deze 
manier wil het ijstalent graag zoveel 

mogelijk mensen kennis laten maken 
met zijn ijs dat echt op de Italiaanse 
wijze wordt gemaakt. 
,,Ik bin sels hiel ‘wiis’ mei myn iis en ik 
hoopje dat ik de minsken der ek bliid 
mei meitsje kin. Foaral yn dizze tiid.’’ 

Meer informatie: www.shockolate.nl 
of 06-55887668

Ouderwets�gezellig

Voor de meesten zal het even wen-
nen zijn dat ze aan huis gekluisterd 
zijn om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. Er is alleen 

één persoon van wie ik weet dat hij 
dat helemaal niet erg vindt. Alex 
Bouma, voormalig persfotograaf in 
Noardeast-Fryslân.  

Alex is inmiddels 71 jaar, woont in 
Sibrandahûs, is al een aantal jaren 
met pensioen en noemt zichzelf 
sindsdien ‘beroepskluizenaar’. ’s 
Winters zit hij in zijn ‘hoekje’ op de 
bank, leest de krant, drinkt koffie en 
bezoekt op zondags de concerten in 
de Kloosterkapel naast zijn woning. 
Zodra de zon begint te schijnen 
verplaatst hij zijn activiteiten naar 
zijn hinghok op het erf vanwaar hij 
een prachtig uitzicht heeft over de 
weilanden.

Alleen als het noodzakelijk is verlaat 
Alex zijn stekje, bijvoorbeeld voor 
de wekelijkse boodschappen. Ook 
daar heeft hij zijn vaste adresjes voor, 
want – zoals veel kleine onderne-
mers weten – hij blijft ‘zijn’ winkels 

trouw. ‘Minsken as Alex skuorre ús 
der trochhinne’, heeft de groeten-
man uit Dokkum weleens tegen mij 
vertelt. Als oud-collega bezoek ik 
Alex één keer per jaar. Dan praten 
we elkaar onder andere bij over de 
ontwikkelingen bij de krant.

Tijdens verjaardagen krijg ik te-
genwoordig bijna alleen nog maar 
appjes of felicitaties via Facebook, 
maar er is altijd één persoon die ’s 
ochtends om stipt negen uur belt: 
Alex. In deze coronacrisis dacht ik 
aan Alex. Hoe zou hij deze tijd er-
varen? Ik besloot hem te bellen. Ter-
wijl de meeste mensen in een dip 
zitten kreeg ik een vrolijke Alex aan 
de lijn. Hij bekijkt het gedrag van de 
mensen vanuit zijn visie vanaf een 
afstandje en kwam tot de volgende 
conclusie:

,,Der binne trije soarten minsken: 
leave minsken, gekken en grutte 

gekken.’’ Met die laatste groep 
doelde hij op de hamsteraars in de 
supermarkten. De eerste groep zijn 
ongetwijfeld de mensen uit de zorg 
en wie de mensen uit de middelste 
groep zijn weet ik niet. Misschien ik 
zelf wel, dacht ik later toen we de 
verbinding hadden verbroken. Alex 
had het er namelijk ook over dat het 
virus in Nederland is gekomen door 
de mensen die van ‘funreizen’ hou-
den. En hij sprak zijn verbazing uit 
over mensen op social media, waar 
hij niet aan meedoet en waardoor 
zijn leven naar eigen zeggen ouder-
wets gezellig is.

Ik begin steeds beter te begrijpen 
wat hij daarmee bedoelt. Vooral nu 
we op ons eigen huis en gezin zijn 
aangewezen. Eerlijk gezegd vind ik 
het heerlijk dat ik even niet meer 
hoef te rennen, te vliegen en te dra-
ven. ’s Ochtends geen ochtendspits 
omdat de kinderen snel naar school 

moeten, ’s avonds geen vergaderin-
gen en de interviews die ik over-
dag doe zijn allemaal telefonisch. 
Ik merk nu pas dat we het wel heel 
druk hadden waardoor we geen oog 
hadden voor de kleine dingen. Zoals 
genieten van de rust met een krant 
in de zon en een lekker kopje kof-
fie erbij. Voor de zon hoef je volgens 
Alex niet naar het buitenland. Die is 
hier precies hetzelfde. 

‘In saai bestean kin hiel ryk wêze’, 
zo sloot Alex ons telefoongesprek af. 
Die zin zal ik proberen te onthou-
den, ook als deze coronatijd voorbij 
is. Net als Alex heb ik nu ook iets 
ontdekt, namelijk dat er vier soorten 
mensen zijn: leave minsken, gekken, 
grutte gekken…én Alex!

Klasina van der Werf

COLUMN
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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

Kootstertille
Van Stolbergstrjitte 63
Vraagprijs: €134.000,- k.k.

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

Surhuisterveen
Feanbei 18
Vraagprijs: €299.500,- k.k.

Kootstertille
Linthorst Homanloane 34
Vraagprijs: €195.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Wâlterswâld
De Sânharst 2
Verkocht

Surhuisterveen
De Ekster 10
Vraagprijs: €349.500,- k.k.

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Surhuisterveen   
Johan ter Schoeleweg 14
Vraagprijs: €219.000,- k.k.

Boelenslaan
Spekloane 22
Verkocht

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

VERKOCHT

Surhuizum
It Súd 15
Vraagprijs: €389.000,- k.k. 

Surhuisterveen
Vierhuisterweg 28
Vraagprijs: €187.500- 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
Zetveld 40
Vraagprijs: €269.000,- k.k.

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

Opende
Drachtsterweg 38
Verkocht

Surhuisterveen
Warreboslaan 1
Vraagprijs: €159.000,- k.k.

Surhuisterveen
Torenvalk 82
Vraagprijs: €249.500,- k.k.

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

VERKOCHT

VERKOCHT


