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Coronacrisis�brengt�creativiteit�naar�boven
DE�WESTEREEN�-�Bloemist�Antje�de�Vries�(34)�van�Jilderda’s�Bloemenboe-
tiek�in�De�Westereen�heeft�het�drukker�dan�ooit.�,,Nog�nooit�hebben�we�
zoveel�bestellingen�gehad�als�de�afgelopen�periode’’,�zegt�Antje.�Van-
wege�de�coronacrisis�kunnen�mensen�nu�ook�online�bloemen�bestellen�
via�de�website.

,,Een bloemetje brengt fleur in deze 
trieste tijd’’, stelt Antje de Vries uit 
Broeksterwâld die sinds 2007 eigena-
resse is van de bloemenwinkel in De 
Westereen. Vooral twee weken nadat 
de strenge coronamaatregelen werden 
aangekondigd nam het aantal bestel-

lingen toe. We hebben al veel bloemen 
bij ouderen in deze regio bezorgd. 
Met z’n vijven kunnen we de drukte 
aan, al draaien we allemaal wel extra 
uren.’’
De tulpenactie bij Brugchelencamp - 
in samenwerking met De Westereen-

der - was een groot succes. ,,Voor die 
mensen is deze tijd extra spannend en 
ze kunnen geen kant op. Dan is een 
bloemetje een mooi gebaar.’’ Antje 
merkt dat mensen nu ook steeds meer 
buitenbloemen kopen om het thuis zo 
gezellig mogelijk te maken. ,,Vooral 
de olijfbomen zijn populair.’’

Hoewel we inmiddels bijna twee 
maanden verder zijn gaat het aantal 
bestellingen door. Ook online worden 
steeds meer bloemen besteld, vooral 

veldboeketten met alle kleuren door 
elkaar. ,,Omdat we met verse produc-
ten werken bezorgen we de bloemen 
alleen in de nabije omgeving bij men-
sen thuis’’, vertelt Antje. 

De bloemist merkt dat ze extra crea-
tief wordt dankzij de coronacrisis. Zo 
lukte het nu in korte tijd om de web-
shop in orde te brengen en ze bedenkt 
leuke acties voor Facebook. Momen-
teel heeft Antje een groot assortiment 
snijbloemen, plantenarrangementen 

en cadeaupakketten in de winkel klaar 
staan. ,,Het is in deze periode alle 
hens aan dek. Dat blijft ook nog wel 
even zo, want de drukste dag van het 
jaar moet nog komen: Moederdag.’’

Lees verderop in deze krant hoe ook an-
dere ondernemers uit de regio Noordoost-
Friesland op creatieve wijze met de co-
ronacrisis omgaan.
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LITTLE TIKES COZY COUPE
44 x 72 x 84 cm

Leverbaar in diverse modelen

LITTLE TIKES BENZINEPOMP
34,3 x 21,6 x 44,5 cm

Incl. Batterijen (2 x AA)

FAMILIEZWEMBAD XXL
Makkelijk op te pompen
262 X 175 cm
Zwembad overtrek verkrijgbaar voor € 6,99

van € 39,99

Alle trampoline onderdelen vindt u 
ook op onze site

CADEAUVOORDEEL.NLCADEAUVOORDEEL.NL

Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur | Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

laat de zomer maar komen!

laat de zomer maar komen!

OP ZOEK NAAR EEN ZWEMBAD OF BUITENSPEELGOED
WIJ HEBBEN HET! ZO UIT VOORRAAD OF GRAAG VOOR U  BESTELD

nu voor slechts 

€ 19,95

nu voor slechts 
€ 39,95

van € 59,99

nu v.a. slechts € 69, -
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Tuinesië
Nu we ‘s avonds geen verplichtingen 
meer hebben, is er plotseling volop tijd 
om thuis de handen uit de mouwen te 
steken. Waar heel Nederland de zolder 
opruimt en in de rij staat voor het vuil-
stort, zijn wij thuis begonnen met het 
opknappen van het gazon, timmeren 
we ons een slag in de rondte in onze 
boomhut en pompen we als een malle 
de vijver leeg. En dat allemaal met een 
strakke deadline van 4 juli. Want ik ben 
bang dat van onze zomervakantieplan-
nen niet veel terecht komt. 

Alle evenementen zijn geschrapt tot 1 
september, vertelde Mark Rutte ons af-
gelopen week. Geen Pinkpop, Zwarte 
Cross of Veenhoop Festival. Door alle 
zomerse evenementen gaat een streep. 
Simpelweg omdat we dan met te veel 
mensen op een kluitje zitten. 

Je maakt mij niet wijs dat we in juli 
straks wel hutjemutje op een camping 
mogen zitten, met z’n allen het zwem-
bad in duiken of in de te kleine cam-

pingwinkel de verse croissantjes opha-
len. No way Jose. Ik verwacht dat Mark 
over een paar weken een dikke streep 
zet door al onze vakantieplannen. En 
dus zijn wij thuis al druk bezig om onze 
eigen minicamping gereed te maken. 

We sproeien ‘s avonds het gazon zodat 
het straks een groen biljartlaken is voor 
onze tentjes. We hebben bovendien 
een boomhuis in de aanbieding waarin 
overnacht kan worden. En we toveren 
de vijver om tot subtropisch zwempa-
radijs. De hangmat wordt geïnstalleerd 
en de vuurplaats gereed gemaakt. Een 
vijfsterren camping zou jaloers zijn op 
onze faciliteiten.

Ik ben me bewust dat wij ontzettend 
veel mazzel hebben met ons plekje, waar 
genoeg ruimte is om je een zomer lang 
te vermaken. Maar wat nou als je vijf 
hoog in een flat woont, met alleen een 
balkon? Dan is het een heel ander ver-
haal. Geen zwembad in je tuin, hangmat 
op je terras of hut in je boom. Maar daar 

heb ik iets op verzonnen. 
Wat nou als we deze zomer weer ouder-
wets aan huizenruil doen? Dat we een 
week lang ruilen met een gezin in de 
Bijlmer, dat zeven dagen lang vakantie 
in Boelenslaan viert. Voor ons een mooi 
moment om eens flink aan sightseeing 
te doen in de nu zo rustige hoofdstad. 
En voor hen heerlijk om uit te waaien 
in ons bos of een duik te nemen in de 
vijver. 
Geen gedoe met anderhalve meter af-
stand, ingewikkelde tentstokken of een 
vouwwagen uit het jaar nul. Je loopt zo 
je vakantiehuis in. Sterker nog: er is een 
wasmachine, vaatwasser, eigen douche 
en maar liefst drie slaapkamers. Het 
enige dat je mee hoeft te nemen is een 
tas vol kleren, je zonnebril en zwem-
broek. 

Stel je eens voor. Geen gestress met vui-
le was in de campingwasserette. Geen 
gedoe met lekke luchtbedden. En geen 
ruzie om de beste klapstoel in de veel te 
kleine voortent. Ik ben er van overtuigd 

dat het aantal echtscheidingen na zo’n 
aangepaste vakantie een stuk lager zal 
zijn. 

Zo brengt deze bijzondere tijd ons toch 
ook nog een aantal voordelen. Minder 
vliegverkeer, minder echtscheidingen en 
minder financiële uitgaven. Tuinesië is 
nog nooit zo mooi geweest.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Discriminatie. Ik vind dat dit anno 2020 
toch niet meer moet kunnen en ik denk 
velen met mij. We zetten er in Nederland 
veel op in om dit fenomeen uit onze sa-
menleving te verbannen. Geloof en kleur 
iedereen is toch gelijk? Ik denk het wel, 
ik ben die mening inderdaad toegedaan. 
Maar val je in ons kikkerlandje buiten 
de boot wat betreft het schoonheidsideaal, 
dan mag men wel ‘grapjes’ over je maken. 
Ja echt en dan bedoel ik geen seksistische 
opmerkingen richting een mooie man of 
vrouw. Nee, de generatie van de iets ka-
lende of kale zestig plusser met een buikje. 
Een klein voorbeeldje wat je overkomt als 
je naar een voetbalwedstrijd gaat. Kijk, 
daar komt de scheidsrechter hij heeft de bal 
al onder de trui. Veel hilariteit. Ben je op 
de brommer? Als je in de pauze even een 
bakje koffie neemt.
Nee?, oh ik dacht je hebt de helm onder de 
trui. Vriendschappelijk slaat men je op de 
schouder, breed lachend om de eigen mop, 
die je al tientallen keren hebt gehoord. Na 
afloop weer in de kantine even een biertje 
drinkend: jij bent zeker de BOB? Hoezo, 
vraag ik onnozel.  Bier op Buik! Ga je 
naar de WC. ‘Zag je hem nog hangen. 
Een bulderend gelach. Ik heb sterk het 
gevoel, ik weet het wel zeker, dat mensen 
die niet aan het ideaalbeeld voldoen, veel 
moeten incasseren. Veel mensen worden 
niet aangeduid met hun naam, maar met 
bepaalde kenmerken. Dat is natuurlijk 
geen discriminatie, die dikke, die kabouter, 
die spriet of die lange. Ik weet en ik be-
sef het wel degelijk ik doe er ook aan mee. 
Denk niet dat u dat niet doet, maar wees 
gerust, ook u valt onder een bepaalde cate-
gorie. Ook de mooie, volmaakte mensen in 
onze mooie regio, zijn volgens de mensen 
uit de randstand maar gewoon ‘boeren’. 

Jefanka

COLUMN

De�Grote�Online�Quarantaine�Pubquiz�Show

DE�WESTEREEN�-�Ondernemers�uit�De�Westereen�slaan�de�handen�(figuur-
lijk)�ineen�en�organiseren�op�woensdag�20�mei�de�Grote�Online�Quaran-
taine�Pubquiz�Show.�Het�gaat�om�Pieter�Jan�Heidstra�van�Heidstra�Media�–�
tevens�uitgever�van�deze�krant�–�en�Wessel�de�Roos�van�Café�De�Hossebos.

Het idee ontstond doordat Pieter Jan 
na een dag of tien genoeg had van alle 
tv-programma’s die in coronatijd wor-
den uitgezonden. ,,Je wordt niet echt 
vrolijk van al die programma’s waarin 
deskundigen praten over hoe erg deze 
crisis is. Ook van anderen hoorde ik 
dat mensen toe zijn aan iets anders en 
dat ze weer eens iets willen hebben om 
naar uit te kijken. Door het succes van 
de pubquiz die onder andere regelmatig 
in De Hossebos wordt gehouden dacht 
ik: daar moeten we iets mee doen.’’

Tien vragenrondes
Wessel de Roos van De Hossebos was 
meteen enthousiast. Hij organiseert 
normaal gesproken maandelijks een 
pubquiz in zijn kroeg. ,,Daar komen 
elke keer ruim honderd mensen op af. 
Toen Pieter Jan mij vroeg om nu aan 

een online quiz mee te werken twij-
felde ik dan ook geen moment. Dit is 
precies wat mensen nu nodig hebben’’, 
stelt hij. Via RTV NOF kwam Pieter 
Jan Heidstra in contact met Bouke Ko-
ning uit Kollum die gespecialiseerd is 
in het organiseren van De Quizshow. 
Hij heeft ook ervaring met het regelen 
van een online quiz via een livestream 
waarbij mensen vanuit huis via een 
app antwoord kunnen geven op de 
verschillende vragen. ,,Bouke verzorgt 
vanaf een speciale geheime locatie een 
avondvullend programma met tien vra-
genrondes waarbij we zelf ook ideeën 
mogen inbrengen’’, vertelt Pieter Jan. 

Lokale artiesten
Die ideeën zijn er genoeg. Zo stelt Wes-
sel voor om lokale artiesten bij het eve-
nement te betrekken. Pieter Jan wil de 

avond compleet maken met een zoge-
naamde Hossebox voor alle deelnemers, 
die gevuld wordt met diverse hapjes, 
biertjes en een lekker wijntje. 
Ondernemers zoals Coop De Wester-
een, Brouwerij Dockum, Kroon Le-
verworst en Slagerij Dantuma zijn al 
enthousiast over het idee. Het moet vol-
gens de heren een onvergetelijke avond 
worden waarbij heel Noardeast-Fryslân 
als vanouds thuis voor de ‘buis’ zit. Wes-
sel: ,,Het doet me denken aan de Wil-
lem Ruisshow van vroeger, daar zaten 
mensen ook gezellig met het hele gezin 
naar te kijken. Dit is de moderne variant 
waarbij mensen hun mobiele telefoons 
als stemkastjes kunnen gebruiken.’’

Hossebox en hoofdprijs
Na opgave en betaling kunnen deelne-
mers de bijbehorende Hossebox (ver-
spreid) afhalen bij De Hossebos. Ook 
bezorgen is mogelijk. ,,We willen zoveel 
mogelijk mensen de kans geven om mee 
te doen zodat het ‘quarantaine pubquiz-
virus’ in de hele regio verspreid wordt. In 

de box zit een briefje met de code waar-
mee je kunt inloggen voor de quiz. Ook 
is het de bedoeling om voordeelbonnen 
in de doos te stoppen, zodat de box nog 
meer waarde krijgt. De Coop-super-
markt heeft al aangegeven de hoofdprijs 
te willen verzorgen’’, vertelt Pieter Jan. 
Hij heeft met opzet gekozen voor de 
datum 20 mei. ,,Dit is de dag voor He-
melvaart dus dan hebben veel mensen 
de volgende dag vrij. Bovendien hopen 
we dat na 20 mei de coronamaatregelen 
weer wat worden versoepeld. En hoe 
kunnen we dat nu beter vieren dan met 
de Grote Quarantaine Pubquiz Show 
voor het hele gezin?’’

Aanmelden?
Houd voor actuele ontwikkelingen, op-
gave, kosten en speluitleg de Facebook-
pagina van De Westereender en Wessel 
de Roos in de gaten!

Pieter Jan Heidstra en Wessel de Roos zijn klaar 
voor de Grote Quarantaine Pubquiz Show. Jullie 
ook? Foto: Klasina van der Werf
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Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

TE HUUR AANGEBODEN: 

Luxe kantoor- /praktijkruimte  

Haadwei  51A, 9104 BC Damwâld 

 Hoog opleveringsniveau
 Units/kamers vanaf 17 m2

 Huurprijzen vanaf € 80,00 per m2 per jaar
 Circa 3000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak
 Meerdere verhuuropties bespreekbaar

Tevens super archiefruimte’s  
beschikbaar en een volledig uitgeruste 
instructie, training en opleidingsruimte  

voor grotere groepen. 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

 Eventueel flex  
kantoorplekken te huur.

www.raadsma.nl/STIHL
Wij bezorgen gratis in Noord-Nederland. Meer informatie op:
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Deze�coronacrisis�is�een�test:��
hoe�gaat�het�echt�met�ons?

NOARDEAST-FRYSLÂN�-�Predikant�Bernard�Terlouw�zorgde�er�de�afgelopen�
jaren�voor�dat�de�kerk�van�de�Protestantse�Gemeente�in�De�Westereen�
weer�vol�zat.�Door�het�coronavirus�is�het�gebouw�opeens�weer�akelig�
leeg.�De�kerkdiensten�worden�nu�via�een�livestream�uitgezonden.�In�
een�openhartig�interview�vertelt�de�populaire�dominee�hoe�hij�deze�tijd�
ervaart.�Hij�geeft�ook�tips.�

Tekst: Klasina van der Werf 

Foto’s: Jaap de Boer

Hoe gaat u om met deze 
coronacrisis?
,,Ik merk dat het mij meer moeite 
kost een gewoon dagritme te vinden. 
Normaal gesproken wordt mijn dag 
ingevuld door werk. Dat valt nu weg. 
Het doet me denken aan mijn stu-
dententijd. Ook in die periode had ik 
het druk met mijn studie, bijbelkrin-
gen, sport, ik deed van alles. Op een 
gegeven moment werd het me teveel. 
Ik las een Bijbeltekst waarin stond dat 

God zegt: ‘Ik zal jullie gebeente sterk 
maken’. Vanaf dat moment realiseerde 
ik mij dat ik geleefd werd door de om-
standigheden.’’

Wat heeft u geleerd van die tijd?
,,Ik vergelijk het weleens met een 
schelp. Ik zit daar veilig in. Als ik naar 
mezelf kijk is mijn ‘weekdier’ in die 
schelp niet zo sterk. Ik leef vanwege 
mijn omhulsel. De vraag is: als ik dat 
omhulsel niet had, zou ik dan nog le-
ven? Heb ik ruggengraat? En hoe krijg 
ik mijn ‘gebeente’ krachtig? Ik heb in 
die tijd geleerd om van binnen sterk 

te worden. Dat komt nu, in deze co-
ronatijd, weer terug. Wij maken dat 
nu met z’n allen mee. We leven in die 
schelp van de dingen die we moeten 
en van alles wat er van ons wordt ver-
wacht. Dat valt nu allemaal weg. Als 
de buitenkant kwetsbaar wordt, moet 
je van binnen sterk zijn. Dus precies 
andersom dan dat we gewend zijn.’’

Hoe kun je van binnen 
sterker worden?
,,In deze tijd worden we teruggewor-
pen op onszelf. Hoe maak je jezelf 
krachtiger? Als gelovige doe ik dat 
door elke dag een stukje uit de bijbel 
te lezen en daarover te bidden. Ook al 
is het maar tien minuten. Dat is voor 
mij de manier om sterker te worden. 
Ik probeer anderen er ook bewust van 
te maken dat ze sterker kunnen wor-
den van binnen nu ze minder afleiding 

hebben. Keerzijde is dat ze zich nu 
lamlendiger voelen doordat ze min-
der te doen hebben: ledigheid is des 
duivels oorkussen. Daar moet je voor 
waken door structuur in je dag aan te 
brengen, bijvoorbeeld door een dag-
planning te maken. Ik merk zelf ook 
dat ik dat nodig heb. Als ik op een dag 
niks gedaan heb heeft dat alleen maar 
een negatief effect. Eigenlijk is deze 
coronacrisis voor velen een test: Hoe 
gaat het echt met ons?’’

Wanneer kunnen we weer 
een dienst van u meemaken als 
predikant?
,,Met Hemelvaart – 21 mei - zal ik 
dit onderwerp ook ter sprake bren-
gen tijdens de kerkdienst die online 
uitgezonden wordt. Dat zal nog in 
een lege kerk zijn. Normaal gesproken 
zit de kerk in De Westereen juist vol. 

Daar ben ik heel blij mee. Er zijn sinds 
mijn komst wel dingen veranderd. Zo 
probeer ik de dienst aantrekkelijk te 
maken door duidelijke taal te spreken, 
een beamer met plaatjes te gebruiken 
en muziek die mensen aanspreekt. 
Niemand draait toch orgelmuziek in 
de auto? Sommige mensen moeten 
aan mijn werkwijze wennen, maar 
over het algemeen merk je dat het leeft 
in de Westereen. De gemiddelde leef-
tijd van de kerkbezoekers is nog steeds 
rond de zestig jaar, maar er komen 
steeds meer ouders met kinderen en 
ook jongeren naar de dienst.’’ 

‘Als de buitenkant 
kwetsbaar wordt, moet 
je van binnen sterk zijn’

Wat zou er in de toekomst nog 
meer veranderd moeten worden 
in de kerk?
,,We moeten nog meer met de tijd 
meegaan, flexibel zijn en bruisender 
worden. Dat past ook bij De Wes-
tereenders. Dat zijn creatieve mensen 
die wel in zijn voor wat nieuws. Nor-
maalgesproken zijn we gewend om 
met elkáár te praten. In de kerk ben 
ik bijna alleen maar aan het woord en 
niemand spreekt me tegen. Dat is ei-
genlijk niet meer van deze tijd. Ik mis 
momenteel wel het contact met de 
mensen. Even koffiedrinken met el-
kaar, voor en na de dienst. Wat ik nog 
het ergste vind is dat ik mijn werk als 
pastoraal werker niet meer kan doen. 
Als iemand op sterven ligt kan ik niet 
met diegene in gesprek gaan als hij of 
zij dat wil. Ik hoop dat ze die regels 
versoepelen, want dat is eigenlijk te 
gek voor woorden.’’

Dit wil ik nog even kwijt:
,,Toen de coronacrisis begon zijn we 
in De Westereen begonnen met een 
hulppool. Tientallen mensen staan 
klaar als dorpsbewoners hulp nodig 
hebben. Maar wat blijkt? Het is he-
lemaal niet nodig. Dit is namelijk een 
dorp waarin iedereen elkaar helpt. Dat 
is toch geweldig? Voor mij is dat nóg 
meer een bevestiging dat het een rijk-
dom is om hier te wonen.’’

De kerkdienst van 21 mei met Bernard 
Terlouw is te volgen op kerkdienstgemist.
nl bij PG De Westereen.

Even voorstellen: Bernard Terlouw

Bernard Terlouw is geboren in het Limburgse Weert. Hij studeerde Theo-
logie en Filosofie in Amsterdam. In 1987 werd hij gevraagd dominee te 
worden aan de gereformeerde kerk in Ternaard. Zo kwam hij in Noardeast-
Fryslân terecht waar hij zijn huidige vrouw Margriet leerde kennen die do-
minee was van de hervormde kerk in Hantum. Het was in die tijd (1990) 
heel modern dat een hervormde dominee met een gereformeerde predikant 
trouwde. 
Na een aantal jaren maakte Terlouw de overstap naar de Christelijke Ho-
geschool in Zeist waar hij directeur werd. De drie kinderen van het echt-
paar groeiden op in het gebouw De Wittenberg. Na vijf jaar vertrok het 
gezin naar Kenia, waar Terlouw elf jaar regiodirecteur was van de Mission 
Aviation Fellowship. Terug in Nederland werd hij directeur bij Stichting 
Navigators. Totdat hij na zeven jaar besloot terug te gaan naar waar hij was 
begonnen: ,,Ik wilde weer dominee worden in een Fries dorp. Het werd De 
Westereen. Dat is inmiddels vier jaar geleden en tot op de dag van vandaag 
heb ik geen moment spijt gehad van deze beslissing.’’
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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

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

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

Vrijdag & zaterdag
6 p. slagroomtaartje €7,25 
met aardbeien
Moederdag tulband €3,45
Moederdag ontbijt €3,45 
met 4 mini luxe broodjes
4 croissantjes €2,85
6 gesorteerde Bolletjes €2,10 Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!Voor de liefste moeder!

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW
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Koningsdag,�corona�en�creatieve�acties�

Ei-race in eigen tuin
DAMWÂLD - Dit is de 4-jarige Jolieke Wassenaar uit Damwâld. Met een ei 
op de lepel gaat zij zo snel mogelijk over alle hindernissen.

Strijdbaar op Ko(ro)ningsdag!
DE WESTEREEN - Thieme de Jong (9) uit De Westereen laat zien strijdbaar 
te zijn op deze unieke Ko(ro)ningsdag!

Stoepkrijten als steun 
KOLLUM - Bewoners en kinderen van de Molenhoek in Kollum hebben de 
trottoirs en wegen vol geschreven met mooie teksten als steunbetuiging voor 
mensen die geraakt zijn door het COVID-19 virus. Ook werden prachtige 
kunstwerken en hartjestekeningen gemaakt als dank voor de zorgmedewerkers. 
Aanleiding was de drone van Omrop Fryslân die voor het project ‘Fryslân fan 
Boppen’ onlangs ook over Noardeast-Fryslân vloog. Foto: Sake Beerstra

Roomservice
DAMWÂLD - Mevrouw Fokkinga 
(90) woont op de eerste verdieping 
aan de Nijewei en krijgt in corona-
tijd op deze manier haar boodschap-
pen binnen. De familie belt haar 
even op en vervolgens laat ze de em-
mer zakken. Zo krijgt zij haar bruine 
bonensoep of een lekker kroketje 
geserveerd. 

Samen zijn...
DE WESTEREEN - De bewoners 
van zorgcentrum Brugchelencamp 
en ’t Hofke zijn getrakteerd op een 
prachtige bos tulpen. Antje de Vries 
van Jilderda’s bloemenboetiek en 
Pieter Jan Heidstra van De Wester-
eender vonden dat de bewoners wel 
wat kleur en fleur hadden verdiend 
in deze zware coronatijd. Op het bij-
behorende kaartje stond het mooie 
gedicht ‘Samen zijn’ uit het lied van 
Willeke Alberti. 

Wethouder trakteert op vis
DAMWÂLD - Wethouder Gerben Wiersma heeft de bouwvakkers op de 
bouwlocatie van Campus Damwâld op vers gebakken vis getrakteerd van vis-
boer Van der Dool/Germeraad. De wethouder wilde de harde werkers op deze 
manier een hart onder de riem steken. ,, Zij werken ‘gewoon’ door in deze moei-
lijke tijd. Uiteraard wel met de nodige maatregelen.’’ 
Foto: Lisa Taekema/RTV NOF

Volkslied op Koningsdag
DE WESTEREEN - Onder begeleiding van trompet- en gitaarmuziek werd 
op Koningsdag in de Brongersmastrjitte gezamenlijk het volkslied gezongen.

Anderhalve meter
DE WESTEREEN - Koningsdag is 
in 2020 omgetoverd tot woningsdag. 
Voor sommigen betekent dat thuis 
met je maat een biertje drinken op 
anderhalve meter afstand.

Bosje Tulpen
DE WESTEREEN - Brigitte uit De 
Westereen bracht de bewoners van 
verzorgingshuis Nieuw Mellens een 
bosje tulpen op de afdeling waar ze 
stage loopt. Dit werd erg gewaardeerd 
in deze bijzondere eenzame tijd voor 
deze mensen.
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Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

vrijdag 8 & zaterdag 9 mei
 geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Kleine perkplanten 
o.a. Spaanse Margrietjes, Geraniums,
Petunia’s, Fuchsia’s of Begonia’s
per stuk 1.50

Extra grote hang- 
en terrasplanten
o.a. Petunia night sky, Calibrachoa 
of geraniums, per stuk 9.-

5.-
4 STUKS

15.-
2 STUKS

Grote hang- en 
terrasplanten
o.a. hangpotten met Fuchsia, Petunia 
en Calibrachoa of terraspotten met 
diverse kleurrijke zomerbloeiers, 
Hortensia’s en groenteplanten, 
per stuk 7.-

10.-
2 STUKS

Coop wil u de jaarlijkse bloemetjesmarkt 
niet onthouden. Natuurlijk werken wij deze 
dagen volgens de regels van het RIVM.

• Tijdens winkelen 1,5 meter afstand houden.

• Extra grote tent

• Winkelen met mandje en maximaal 8 klanten

   in de tent (kom alleen)

• Vaste looproute (éénrichting)

• Betalen met pin
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Verpleegkundige Gerbrecht van der Meulen:

‘Als�mijn�verhaal�bijdraagt�aan�het�feit�dat�we�allemaal�net�
iets�voorzichtiger�doen,�dan�is�mijn�missie�geslaagd’
Maar�liefst�129�keer�werd�het�Facebookbericht�van�Gerbrecht�van�der�
Meulen�de�afgelopen�maand�gedeeld.�Meer�dan�honderd�mensen�lieten�
een�reactie�achter�na�het�lezen�van�het�indrukwekkende�verhaal�van�de�
24-jarige�verpleegkundige,�die�op�de�corona-afdeling�in�het�St.�Antonius�
Ziekenhuis�in�Nieuwegein�werkt.�Van�hartjes�en�duimpjes�tot�tranen�en�
ontroerende�reacties.�Maar�uit�al�die�berichten�straalt�bovenal�ontzettend�
veel�respect.�,,It�docht�my�echt�wat,�al�dy�leave�berjochtsjes”,�glundert�
Gerbrecht�dankbaar.

Tekst: Nynke van der Zee

Waar het coronavirus hier in Friesland 
voor de meeste mensen nog altijd een 
ver-van-m’n-bed-show is, ziet Ger-
brecht van der Meulen iedere dag wat 
het virus teweegbrengt. Sinds 27 maart 
werkt ze als verpleegkundige op de spe-
ciaal ingerichte corona-afdeling in het 
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Dagelijks staat ze ingepakt in bescherm-
de kleding aan het bed van patiënten die 
het gevecht aangaan met dit zeer be-
smettelijke virus. ,,Zwaar werk”, geeft ze 
toe. ,,Niet alleen fysiek, maar zeker ook 
mentaal.”

Wereld op z’n kop
Gerbrecht weet nog exact de eerste dag 
dat ze de corona-afdeling binnenliep. 
,,Op dinsdag was het nog een ‘gewone’ 
verpleegafdeling toen ik naar huis ging”, 
blikt ze terug. ,,Toen ik op vrijdag weer 
binnenstapte, was alles omgebouwd tot 
complete Covid-afdeling. In nog geen 
drie dagen tijd stond de wereld op z’n 
kop. Beschermd met schort, dubbele 
handschoenen, mondmasker, spatbril en 
muts liep ik voor het eerst door de klap-
deuren. Dat is een bizarre gewaarwor-

ding; alsof je een filmscene binnenstapt. 
Buiten ging het leven op dat moment 
nog redelijk z’n gangetje, maar achter 
die klapdeuren voelde het voor mij als 
een soort oorlogsgebied, waar mensen 
letterlijk vechten voor hun leven. Niet te 
bevatten.” 

‘Buiten gaat het gewone  
leven z’n gangetje, maar ach-
ter die klapdeuren is het een 
soort van oorlogsgebied’

Na een hectische avonddienst belt Ger-
brecht met haar moeder. ,,Us mem joech 
my de tip om alles op te skriuwen, om sa 
myn gedachten in plakje te jaan.’’ Nog 
diezelfde avond schrijft Gerbrecht haar 
indrukwekkende verhaal. Op advies van 
haar zus besluit ze het bericht te posten 
op haar Facebookpagina. ,,Niet om te 
laten zien hoe zwaar ik het heb, maar om 
mensen een beeld te geven van wat er op 
een corona-afdeling gebeurt. Veel men-
sen hebben daar totaal geen weet van, en 
gelukkig ook maar. Mijn doel was om te 
laten zien welke heftige gevolgen corona 
heeft. Op patiënten, hun familie, maar 
ook op mij en mijn collega’s. Een kijkje 
achter de schermen.”

Geen vrijbrief
Gerbrecht komt uit een echte zorgfami-
lie, want ook haar moeder en zus werken 
in de zorgwereld. Geboren en getogen 
in het kleine dorpje Hiaure net boven 
Dokkum, kiest ze na de havo voor de 
opleiding Verpleegkunde in Groningen. 
Na het behalen van haar diploma in 
2018 start ze met de pre-master Zorg-
ethiek en Beleid aan de universiteit in 

Utrecht. ,,Naast mijn studie ben ik gaan 
werken bij het St. Antonius Ziekenhuis, 
waar ik via het flexbureau word inge-
pland op verschillende afdelingen”, ver-
telt ze. „Van de longafdeling tot de afde-
ling chirurgie: ik spring bij waar collega’s 
extra hulp nodig hebben.”

‘Onderweg zie ik mensen die 
samen hardlopen of gezellig 
picknicken. Hallo?! denk ik dan’

In de weekenden verruilt Gerbrecht de 
drukte van de stad graag voor de rust 
en de ruimte van Hiaure. Maar sinds 
de coronacrisis is ze nog niet weer in 
Friesland geweest. ,,Zeker omdat mijn 
moeder en zus beide in de zorg wer-
ken, proberen we contacten met an-
deren zo veel mogelijk te vermijden”, 
legt ze uit. ,,Mensen in mijn directe 
omgeving snappen waarom ik op dit 
moment even afstand houd. Maar ik 
zie ook genoeg mensen die laks met de 
maatregelen omspringen. Dat vind ik 
super frustrerend. Ik ga meestal op de 
fiets naar mijn werk. Onderweg zie ik 
groepen mensen die samen hardlopen 
of gezellig picknicken. Hallo?! denk ik 
dan. Dan onderdruk ik de neiging om 
te roepen: ‘Het kan jou ook overkomen 
hoor!’ Niemand heeft een vrijbrief. Nie-
mand.”

Rit naar Hiaure
Met haar verhaal op haar Facebookpa-
gina (zie kader) wil ze juist deze bood-
schap uitdragen. En met succes, want 
bijna iedere dag komen er nieuwe re-
acties bij van mensen die haar bericht 
lezen. Ondanks dat het niet haar opzet 
was, is Gerbrecht blij dat het veel lezers 
bewust maakt van de gevaren van co-

rona. ,,In het begin werd vooral verteld 
dat het gevaarlijk zou zijn voor oudere 
mensen die al de nodige medische pro-
blemen hadden. Maar ik zie iedere dag 
dat er ook jonge gezonde mensen bin-
nenkomen, zonder medische achter-
grond, die ernstig ziek zijn en niet zon-
der onze hulp kunnen. Als mijn verhaal 
bijdraagt aan het feit dat we allemaal 
net iets voorzichtiger doen, dan is mijn 
missie geslaagd.”

Waar ze het meest zin in heeft wan-
neer het coronavirus onder controle 
is? ,,Myn famylje en freonen yn Frys-
lân wer sjen”, lacht ze. ,,Die heb ik de 
afgelopen weken ontzettend gemist. 
We hebben volop contact via Skype en 
door te bellen, maar dat is toch anders. 
Ik kijk nu al reikhalzend uit naar die 
autorit naar Hiaure.”

Een dag uit mijn werk
Het is half 4 als ik met behulp van een collega word gepantserd tegen het coronavirus: schort, 
dubbele handschoenen, mondkapje, duikbril, muts. Geen haartje meer te zien? Sluiten mijn 
mondmasker en duikbril goed aan? Zijn mijn handschoenen en de achterkant van mijn schort 
dicht getapet? ‘Succes’, hoor ik als ik door de klapdeuren heen stap en een andere wereld betreed. 
Voor een paar maanden ben ik ingezet op een corona-afdeling in het ziekenhuis. 
Ik krijg de overdracht van mijn collega en start met het inlezen van de dossiers van mijn drie 
patiënten. Patiënten die behoorlijk ziek zijn en waarvan één een code C heeft (palliatieve zorg). 
Een collega doet voor mij de controles en ik start met de medicijnronde. ‘Gerbrecht, je patiënt 
heeft een hele lage saturatie’ (zuurstofgehalte in het bloed). Ik tref een 70-jarige vrouw benauwd 
aan in bed met een oppervlakkige ademhaling van 40 per minuut, ondanks de 12L zuurstof die 
ze krijgt. Het zal niet lang duren voordat mijn patiënt op deze manier uitgeput raakt. Ze heeft 
een volledige code B (niet reanimeren/niet beademen/geen IC beleid) en wordt bij deze kliniek 
daarom niet naar de IC overgeplaatst. Ik verhoog de zuurstof, en nog eens, en nog eens.. 
Pas bij 30L O2 zie ik de saturatie stijgen naar een acceptabele waarde. Twee familieleden zijn 

aanwezig, op 1.5 meter afstand en met een mondkapje op. Ze vragen aan mij of deze verhoging van korte duur is en wan-
neer de zuurstof weer afgebouwd kan worden. Ik zie de angst in hun ogen. Ik weet dat deze situatie geen goed voorteken is, 
maar het is niet aan mij om dat aan hen te vertellen. Ik probeer ze gerust te stellen, zonder ze voor te liegen. Een andere col-
lega komt binnen en zegt dat ik met pauze moet. Ik sta inmiddels ruim 2 uur in isolatiekleding en ik merk dat ik hoofdpijn 
krijg door het continu inademen van mijn eigen adem door het masker. Mijn collega neemt de zorg van mijn patiënten over. 
Het voelt niet goed als ik door de sluisdeuren heen stap, maar ik moet ook aan mijn eigen lichaam denken. 
Een half uur later sta ik weer ingepakt bij mijn patiënt met een code C. Hij is niet meer aanspreekbaar, maar zijn lichaams-
taal vertelt me dat hij oncomfortabel is. Ik geef hem extra morfine via zijn spuitenpomp en zie dat zijn drain niet goed 
afloopt. Als de drain verstopt zit en het vocht in zijn buik niet goed kan aflopen, kan dat ook reden zijn voor zijn onrust. 
Terwijl ik samen met de arts de drain doorspoel, bedenk ik me dat ik de familie moet bellen om een update te geven. Ik 
krijg zijn ongeruste en verdrietige dochter aan de telefoon. ‘Hoe lang gaat het nog duren?’ Ik vertel haar dat ik dat helaas 
niet weet, maar als ze nog afscheid van haar vader wil nemen, kan ze beter vanavond nog langs komen. ‘Mogen er echt 
maar twee personen aanwezig zijn? Ik kom samen met mijn oom, maar mijn broer wil ook graag naar zijn vader toe.’ Het 
voelt onmenselijk om te zeggen dat dat helaas niet kan. Ik stel voor dat hij er misschien via Facetime bij kan zijn of dat ze 
elkaar afwisselen. 
Ik heb de telefoon nog niet neergelegd of ik hoor dat mijn derde patiënt een torenhoge bloeddruk en een hele lage saturatie 
heeft - ondanks de 15L O2 - hij niet goed meer aanspreekbaar is en erg onrustig in zijn bed ligt te bewegen. ‘Verhoog zijn 
zuurstof ’ roep ik, terwijl ik de arts voor de vierde keer deze avond bel. Hij schrijft lorazepam voor tegen de onrust en zegt 
zo langs te komen om de patiënt te beoordelen. Ook deze patiënt wordt door zijn code niet meer naar de IC toegebracht. 
Mijn hart breekt bij het zien van deze man, die nog maar 65 jaar oud is. Ik voel me machteloos, omdat ik voor mijn gevoel 
zo weinig kan doen. Ik geef hem de lorazepam via het infuus en hoop vurig dat het middel snel effect heeft. Daarna bel ik 
de familie om ze in te lichten over zijn situatie. 

Benieuwd hoe het verhaal van Gerbrecht afloopt? Zoek op Facebook naar Gerbrecht van der Meulen 
of kijk op de Facebookpagina van De Westereender!
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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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Aardappelen 
Irene/bildstar 10 kilo €7.98
Manderijnen 
nieuwe oogst zonder pit vol sap 20  
voor €4.98
Aardbeien 
Hollandse 2 bakjes €4.98

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

Moederdag tip 
Volop aardbeien gele 
nieuwe kiwi’s en as-
perges en beperkte 
nieuwe Aardappels 
opperdoese ronde 

Kunt u even niet van huis? 
Wij bezorgen bij u thuis!
U kunt kiezen uit:

    - Pakket budget

    - Pakket kip/varken

    - Pakket in de mix

    - Pakket de luxe

Bezorging op iedere 

woensdag- en vrijdag

middag.

Bestel op tijd dat voor-

komt teleurstelling.

Maar 
bellen kan 
natuurlijk
ook! 0511-441672.

bellen kan 

ook! 0511-441672.

Kijk voor verdere informatie op www.slagerij-dantuma.nl 
of facebook;   slagerij dantuma. 
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Natuurlijke bron

De�wereld�is�aan�het�veranderen.�We�
hebben�inmiddels�alweer�te�maken�
met�droogte.�We�zitten�momenteel�
in�een�periode�dat�we�zoveel�mo-
gelijk�thuis�moeten�blijven.�In�ieder�
geval�niet�massaal�er�op�uit�trekken.�
Wat�ben�ik�dan�blij�dat�ik�in�noord-
oost�Fryslân�woon.�

Ik huiver al als ik eraan denk dat ik in 
zo’n hoge flat in de stad zou  wonen. Ik 
heb de natuur gelukkig dichtbij, maar 
dat wil absoluut niet zeggen dat er in 
de stad geen natuur is. Ik las onlangs 
dat er in de stad meer insecten, zoals 
bijen zijn dan op het platteland. Het 
kan verkeren, maar we kunnen in onze 
regio nog veilig fietsen en wandelen. 
Ik merk ook dat nu mensen meer tijd 
hebben er ook meer aandacht komt 
voor de natuur. Prachtig bijkomend 
aspect.
We zijn veel buiten, Het is de tijd dat 
de vlinders weer tevoorschijn komen. 
In eerste instantie heb ik zelf het idee, 
dat er minder vlinders zijn dan andere 
jaren, maar ik hoop dat daar nog ver-
andering in komt. Een vlindersoort 
die momenteel toch wel volop te be-
wonderen is, dat is het oranjetipje. 
Een schitterend druk vlindertje, dat 
opvallend gemakkelijk te herkennen 
is. In eerste opslag is het een prachtig 
vlindertje, maar wie het geluk heeft 
om hem even wat langer op de pink-
sterbloem te zien zitten, zal razend 
enthousiast worden over zijn reine 
schoonheid. Hetzelfde geldt uiteraard 
ook voor de dagpauwoog. Ik vind het 
op zich heel vreemd, dat mensen zo 
gemakkelijk voorbijgaan aan een vlin-
der. Kijk een vlinder dat is het vaak, 
meer niet. Ik ben van mening dat 

wij, de lezers van deze rubriek, onze 
generatie meer moeten wijzen op de 
schoonheid van de natuur.
Wees eens eerlijk? Wie heeft er de 
moeite gedaan om naar een hommel 
in een bloem te kijken. Als we een 
hommel, bij of insect zien op ons ter-
ras grijpen we vaker naar een vliegen-
mepper, tijdschrift of krant. Vanaf dit 
moment is het verboden om met De 
Westereender insecten dood te slaan. 
Weet u dat de naam hommel een 
verzamelnaam is, net als vogels. Pro-
beer echt eens te kijken en ook u zult 
versteld staan, net zoals ik. Ik denk nu 
ook vaak, waarom ben ik er zo achte-
loos aan voorbij gegaan. Let wel, er is 

een groot gevaar, u raakt steeds meer 
in de ban van de natuur, het werkt ver-
slavend en hoe meer je ontdekt, des te 
meer je dat ook doet beseffen dat je 
eigenlijk maar weinig weet.
Vorige maand ging de hop zich weer 
ontwikkelen na de winterslaap. De 
hop een plant die velen slechts van 
naam kennen vanwege de connectie 
met bier. Dat het ook een prachtige 
plant is weten velen echter niet. Maar 
er is nog een hop, een vogelsoort die 
vogelaars nerveus maakt. Hun hart 
gaat sneller slaan, een soort die we 
weinig zien, behalve als u wellicht 
naar Italië op vakantie ging. In het 
laatst van de vorige maand werd de 

hop gespot in De Westereen en Wâl-
terswâld. Gelukkig mocht ik hem in 
ons dorp zien, gelukkig konden onze 
beide fotografen hem ook op de ge-
voelige plaat vastleggen. Meestal kies 
ik voor het gewone, maar deze keer 
kies ik toch voor het ongewone op de 
foto bij deze rubriek.
Persoonlijk ben ik heel geïnteresseerd 
in orchideeën, maar is mijn kennis op 
dit gebied gering. Mocht u orchideeën 
in bloei weten en ik kan ze bewonde-
ren, wilt u mij dan mailen. Wellicht is 
er een expert op dit gebied, waarmee 
ik op veilige afstand eens kan meelo-
pen. 
Reacties en ringmeldingen: Johannes 

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

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

Magische ochtend
FEANWÂLDEN - Vroeg van bed af , het klinkt niet aantrekkelijk maar het is 
het altijd waard!
Zo ook deze magische ochtend in de MariaHoeve. Een bunzing kwam recht 
op me aflopen en besloot wat water te drinken in de nabijgelegen sloot! Een 
uitgelezen kans voor mij om dit prachtige diertje te fotograferen.

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

Hop. Foto’s: Marcel van Kammen
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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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + 1/4 Kip + 
Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (5 stuks) + 
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kip Saté + Daging 

Kerrie of Roedjak + Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 22,95

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
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Cadeauvoordeel.nl van Alex Wijnsma blijft groeien

Steeds�meer�online-bestellingen�door�corona
DE�WESTEREEN�-�De�webwinkel�Cadeauvoordeel.nl�van�Alex�Wijnsma��
uit�Damwâld�loopt�als�een�tierelier.�Helemaal�nu�mensen�vanwege��
de�coronacrisis�zoveel�mogelijk�thuis�moeten�blijven.�,,Normaal�gesproken�
verkopen�we�ongeveer�250�producten�per�dag.�Nu�zijn�dat�er�twee��
keer�zoveel.’’

Terwijl het in de winkel van Cadeau-
voordeel aan de Tsjerkestrjitte in De 
Westereen steeds stiller wordt, stijgt 
de omzet op internet. ,,In het begin 
kwamen er nog wel veel mensen in de 
winkel langs voor een puzzel of een 
spelletje, maar sinds de oproep van 
Rutte om zoveel mogelijk thuis te blij-
ven is het rustig’’, zegt Alex Wijnsma. 
De combinatie van een internetshop 
en een fysieke winkel bevalt hem goed. 
,,Nu kunnen we vanuit dit winkelpand 
werken, dat brengt wat meer reuring 
met zich mee dan dat je in een loods 
staat in te pakken. De online-markt is 
heel anders dan in de winkel. In onze 
‘stenen’ winkel staan 3500 unieke ar-
tikel te koop, op internet zijn dat er 
70.000, variërend van stofzuigerzak-
ken tot glijbanen.’’

Een gezonde groei is beter
In de winkel probeert de onderne-
mer zoveel mogelijk producten aan 
te bieden die mensen daar kunnen 
verwachten. ,,Zo verkopen we in De 
Westereen vooral speelgoed. Als men-
sen op zoek zijn naar een cadeautje 
voor een kinderfeestje weten ze dat 

ze bij ons moeten zijn.’’ Het bovenste 
gedeelte van De Westereen wordt mo-
menteel volledig gebruikt als opslag-
ruimte voor de webwinkel. Datzelfde 
geldt voor het pand van Wijnsma in 
Kollumerzwaag waar ook een grote 
voorraad in opslag ligt. Daarnaast 
werkt het bedrijf samen met een win-
kel in Surhuisterveen die veel produc-
ten rechtstreeks vanuit hun pand ver-
zenden. ,,Voor de coronacrisis groeide 
het bedrijf al, dat is alleen maar meer 
geworden. Toch juichen we deze crisis 
niet toe. Een gezonde groei is beter. 
Bovendien weet je nooit hoe lang dit 
nog gaat duren.’’

Zwembaden en trampolines
Met zes mensen en extra hulpkrach-
ten werkt het team van Cadeau-
voordeel met man en macht om alle 
pakketten op tijd te leveren. ,,Uiter-
aard doen we dit op gepaste afstand 
en we wisselen elkaar zoveel moge-
lijk af.’’ Normaal gesproken heeft de 
speelgoedwinkel twee piekmomenten 
per jaar: tijdens Sinterklaas en in de 
zomer. ,,Deze zomer verwachten we 
dat mensen nog meer producten bij 

ons zullen bestellen omdat ze niet op 
vakantie gaan. We merken nu al dat 
er veel trampolines en zwembaden 
worden verkocht. Het probleem is dat 
deze slecht leverbaar zijn omdat de 
productie in China maanden stil heeft 
gelegen. Gelukkig had ik nog net op 

tijd een hele voorraad grote zwemba-
den en jacuzzi’s besteld, dus we hoe-
ven klanten nog niet teleur te stellen. 
Maar ook bij ons loopt het magazijn 
leeg. Blijkbaar hebben mensen dat in 
de gaten, want we hebben nog nooit 
zoveel zwembaden verkocht als nu. 

Dus als mensen nog plannen hebben 
voor een zwembad in de tuin raad ik 
ze aan om er snel bij te zijn.’’

Meer informatie: 
www.cadeauvoordeel.nl 

Kok�Klaas�Keekstra�denkt�in�oplossingen
DOKKUM�-�De�45-jarige�Klaas�Keekstra�werkte�nog�maar�net�als�freelance�
kok�bij�het�nieuwe�restaurant�de�Halve�Maan�in�Dokkum�toen�de�corona-
crisis�uitbrak.�Toch�ging�Klaas�niet�bij�de�pakken�neerzitten.�Integendeel,�
nog�voordat�de�maatregelen�waren�aangekondigd�had�hij�zijn�plan�al�
klaar:�hij�bezorgt�nu�maaltijden�aan�huis�en�heeft�het�er�ontzettend�druk�
mee.

Klaas begon twee jaar geleden met 
zijn eigen cateringbedrijf Lekker 
Ite. Daarnaast is hij freelance kok. 
,,Ik heb hiervoor dertien jaar in de 
gehandicaptenzorg gewerkt maar 
wilde graag wat anders. Ik ben ooit 
in de horeca begonnen, maar dat 
was niet goed te combineren met 
kleine kinderen. Nu de jongste vijf-
tien jaar is, vond ik het tijd voor een 
nieuwe fase. Er is een enorm tekort 
aan koks in Nederland. Daar ben ik 
op ingesprongen. Na het volgen van 
de koksopleiding ben ik begonnen 
in Steenwijk bij Huis ten Wolde, 
vorige zomer was ik kok in Heeg 
bij d’Ald Wal, daarna bij het Raad-
sel van de Wadden in Oostmahorn 

en sinds een maand dus bij de Halve 
Maan in mijn eigen woonplaats 
Dokkum.’’

Menu op Facebook
Klaas zag het in de eerste week van 
maart al aankomen. ,,Ik volgde het 
nieuws en dacht, als de horeca hier 
dicht gaat ga ik maaltijden bezor-
gen. Ik was al bij de Sligro geweest 
om bakjes, tasjes en servetten in te 
kopen. Omdat ik een cateringbe-
drijf heb, was ik er al helemaal klaar 
voor. Ik heb een complete keuken 
in mijn bedrijfsunit aan de Uithof 
in Dokkum waar ik de ruimte heb 
om te koken voor grote groepen. 
Bovendien heb ik geen personeel 

in dienst. Daar ben ik nu blij mee, 
want op deze manier kan ik de 
prijs laag houden.’’ De dag nadat 
besloten werd dat alle horeca dicht 
moest, had Klaas zijn eerste menu al 
op Facebook geplaatst. Met succes, 
want vanaf dag 1 loopt het als een 
trein. 

Stampotten en lasagne
Druk is het wel, want Klaas doet al-
les zelf. ,,Maar ik hou van mijn werk, 
dus dan is het niet erg.’’ Elke dag 
maakt hij drie of vier verschillende 
maaltijden klaar. Tussen 16.00 en 
18.00 bezorgt hij deze bij de mensen 
thuis in een straal van ongeveer tien 
kilometer rondom Dokkum. Soms 
springt een vriend van hem even bij 
om maaltijden te bezorgen. Mensen 
kunnen deze maaltijden vervolgens 
zelf opwarmen. De gerechten varië-
ren van stampotten tot lasagne, maar 
ook kunnen mensen kiezen uit Bami 
Goreng of Chili con carne. ,,Ik heb 
nooit een vast menu, want ik weet 
vooraf ook niet precies wat er in de 
supermarkt allemaal verkrijgbaar is. 
Vooral in het begin was dat afwach-
ten als gevolg van het hamsteren. 
Dan had ik bedacht om stamppot 
boerenkool te maken, maar waren 
de spekjes op.’’ 

Thuis opwarmen
Zijn klanten bestaan vooral uit ou-
deren die de deur niet meer uitko-
men en gezinnen met kinderen die 
het te druk hebben om zelf te koken. 
Maar ook ondernemers uit de buurt 
vinden het handig om gerechten bij 
hem te bestellen. Klaas levert altijd 
éénpersoonsgerechten die makkelijk 
op te warmen zijn in de magnetron. 
,,Warme maaltijden serveren is niet 
te doen. Dan moet je een keuze ma-
ken: óf warm, óf koud, maar niet er 

tussenin.’’ Klaas merkt dat vooral 
oudere mensen het fijn vinden om 
even een gesprekje met hem aan te 
knopen in deze tijd. ,,Voor sommige 
mensen ben ik de enige die ze op 
een dag zien. Dan zijn ze blij dat ze 
even een praatje kunnen maken.’’

Positieve reacties
Als de coronacrisis voorbij is hoopt 
Klaas zijn werkzaamheden als cate-
ringbedrijf weer zoveel mogelijk op 

te pakken. Met die gedachte is hij in 
eerste instantie zijn bedrijf ‘Lekker 
Ite’ begonnen. Bij zijn maaltijden le-
vert hij zijn visitekaartje dan ook af. 
,,De beste reclame die je kunt ma-
ken is door je werk goed te doen en 
de reacties op mijn maaltijden zijn 
heel positief. Laatst heb ik zelfs een 
driegangendiner bij iemand thuis 
gemaakt omdat deze persoon jarig 
was. Die mensen waren zo dankbaar, 
daar doe je het voor.’’ 

Foto: Erwin Jonkman

Foto: Jaap de Boer
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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

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

BTW

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

MAZDA 2 SKYACTIVE-G GT-M
airco/ecc, Mazda radio + navigatie, 
l.m.velgen, parkeersensoren achter, 
cruise control  LUXE UITVOERING
bj 2017 73.501 km € 13.950,- 

HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL
5-DRS airco, Hyundai radio/usb, 
mistlampen voor, elek. ramen + 
spiegels, centrale vergrendeling, enz.
bj 2016 - 63.546 km € 11.495,-

CITROËN C4 CACTUS PURETECH FEEL
airco/ecc, Citroën radio usb, 
cruise control, dagrij verlichting, 
dakrailing, enz.
bj 2014 - 46.978 km € 9.950,-

OPEL KARL EDITION 5-DRS
airco, Opel radio, elek.ramen, 
centrale vergrendeling, 
cruise control, enz.
bj 2015 - 84.034 km € 7.695,- 

PEUGEOT PARTNER XT 1.6 HDI
airco, centrale vergrendeling, 
elek. ramen, trekhaak, betimmering, 
enz.
bj 2015 - 95.597 km        € 6.895,-

PEUGEOT 308 SW BLUE LEASE 1.6
BLEUHDI airco/ecc, Peugeot radio + 
nav, usb/aux, elek.ramen, l.m.velgen,
trekhaak led dagrijverl.  LUXE UITV.
bj 2015 - 86.259 km € 8.950,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION
airco, Opel radio cd, pdc v+a, 
elek.ramen, cruise control, trekhaak,
licht metalen velgen, enz.
bj 2010 - 99.945 km € 9.500,-

SEAT LEON 1.6 16V SPORT 
airco/ecc, Seat radio, elek. ramen, l.m.
velgen ZEER GOED ONDERHOUDEN
met nieuwe APK, garantie in overleg 
bj 2004 - 214.865 km € 1.995,-

airco, radio cd,trekhaak, elek. ramen, 
licht metalen velgen, enz.
bj 2008 - 119.869 km        € 3.795,- rijklaar! 

RENAULT
TWINGO

1.2 
EXPRESSION

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!

(0511)- 42 14 08

info@mschaafsma.nl

www.mschaafsma.nl

telefoon:

email:

internet:

Foarwei 92-94

9104 CB Damwald

(0511)- 42 14 08

info@mschaafsma.nl

www.mschaafsma.nl

telefoon:

email:

internet:

Foarwei 92-94

9104 CB Damwald
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‘Al�mijn�werkzaamheden�
zijn�in�één�keer�gestopt’
RINSUMAGEAST�-�Voor�Theun�Plantinga�(35)�uit�Rinsumageast�komt�de�
klap�van�de�coronacrisis�hard�aan.�Theun�is�een�geboren�entertainer,�gaat�
het�liefst�‘op�de�flitter’�en�samen�met�zijn�vriend�Mike�zou�hij�in�april�Her-
berg�Het�Rechthuis�openen.�Alles�valt�voor�Theun�in�één�keer�weg.�

,,Het gaat nu weer wat beter met mij, 
maar vorige week voelde ik me echt 
even depressief. Ik had nergens meer 
zin in en was niet uit bed te branden’’, 
vertelt Theun die een jaar geleden nog 
de hoofdrol vertolkte in muziekthe-
aterproductie Titus in Dokkum. Hij 
verruilde het bruisende Amsterdam 
voor het rustige Rinsumageast waar 
hij sinds een paar maanden met zijn 
vriend Mike in het voormalige recht-
huis woont. Het stel had grote plan-
nen met het pand en leefde echt naar 
de datum van 1 april 2020 toe. ,,Op 
die dag hadden we de eerste boeking 
staan. Dat is geen grap.’’

Kleinschalig
De drie gastenkamers die de basis voor 
de Bed and Breakfast vormen zijn in-

middels klaar. ,,Het is echt heel mooi 
geworden, helemaal in de oude stijl’’, 
vertelt Theun. Daarnaast wordt het 
pand opengesteld voor trouwerijen, 
vergaderingen, culturele programma’s 
en feestjes. ,,We willen het kleinscha-
lig houden. De huiselijke sfeer moet 
voorop staan.’’ De eerste boekingen 
voor een barbecue en een reünie ston-
den al gepland, maar een paar dagen 
voor de bewuste persconferentie van 
Rutte namen Theun en Mike zelf hun 
verantwoordelijkheid door de deuren 
tot nader order te sluiten.

Alle ruimte
Ook zijn culturele werkzaamheden 
- onder andere als acteur bij Tryater - 
werden voor de rest van het jaar gean-
nuleerd. Ondertussen moeten de vaste 

lasten wel betaald worden. ,,En we 
ha net echt in lyts hûs’’, lacht Theun. 
Gelukkig heeft hij recht op een ver-
goeding van het Rijk en zijn vriend 
Mike werkt nog twee dagen per week 
voor de gemeente Amsterdam. Het 
stel is blij dat ze tijdens deze coron-
acrisis niet meer in de drukke stad 
wonen. ,,Daar zouden we echt gek 
worden. We hadden een appartement 
van zestig vierkante meter, hier heb-
ben we alle ruimte. Het is heerlijk om 
in Noardeast-Fryslân te wonen, mooi 
dicht bij mijn vader die in Feanwâlden 
woont en in de risicogroep zit.’’

Coffee to go
Over het dorp Rinsumageast is 
Theun lovend. ,,De sociale cohesie is 
hier groot en de mensen staan voor 
elkaar klaar. Ook bij ons wappert de 
rode vlag van de Dokkumer Vlaggen 
Centrale om dorpsbewoners te laten 
zien: wy binne der foar jim. Andersom 
kregen wij van dorpsbelang en de kerk 
een bos tulpen met een kaartje als blijk 
van steun. Dat is toch fantastisch.’’ 

Langzaamaan begint Theun te wen-
nen aan het feit dat hij aan huis ge-
kluisterd is. Ze benutten deze tijd 
door de laatste kluswerkzaamheden af 
te ronden, maar ook om het concept 
voor Herberg Het Rechthuis opnieuw 
onder de loep te nemen. Zijn creativi-
teit komt nu op een andere manier tot 
uiting. Zo maakt hij momenteel zelf 
plantenbakken. Ondertussen komen 
nieuwe ideeën alweer bovendrijven. 
Theun: ,,Misschien is het in deze tijd 
wel leuk om een bistrosetje voor huis 
te zetten met ‘coffee to go’ of lunch-
pakketjes te maken. We beginnen ge-
woon klein. Noodgedwongen gaan we 
terug naar de basis, maar misschien is 
dat juist ook wel goed.’’ 

Thuiskapster Baukje benut 
haar tijd nuttig
FEANWÂLDEN�-�Thuiskapper�Baukje�Hoekstra�(43)�uit�Feanwâlden�had�
haar�bedrijf�net�goed�op�de�rit�toen�de�coronacrisis�uitbrak.�Dat�ze�tij-
delijk�niet�mag�knippen�betekent�niet�dat�ze�met�de�armen�over�elkaar�
gaat�zitten.�Integendeel.

Baukje Hoekstra was bedrijfsleidster 
van de Hema in Burgum maar wilde 
weleens wat anders. Het kappers-
vak heeft haar altijd al getrokken en 
door privéomstandigheden besloot 
ze twee jaar geleden het roer om te 
gooien. ,,We hebben twee kinderen 
van 7 en 10 jaar. Doordat ik nu zelf 
baas ben kan ik mijn eigen tijd in-
delen en meer bij hen zijn’’, vertelt 
Baukje die zich liet omscholen tot 
kapster. 

Ze had al een mooie klantenkring 
opgebouwd. Vooral ouderen en ge-
zinnen met jonge kinderen vinden 
het fijn dat de kapster aan huis komt. 
,,Ouderen hoeven op die manier de 
deur niet uit en ouders met kinderen 
voelen zich thuis wat meer op hun 
gemak. Vooral als hun kind niet stil 
blijft zitten. Ik vind het fijn dat ik 
mensen op deze manier kan helpen. 
Het is heel dankbaar werk.’’

Nieuwste technieken
Nu ze niet mag werken in verband 
met de coronamaatregelen van het 
kabinet volgt Baukje online cursussen 
om de nieuwste technieken te leren 
op het gebied van knippen en verven. 
,,Lange lagen zijn momenteel erg in 
en het is hip om ’s zomers een tijdelij-
ke kleur aan te brengen’’, weet Baukje. 
Zij knipt zowel mannen, vrouwen als 
kinderen en ze kan kleuren, perma-
nenten of invlechten.
Baukje hoopt dat ze haar werk na 20 
mei langzaamaan weer kan oppakken. 
Voor mensen die haast niet meer kun-
nen wachten om naar de kapper te gaan 
heeft ze een tip: knip het vooral niet te 
kort. Het beste is om je haar te laten 
groeien. Dan kan ik er daarna een mooi 
kapsel van maken. Dit is dé kans om 
eens een nieuw kapsel uit te proberen.’’

Meer informatie: 
www.thuiskapperbaukje.nl 

Leden�blijven�Health�Center�Plantinga�trouw
DE�WESTEREEN�-�Health�Center�Plantinga�biedt�mensen�ook�in�deze�co-
ronatijd�trainingen�aan�zodat�ze�in�beweging�blijven.�Online�bieden�ze�
schema’s�en�lessen�aan�voor�thuis.�,,Zo�proberen�we�mensen�letterlijk�en�
figuurlijk�warm�te�houden�voor�onze�sportschool.�Andersom�blijven�de�
leden�ons�trouw.�Dat�doet�ons�goed.’’

,,De boodschap kwam hard aan’’, zegt 
Klaas de Bruin over het nieuws dat 
zijn sportschool aan de Nijverheids-
wei in De Westereen dicht moest. Hij 
runt de zaak nog niet zo lang – sinds 
2018 – samen met Eva Plantinga en 
fysiotherapeut Klaas van der Wal. Ook 

voor Klaas van der Wal kwam het 
werk grotendeels stil te liggen. Hij on-
derhoudt het contact met zijn cliënten 
zoveel mogelijk telefonisch en biedt 
persoonlijke trainingsschema’s aan.  
Ondertussen zijn de ondernemers 
druk aan het klussen in het sportcen-

trum. ,,We gebruiken deze tijd om al-
les op te frissen.’’ 

Heel onwennig
Klaas, Klaas en Eva vinden de maatre-
gelen begrijpelijk, maar hopen dat ze 
zo snel mogelijk gefaseerd weer open 
kunnen gaan. ,,Daar zijn allerlei pro-
tocollen voor. Zo moeten we ons aan 
de anderhalve meter afstand houden 
en niet iedereen tegelijk binnenla-
ten. Het voelt allemaal heel onwen-
nig, dat wel. Mijn dagritme is opeens 
heel anders’’, stelt Klaas van der Wal. 
Datzelfde geldt voor Klaas de Bruin 
die normaal gesproken veel ’s avonds 
werkt. ,,Ik ben nu meer thuis bij mijn 
vrouw en kinderen.’’

Mondmaskers en handschoenen
,,We vullen de dagen momenteel 
deels met schilderen en het opstellen 
van trainingsschema’s. Verder probe-
ren we de mensen zoveel mogelijk te 
woord te staan en mails te beantwoor-
den’’, aldus Eva Plantinga. ,,Veel leden 
laten weten dat ze ons trouw blijven 
en abonnementsgeld hoeven ze niet 
terug. Dat doet ons supergoed. Wat 
dat betreft brengt deze coronatijd ook 
iets positiefs met zich mee. Uit erva-
ring weet ik dat het sporten voor veel 
mensen ook een uitlaadklep is. We 
hopen dan ook dat het allemaal niet 

te lang gaat duren.’’ Klaas van der Wal 
verwacht dat er in zijn vak het een en 
ander zal veranderen. ,,Ik denk dat 
mondmaskers en handschoenen in 
onze sector ook gebruikelijk worden. 

Dat is nu nog een gek idee omdat 
we het niet gewend zijn, maar in de 
toekomst zal dat steeds meer normaal 
worden, net als in een ziekenhuis.’’ 

 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

Coronamaatregelen
Het kabinet heeft besloten om de sluiting van sportscholen te verlengen tot 
20 mei 2020. Wel mag Health Center Plantinga starten met outdoor trai-
ningen aan jeugd tot en met 18 jaar. Hierover is meer informatie te vinden 
op de website www.healthcenterplantinga.nl en op de social media kanalen. 
Heb je zelf vragen? Stuur dan een mail naar info@healthcenterplantinga.nl  
De fysiotherapie is voor alsnog alleen voor medische indicatie beschikbaar 
maar wij bieden ook behandelingen op afstand. Heb je vragen over de fy-
siotherapie of heb je advies nodig over je klachten? Stuur dan een mail naar 
fysio@healthcenterplantinga.nl   
Op de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van Health Center Plan-
tinga worden dagelijks tips en trainingsmogelijkheden gegeven voor thuis. 
De groepslessen van Esther zijn live te volgen via YouTube.

 Mede-eigenaar Eva Plantinga (rechs) en fitness-instructeur Jitse Keizer houden zich uiteraard aan 
de anderhalve meter afstand.

 Foto: Jaap de Boer
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Samen tegen 
eenzaamheid!
“Het Coronavirus kunnen we niet 

stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. 

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten 

voelt”, zei Koning Willem Alexander. 

Wilt u iets doen voor iemand die zich eenzaam voelt? Of kunt u 

zelf wel wat hulp en ondersteuning gebruiken? Niet iedereen heeft 

toegang tot internet. Daarom zetten we op deze pagina’s wat tips 

voor u op een rij. Er zijn ontzettend veel organisaties die u kunnen 

helpen. Op deze pagina’s vindt u een greep uit het aanbod. 

Veel mensen zitten momenteel alleen thuis, of hebben extra zorg voor naasten omdat veel 
dagbesteding of andere hulp weggevallen is. Voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Weet dan 
dat veel mensen het juist fi jn vinden om te weten waar ze u mee kunnen helpen. Het is belangrijk 
dat u of uw naaste de hulp krijgt die nodig is. 

Heeft u het gevoel dat u er alleen voor staat? 
Neem dan eens rustig de tijd om op te schrijven welke personen er mogelijk toch om u heen 
zijn. Denk daarbij aan familieleden, buren, vrienden, kennissen, zorgverleners, mensen van uw 
vereniging, de kerk...

Is dat voor u geen mogelijkheid? 
Dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan, of met het 
gebiedsteam van de gemeente.

Welzijnsorganisaties brengen vraag en aanbod bij elkaar

De welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan brengen vraag en aanbod in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bij elkaar en 

verbinden mensen met elkaar waar dat niet vanzelf ontstaat. Ze maken hierbij gebruik van alle hartverwarmende initiatieven die in de regio worden 

opgezet. Bent u gestart met, of aangehaakt bij een initiatief wat kwetsbare inwoners ondersteunt? Geef dit dan door aan het Bolwerk, zodat zij de 

boodschap verder kunnen verspreiden. 

Wilt u hulp aanbieden, maar weet u niet precies wat u kunt doen? 

Schroom dan niet contact met hen op te nemen; zij brengen u dan in verbinding met de juiste mensen.

In beweging met de buurtsportcoaches!

Iedereen in beweging: daar gaan de buurtsportcoaches van de gemeente voor! Om hun werkmissie voort te 
kunnen zetten in deze coronatijd zijn ze digitaal aan de slag gegaan. Zo plaatsen ze iedere schooldag voor de 
kinderen (en de volwassenen) een tweetal activiteiten op hun Facebookpagina. Ze verspreiden via Facebook 
ook een mooie poster ‘Bewegen voor Ouderen’ met oefeningen om fi t te blijven. Beweegt u ook mee? 
Zie voor meer informatie www.facebook.com/BSCNEF
Geen internet? Vraag dan bij de gemeente om meer informatie: (0519) 29 88 88.

Houd contact met ouderen

Voor de ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen en 

binnen moeten blijven, is het extra belangrijk om in contact te 

blijven met familieleden, vrienden, kennissen en andere bekenden. 

Gelukkig kan dat nog steeds. Een telefoontje, sms’je, tekening van 

de kleinkinderen, of een mooie kaart kunnen in deze periode veel 

betekenen. 

Videobellen via WhatsApp of Skype is 

een goed idee nu het brengen van een 

bezoekje even niet kan. Of organiseer een 

belcirkel met familie, vrienden en mensen 

van de vereniging, kerk, of sportclub. 

Maak een schema wie wanneer belt.

Voelt u zich eenzaam in deze 
coronatijd? En hebt u geen 
vrienden, buren of familie waar u 
op terug kunt vallen? Weet dan 
dat wij er voor u zijn. Gewoon 
voor een praatje, maar ook als u 
hulp nodig hebt. Het enige wat u 
hoeft te doen is contact met ons 
opnemen. Dat kan door te bellen 
met de gemeente of met één van 
de welzijnsorganisaties Bolwurk 
of Timpaan. 
Dus durf te vragen! Samen helpen 
we elkaar hier doorheen.

Het gebiedsteam van de gemeente

De medewerkers van de gebiedsteams van de gemeenten Noardeast-

Fryslân en Dantumadiel gaan nu niet op huisbezoek, maar houden 

zoveel mogelijk contact met hun cliënten via telefoongesprekken en 

beeldbellen. Ze zijn extra alert op eenzaamheid en crisissituaties.

Maakt u zich zorgen over uzelf, iemand uit uw gezin of uit uw buurt? 

De medewerkers van het gebiedsteam denken graag met u mee en 

bieden een luisterend oor.

Nu u en uw eventuele huisgenoten gedwongen thuis zitten, kan dit 

tot spanningen leiden. Omdat alle reguliere activiteiten zijn komen 

te vervallen, omdat u thuis moet werken, ondertussen uw kinderen 

moet helpen met hun schoolwerk, maar ook omdat u zich zorgen 

om de fi nanciën maakt of hoe het verder allemaal komt. Vraag gerust 

om hulp als u dat nodig heeft, blijf er niet alleen ermee worstelen!

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgezet voor mensen die een 
luisterend oor nodig hebben of hulpvragen hebben omdat ze in 
quarantaine of thuisisolatie zitten. Dit nummer is zeven dagen per week 
van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar op (070) 44 55 888 (gebruikelijke 
belkosten).

De Luisterlijn
De Luisterlijn is bereikbaar voor 
mensen die even hun verhaal kwijt 
willen. Dat kan dag en nacht via 
(0900) 07 67 (gebruikelijke belkosten).

ANBO
Ouderen die graag een praatje willen maken of met specifi eke vragen 
zitten, kunnen zeven dagen per week bellen met ouderenorganisatie 
ANBO. De medewerkers zijn van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch 
bereikbaar via (0348) 466 666 (gebruikelijke belkosten) bereikbaar voor 
zowel leden als niet-leden.

De Kindertelefoon
Kinderen kunnen altijd gratis en anoniem bellen met de vrijwilligers van 
De Kindertelefoon. Dat kan elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur 
via (0800) 04 32. 

Niet zo handig met de computer?
Het Ouderenfonds heeft een Helpdesk Welkom Online opgezet. 
De Helpdesk beantwoordt vragen als: hoe kan ik videobellen, hoe houd 
ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes doen met 
anderen? Waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus? 
U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur op (088) 344 2000.

Sichtpunt, als u het zelf even niet ziet  
Natuurlijk kunt u met uw levensvragen terecht bij uw kerk. Of praten 
met een partner of goede vriend.
Maar voor mensen die dat niet hebben bieden geestelijk verzorgers 
ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen. Dat kan 
telefonisch, maar soms ook via bijvoorbeeld Skype of Whatsapp. 
Bel, app of mail, tijdens werkdagen en in het weekend van 
8.00 tot 20.00 uur: (06) 29 355 578, e-mail: info@sichtpunt.nl 

In je Uppie oan de lijn yn it Frysk 
(of Nederlands)
Elkoar moetsje, krekt no. We sitte allegearre achter 
de eigen foardoar, wat ûngesellich! Gelokkich 
kinne jo leeftydsgenoaten moetsje by ‘In je Uppie’, 
in telefoanysk groepsgesprek.
 
“Hoe wurket soks dan, sitst mei ûnbekenden byelkoar?” Ja! En dat 
wurket hiel goed, sa docht bliken út alle kearen dat wy it al besocht ha. 
Elk fan ús sit no min of te mear yn deselde situaasje, dus it iis is samar 
brutsen. Der is in gesprekslieder én der is in ûnderwerp om it oer te 
hawwen, lykas freonskip, tankberens of famylje. Dus it gesprek giet hast 
as fansels ergens oer. Elkenien kin it.

Hoe wurket it?
Jo binne fan herte wolkom om mei te dwaan. Kies in momint en 
ûnderwerp dat oansprekt en doch gewoan in kear mei. Jo kinne jo 
ferhaal kwyt of gewoan ris harkje nei dat fan oaren. Alles is goed.
Meidwaan kin mei elk type tillefoan. Mobyl, fêst, it makket net út. 
Meidwaan is fergees. As jo gjin ynternet of mail hawwe, kinne jo ek 
telefoanysk registrearje fi a (06) 51 277 142.

https://upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie-aan-de-lijn

Contact met het gebiedsteam
U kunt alle werkdagen via de gemeente contact leggen met het 
gebiedsteam. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar (0519) 29 88 
88 en wordt u doorverbonden met één van de medewerkers van 
het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er nodig en 
mogelijk is.

Bereikbaarheid buiten kantooruren
Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw 
vraag echt niet wachten? Dan kunt u terecht bij:
• Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
• Veilig Thuis: (0800) 20 00

Stichting Welzijn Het Bolwerk 
Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 12:00; bel (0519) 29 22 23, of mail 
naar info@het-bolwerk.eu

Timpaan Welzijn
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op (0513) 43 
39 33, of mail naar info@timpaanwelzijn.nl

Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor 

een lekkere, verse en met liefde bereide warme maaltijd én 

gezellig sociaal contact. Het sociale contact ziet er tijdens 

deze coronacrisis iets anders uit dan normaal. Maaltijden 

kunnen worden afgehaald aan de deur, of worden afgegeven 

bij het raam of de deur. 

Zie ook www.thuisgekookt.nl

Een gevoel van eenzaamheid kan heel veel invloed 
hebben op je welzijn. Vaak treft dit ouderen of 
bijvoorbeeld mantelzorgers die voor iemand 
zorgen, maar steeds vaker voelen ook jonge 
mensen zich eenzaam door gebrek aan een sociaal 
netwerk om hen heen. Mijn aanmoediging aan alle 
inwoners van onze gemeente is: 
zie naar elkaar om. 

Bel eens iemand op waarvan je denkt dat die zich 
wel eens eenzaam zou kunnen voelen. Dit kan 
helpen om mensen het besef terug te geven dat ze 
erbij horen en er voor anderen toe doen.
Voor hulpvragen kunnen inwoners terecht bij 
kerkelijk werkers, Stichting Welzijn Het Bolwerk 
maar ook bij de gemeente, door te bellen, 
te mailen of een whatsappje te sturen.

Kees Wielstra
WETHOUDER GEMEENTE DANTUMADIEL

Jouke Douwe 
de Vries
WETHOUDER GEMEENTE 
NOARDEAST-FRYSLÂN

Tips

Mantelzorglijn

Mantelzorgers kunnen ook met vragen en zorgen zitten. 

Mantelzorg.nl heeft de meestgestelde vragen voor hen op 

een rij gezet. Mantelzorgers die de richtlijnen van de overheid 

nog onduidelijk vinden, kunnen op werkdagen contact 

opnemen. Dat kan tussen 9.00 en 18.00 uur op (030) 760 

60 55 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook bellen met het 

mantelzorgsteunpunt van het 

Bolwerk en Timpaan, of met 

het gebiedsteam.
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Samen tegen 
eenzaamheid!
“Het Coronavirus kunnen we niet 

stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. 

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten 

voelt”, zei Koning Willem Alexander. 

Wilt u iets doen voor iemand die zich eenzaam voelt? Of kunt u 

zelf wel wat hulp en ondersteuning gebruiken? Niet iedereen heeft 

toegang tot internet. Daarom zetten we op deze pagina’s wat tips 

voor u op een rij. Er zijn ontzettend veel organisaties die u kunnen 

helpen. Op deze pagina’s vindt u een greep uit het aanbod. 

Veel mensen zitten momenteel alleen thuis, of hebben extra zorg voor naasten omdat veel 
dagbesteding of andere hulp weggevallen is. Voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Weet dan 
dat veel mensen het juist fi jn vinden om te weten waar ze u mee kunnen helpen. Het is belangrijk 
dat u of uw naaste de hulp krijgt die nodig is. 

Heeft u het gevoel dat u er alleen voor staat? 
Neem dan eens rustig de tijd om op te schrijven welke personen er mogelijk toch om u heen 
zijn. Denk daarbij aan familieleden, buren, vrienden, kennissen, zorgverleners, mensen van uw 
vereniging, de kerk...

Is dat voor u geen mogelijkheid? 
Dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan, of met het 
gebiedsteam van de gemeente.

Welzijnsorganisaties brengen vraag en aanbod bij elkaar

De welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan brengen vraag en aanbod in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bij elkaar en 

verbinden mensen met elkaar waar dat niet vanzelf ontstaat. Ze maken hierbij gebruik van alle hartverwarmende initiatieven die in de regio worden 

opgezet. Bent u gestart met, of aangehaakt bij een initiatief wat kwetsbare inwoners ondersteunt? Geef dit dan door aan het Bolwerk, zodat zij de 

boodschap verder kunnen verspreiden. 

Wilt u hulp aanbieden, maar weet u niet precies wat u kunt doen? 

Schroom dan niet contact met hen op te nemen; zij brengen u dan in verbinding met de juiste mensen.

In beweging met de buurtsportcoaches!

Iedereen in beweging: daar gaan de buurtsportcoaches van de gemeente voor! Om hun werkmissie voort te 
kunnen zetten in deze coronatijd zijn ze digitaal aan de slag gegaan. Zo plaatsen ze iedere schooldag voor de 
kinderen (en de volwassenen) een tweetal activiteiten op hun Facebookpagina. Ze verspreiden via Facebook 
ook een mooie poster ‘Bewegen voor Ouderen’ met oefeningen om fi t te blijven. Beweegt u ook mee? 
Zie voor meer informatie www.facebook.com/BSCNEF
Geen internet? Vraag dan bij de gemeente om meer informatie: (0519) 29 88 88.

Houd contact met ouderen

Voor de ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen en 

binnen moeten blijven, is het extra belangrijk om in contact te 

blijven met familieleden, vrienden, kennissen en andere bekenden. 

Gelukkig kan dat nog steeds. Een telefoontje, sms’je, tekening van 

de kleinkinderen, of een mooie kaart kunnen in deze periode veel 

betekenen. 

Videobellen via WhatsApp of Skype is 

een goed idee nu het brengen van een 

bezoekje even niet kan. Of organiseer een 

belcirkel met familie, vrienden en mensen 

van de vereniging, kerk, of sportclub. 

Maak een schema wie wanneer belt.

Voelt u zich eenzaam in deze 
coronatijd? En hebt u geen 
vrienden, buren of familie waar u 
op terug kunt vallen? Weet dan 
dat wij er voor u zijn. Gewoon 
voor een praatje, maar ook als u 
hulp nodig hebt. Het enige wat u 
hoeft te doen is contact met ons 
opnemen. Dat kan door te bellen 
met de gemeente of met één van 
de welzijnsorganisaties Bolwurk 
of Timpaan. 
Dus durf te vragen! Samen helpen 
we elkaar hier doorheen.

Het gebiedsteam van de gemeente

De medewerkers van de gebiedsteams van de gemeenten Noardeast-

Fryslân en Dantumadiel gaan nu niet op huisbezoek, maar houden 

zoveel mogelijk contact met hun cliënten via telefoongesprekken en 

beeldbellen. Ze zijn extra alert op eenzaamheid en crisissituaties.

Maakt u zich zorgen over uzelf, iemand uit uw gezin of uit uw buurt? 

De medewerkers van het gebiedsteam denken graag met u mee en 

bieden een luisterend oor.

Nu u en uw eventuele huisgenoten gedwongen thuis zitten, kan dit 

tot spanningen leiden. Omdat alle reguliere activiteiten zijn komen 

te vervallen, omdat u thuis moet werken, ondertussen uw kinderen 

moet helpen met hun schoolwerk, maar ook omdat u zich zorgen 

om de fi nanciën maakt of hoe het verder allemaal komt. Vraag gerust 

om hulp als u dat nodig heeft, blijf er niet alleen ermee worstelen!

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgezet voor mensen die een 
luisterend oor nodig hebben of hulpvragen hebben omdat ze in 
quarantaine of thuisisolatie zitten. Dit nummer is zeven dagen per week 
van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar op (070) 44 55 888 (gebruikelijke 
belkosten).

De Luisterlijn
De Luisterlijn is bereikbaar voor 
mensen die even hun verhaal kwijt 
willen. Dat kan dag en nacht via 
(0900) 07 67 (gebruikelijke belkosten).

ANBO
Ouderen die graag een praatje willen maken of met specifi eke vragen 
zitten, kunnen zeven dagen per week bellen met ouderenorganisatie 
ANBO. De medewerkers zijn van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch 
bereikbaar via (0348) 466 666 (gebruikelijke belkosten) bereikbaar voor 
zowel leden als niet-leden.

De Kindertelefoon
Kinderen kunnen altijd gratis en anoniem bellen met de vrijwilligers van 
De Kindertelefoon. Dat kan elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur 
via (0800) 04 32. 

Niet zo handig met de computer?
Het Ouderenfonds heeft een Helpdesk Welkom Online opgezet. 
De Helpdesk beantwoordt vragen als: hoe kan ik videobellen, hoe houd 
ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes doen met 
anderen? Waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus? 
U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur op (088) 344 2000.

Sichtpunt, als u het zelf even niet ziet  
Natuurlijk kunt u met uw levensvragen terecht bij uw kerk. Of praten 
met een partner of goede vriend.
Maar voor mensen die dat niet hebben bieden geestelijk verzorgers 
ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen. Dat kan 
telefonisch, maar soms ook via bijvoorbeeld Skype of Whatsapp. 
Bel, app of mail, tijdens werkdagen en in het weekend van 
8.00 tot 20.00 uur: (06) 29 355 578, e-mail: info@sichtpunt.nl 

In je Uppie oan de lijn yn it Frysk 
(of Nederlands)
Elkoar moetsje, krekt no. We sitte allegearre achter 
de eigen foardoar, wat ûngesellich! Gelokkich 
kinne jo leeftydsgenoaten moetsje by ‘In je Uppie’, 
in telefoanysk groepsgesprek.
 
“Hoe wurket soks dan, sitst mei ûnbekenden byelkoar?” Ja! En dat 
wurket hiel goed, sa docht bliken út alle kearen dat wy it al besocht ha. 
Elk fan ús sit no min of te mear yn deselde situaasje, dus it iis is samar 
brutsen. Der is in gesprekslieder én der is in ûnderwerp om it oer te 
hawwen, lykas freonskip, tankberens of famylje. Dus it gesprek giet hast 
as fansels ergens oer. Elkenien kin it.

Hoe wurket it?
Jo binne fan herte wolkom om mei te dwaan. Kies in momint en 
ûnderwerp dat oansprekt en doch gewoan in kear mei. Jo kinne jo 
ferhaal kwyt of gewoan ris harkje nei dat fan oaren. Alles is goed.
Meidwaan kin mei elk type tillefoan. Mobyl, fêst, it makket net út. 
Meidwaan is fergees. As jo gjin ynternet of mail hawwe, kinne jo ek 
telefoanysk registrearje fi a (06) 51 277 142.

https://upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie-aan-de-lijn

Contact met het gebiedsteam
U kunt alle werkdagen via de gemeente contact leggen met het 
gebiedsteam. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar (0519) 29 88 
88 en wordt u doorverbonden met één van de medewerkers van 
het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er nodig en 
mogelijk is.

Bereikbaarheid buiten kantooruren
Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw 
vraag echt niet wachten? Dan kunt u terecht bij:
• Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
• Veilig Thuis: (0800) 20 00

Stichting Welzijn Het Bolwerk 
Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 12:00; bel (0519) 29 22 23, of mail 
naar info@het-bolwerk.eu

Timpaan Welzijn
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op (0513) 43 
39 33, of mail naar info@timpaanwelzijn.nl

Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor 

een lekkere, verse en met liefde bereide warme maaltijd én 

gezellig sociaal contact. Het sociale contact ziet er tijdens 

deze coronacrisis iets anders uit dan normaal. Maaltijden 

kunnen worden afgehaald aan de deur, of worden afgegeven 

bij het raam of de deur. 

Zie ook www.thuisgekookt.nl

Een gevoel van eenzaamheid kan heel veel invloed 
hebben op je welzijn. Vaak treft dit ouderen of 
bijvoorbeeld mantelzorgers die voor iemand 
zorgen, maar steeds vaker voelen ook jonge 
mensen zich eenzaam door gebrek aan een sociaal 
netwerk om hen heen. Mijn aanmoediging aan alle 
inwoners van onze gemeente is: 
zie naar elkaar om. 

Bel eens iemand op waarvan je denkt dat die zich 
wel eens eenzaam zou kunnen voelen. Dit kan 
helpen om mensen het besef terug te geven dat ze 
erbij horen en er voor anderen toe doen.
Voor hulpvragen kunnen inwoners terecht bij 
kerkelijk werkers, Stichting Welzijn Het Bolwerk 
maar ook bij de gemeente, door te bellen, 
te mailen of een whatsappje te sturen.

Kees Wielstra
WETHOUDER GEMEENTE DANTUMADIEL

Jouke Douwe 
de Vries
WETHOUDER GEMEENTE 
NOARDEAST-FRYSLÂN

Tips

Mantelzorglijn

Mantelzorgers kunnen ook met vragen en zorgen zitten. 

Mantelzorg.nl heeft de meestgestelde vragen voor hen op 

een rij gezet. Mantelzorgers die de richtlijnen van de overheid 

nog onduidelijk vinden, kunnen op werkdagen contact 

opnemen. Dat kan tussen 9.00 en 18.00 uur op (030) 760 

60 55 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook bellen met het 

mantelzorgsteunpunt van het 

Bolwerk en Timpaan, of met 

het gebiedsteam.
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

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.

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

. 

  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

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

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

schilderschermen, bouwhekken;
- Evenementen / podiumbouw;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.
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‘Miskien�sjogge�we�dyn�heit�nea�wer’
De�87-jarige�Ine�Prins-Krol�maakte�de�Tweede�Wereldoorlog,�de�MKZ-crisis�
en�nu�deze�coronapandemie�mee.�De�periode�die�de�meeste�indruk�op�
haar�heeft�gemaakt,�ook�al�was�ze�nog�jong,�was�de�oorlog.�,,Dat�ferjit�ik�
nea�wer.�As�wie�it�juster�bard.’’

Vader Melle Krol was bakker in Mets-
lawier. De gereformeerde bakker om 
precies te zijn. Ine was bijna twaalf 
jaar toen haar vader werd opgepakt. 
,,It wie 5 febrewaris 1945, in eangstige 
tiid, want krekt dêrfoar wiene 20 ûns-
kuldige mannen yn Dokkum delsket-
ten. Dat wie op in moandei. De mo-
andeis derop is myn pake út Peasens 
stoarn en dy wike dêrnei hiene we it 
hûs fol Dútsers. Se hellen myn heit op. 
Krekt as trije oaren út it doarp. De re-
den? Dizze fjouwer mannen wiene lid 
fan de ARP, de Anti-Revolutionaire 
Partij. Doe’t ús heit by de bedsteden 
fan my en myn suske delrûn, struts er 
ús noch efkes oer de holle.’’ 

Gijzelaar
Te voet moesten de mannen naar 
Dokkum, met de Duitsers op de fiets 
ernaast die de geweren in de aanslag 
hadden. Vanuit Dokkum werd Melle 
Krol als gijzelaar naar het Huis van 
Bewaring in Leeuwarden gebracht. 
Tien weken zat hij in de cel. ,,Hy 
kaam brutsen werom en koe der net 

oer prate. It wie té emosjoneel’’, zegt 
Ine. Eén herinnering heeft hij wel 
verteld over die periode. Op 6 april 
werd hij 40 jaar in de gevangenis. Die 
dag werd hij uit zijn cel gehaald. Als 
dat gebeurde met medegevangenen, 
kwamen ze niet meer terug. Dan werd 
je doodgeschoten. Ook Melle Krol 
dacht dat zijn uren geteld waren toen 
hij door de gang liep. Ze vroegen of hij 
Harry Krol was. Nee, Melle Krol zei 
hij. ,,Donder dan maar weer op’’, was 
het antwoord. 

Broodbonnen
Haar moeder fietste eens in de twee 
weken naar Leeuwarden met brood-
bonnen en stukjes spek naar een cipier 
die aan de goede kant stond. Zo kreeg 
Melle geregeld extra brood. ,,Myn 
heit kinnende hat er dêr fêst wol wat 
fan útdield oan de oaren’’, vertelt Ine. 
Ook voor haar moeder was het een 
spannende tijd. Zo weet Ine nog goed 
dat ze op een ochtend lag te zingen 
in bed. ,,Hâld mar op mei sjongen’’, 
zei haar moeder. ,,Miskien sjogge we 
dyn heit nea wer.’’ Op 14 april werd 
Metslawier bevrijd door de Canade-
zen. ,,Mar foar ús begûn de befrijing 
in dei letter. Doe kaam ús heit frij. Op 
de neimiddei fytste hy út Ljouwert 
wei nei hûs.’’ Melle Krol is er nooit 
weer bovenop gekomen. Hij heeft nog 
dertien jaar geleefd. Op 53-jarige leef-
tijd overleed hij aan de gevolgen van 
niervergiftiging.

Meistaking
Die laatste weken van de oorlog heeft 
Ine als een angstige tijd ervaren. Daar-
voor merkte zij er niet veel van. Be-
halve de meistaking in 1943. Boeren 
lieten hun melk in de sloot stromen. 
De Duitse bezetter reageerde furieus 

en greep met harde hand in. Zo werd 
het gemeentehuis in Metslawier bezet. 
,,Wy wennen dêr flakby. Ik wie 10 jier 
en myn lytse suske Griet wie twa. Ik 
sei: ik gean even nei it gemeentehûs, 
mar ús heit en mem seinen: ‘do bli-
uwst thús, want dat komt noait goed’. 
Dat wie ek sa. It plein stie bomfol, 
mar doe’t de Dútsers mei gewearen út 
in frachtwein kamen, wie it ynienen 
leech…. Minsken fleagen alle kanten 
út. Ik wit noch dat doarpsgenoat Ber-
tus Sijens by ús yn ‘e hûs fleach. Myn 
heit die gau de doar op slot, mar de 
Dútser kaam dochs binnen. Hy hold 
it gewear tsjin ús heit syn boarst en sei 
dat er in man ‘eingelaufen’ wie. Myn 
heit ûntkende, mar doe kaam Bertus 
tefoarskyn. Hy woe net dat myn heit 
deasketten waard en gie mei de Dút-
sers mei. Bertus hat it oerlibbe, mar 
Dirk Fokkens net.’’ 

Verkeerde moment, verkeerde
plaats
Dirk Fokkens uit Niawier raakte op 
3 mei gewond bij de schietpartij voor 
het gemeentehuis in Metslawier. Hij 
zou die dag een bezoek brengen aan 
de huisarts in verband met een ont-
stoken vinger. Onderweg zag hij bij 
het gemeentehuis een groot aantal 
mensen staan die eisten dat gearres-
teerden weer werden vrijgelaten. Fok-
kens voegde zich bij de menigte. Toen 
er door de deur werd geschoten, raakte 
hij gewond aan zijn hak. Hij liet zich 
door de arts behandelen. De dokter 
werd later door de Duitsers gedwon-
gen om de namen van de gewonden 
te noemen. 

Nog diezelfde dag werd Fokkens op-
gepakt. In het Oud Burger Weeshuis 
in Leeuwarden kreeg hij de doodstraf 
opgelegd. Een dag later werd Dirk 
Fokkens bij het Kalverdijkje in Leeu-
warden gefusilleerd. ,,Hy wie noch 
mar 25 jier en krekt troud. It hiele 
doarp hie it der oer. Syn frou hat noch 
by 3 fan de 5 bern yn ús húshâlding 

kreamfersoarchster west.’’ Het monu-
ment bij het voormalige gemeentehuis 
in Metslawier herinnert aan de meis-
taking. Een paar jaar geleden is er een 
monument voor Dirk Fokkens ge-
plaatst, op initiatief van zijn broer. Het 
graf van Fokkens is nooit gevonden.

Bevrijdingsdag
Voor Ine Prins was het op 17 april 
1945 pas echt bevrijdingsdag. ,,Doe 
hiene wy grut feest yn it doarp, mei 
muzyk yn ‘e buorren. Evakuees, hon-
gerflechtlingen, ûnderdûkers en Ka-
nadezen, elkenien die mei. Wy dûnsen 
mei elkoar yn it kafee. Der wie gjin 
ferskil yn rangen en standen. Elke-
nien wie mei inoar. Wy krigen dy dei 
wite bôle mei boerebûter en sûker. Dat 
smakke lekkerder as it lekkerste ge-
bakje datsto no mar betinke kinst.’’ Ine 
was twaalf jaar. Vanaf mei mocht ze 
weer naar school. Daar was ze een half 
jaar niet geweest. ,,Krekt as no. Wy 
krigen doe ek rekkenboekjes mei fan 
skoalle. Dat mochten we thús meitsje. 
Fierder fermakken wy ús goed, wy fû-
nen it net slim om net nei skoalle. Dêr 
sieten de Dútsers. Sy ha der in grutte 
binde fan makke en brûkten ús rap-
porten as wc-papier.’’

Corona en MKZ
De coronacrisis raakt Ine Prins min-
der dan de oorlog. ,,De angst fan doe, 
fiel ik no net.’’ Tijdens de MKZ-crisis 
beleefde de familie Prins wel angstige 
tijden. Het gezin woonde in die tijd 
op een boerderij in Ee, net buiten de 
zone. ,,Op de jierdei fan ús soan Melle 
Pieter krigen we te hearren dat it firus 
yn Ie wie. Dan is it feilige gefoel even 
út dyn libben wei. Itselde ûnsekere ge-
foel dat wy hiene doe’t ús heit oppakt 
wie. Al wie dat noch folle slimmer. Wy 
wisten net wêr’t hy wie en oft hy noch 
libbe.’’ Zo kijkt Ine Prins terug op een 
leven vol ups en downs. Maar bovenal 
is ze dankbaar en blij met haar 5 kin-
deren, 14 kleinkinderen en 7 achter-
kleinkinderen. Haar man is twee jaar 

geleden overleden, maar ze redt zich 
nog goed in haar eigen huis in Mets-
lawier. ,,Ik bin no net eangstich mear. 
As it myn tiid is, is it goed sa. Al is 
myn soan it dêr net mei iens as ik dat 
sis. Dan seit er: Wy kinne mem toch 
net misse…’’

Het gezin Krol in oorlogstijd.

Ine met haar kleine zusje Griet. 

Dirk Fokkens die op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats was.

Oud�papier��
container
Week 19 4 t/m 8 mei
Week 21 18 t/m 20 mei
Week 23 2 t/m 5 juni
Week 25 15 t/m 19 juni
Week 27 29 juni t/m 3 juli

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

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!

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

Hulptransport�uitgesteld
DE WESTEREEN - Het was de bedoeling dat HTR Zwaagwesteinde 18 mei  
weer naar Roemenië zou vertrekken met een hulptransport. Dit kan in verband 
met het coronavirus niet doorgaan. Zodra het mogelijk is wordt er een nieuwe 
datum gepland. Ondertussen gaat het werk in het hok in aangepaste vorm door 
volgens de RIVM-maatregelen. Er is nog altijd een gebrek aan wanten, sjaals 
en mutsen. Ook breigaren is van harte welkom, want HTR heeft nog altijd een 
paar ijverige breisters.
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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 

Treast
Geschenken met bijzondere waarde 

en herinnering

Nieuw! Tuinposter 
met gedichten en gedachten van Jan van der Meer 

& prachtige foto’s van Anja@Photography

Houd vast  
aan dat wat goed is en 

kracht geeft in het bestaan,
hou van alle 

liefdevolle mensen

die op al je wegen met je gaan. Haw leaf
Haw leaf 
alles wat 

dy leaf hat, 
hâld fêst 

dát wat dy 
leafde bringt,

dan silsto fiele 
en erfarre 

wat it libben 
dy oan lok

 hjir skinkt.

Wez’ tankber
 foar de 

lytse dingen,
want it grutste lok 

wurdt dêryn fûn
alle leafde en
 al it wêzen
troch oaren 

yn dyn libben jûn.

Bliuw leauwen yn it libben

wat ek komt en hoe’t it giet

eltse dei syn eigen soargen

eltse dei syn eigen striid.

Bliuw leauwen yn de leafde

fielend by de oar
tegearre dingen diele
d’r wêze foar elkoar. 

Bliuw leauwen yn de hope

dat wat hjoed is giet foarby

en dat sels nei it djipste tsjuster

de sinne dochs wer skine mei. 

Bliuw leauwen yn dyn krêft

sels yn de allergrutste striid

dy krêft dy’t yn tsjuster moed jouwt 

en yn alles mei dy giet.

Bliuw leauwen yn de dei fan hjoed

want dy is hjir speciaal foar dy

om te fielen, om te libjen

ferjit dat net, dus wêz d’r by.

De dei fan hjoed komt fierder mei de hope fan moarn dan mei de soarch fan juster.
Hjoed is hjoed en no is no.Fiel it libben want wat no is komt nea wer!

Dêr bin mar twa dagen yn it jier 

dat wy niks dwaan kinne: 

de iene is juster en de oare is moarn!

Dit betsjut dat it hjoed de dei is 

om yn leafde te leauwen, 

om leaf te hawwen en sa werklik te libjen!

Carpe Diëm, 

alle goeds foar hjoe
d!

Heb lief
Heb lief alles wat jou liefheeft 

houd vast dát wat die liefde brengt 
dan zul je voelen en ervaren 

wat het leven aan geluk jou schenkt.

Wees dankbaar voor de kleine dingen 
het grootst’ geluk hier in dit leven 

alle liefde en al het zijn 
door anderen hier aan jou gegeven.

Begin vandaag met goede moed 
neem alles mee in heel je gaan 

vergeet wat was, denk niet aan morgen 
het hier en nu is je bestaan.

Houd dus vast aan kleine dingen 
ondanks zorgen en gemis 

wie dat durft en kan, hier in dit leven 
weet ten diepste wat echt leven is.

30x45 € 9,95 
50x65 cm € 12,95 

Skoallestrjitte 16 | De Westereen 
openingstijden woensdag tm vrijdag 13.00 - 17.00 uur 
en zaterdag van 13.00 - 16.00 uur 
webshop: www.treast.nl 

€ 12.950,-

€  12.950,-

€13.500,-

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

AUDI A3 SPORTBACK 1.2 TFSI
170.541 KM | BJ  2010

MERCEDES B-KLASSE B180
67.230 KM !! | BJ 2013

VW GOLF 2014   1.2 TSI !!                                
64.000KM !! | BJ 2014

FORD FOCUS  1.6 TI-VCT TREND
48.541 KM | BJ 2017

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

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

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€  8.750,-

€  13.950,-
€ 12.750,-

voor Moederdag 

www.jilderdadewestereen.nl

Groot assortiment  
boeketten,  
bloemstukken,  
perkplanten en  
cadeaupakketten.
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Beeldhouwer Hans Jouta: 

‘Ik�bin�grut�wurden�tusken�it�izer’
Ingepakt�en�weggestopt�in�een�hoek�van�de�grote�werkplaats�van�beeld-
houwer�Hans�Jouta�(53)�uit�Ferwert�staat�het�beeld�van�voetballegende�
Johan�Cruijff.�,,Ik�kin�der�neat�oer�fertelle’’,�schudt�de�maker�geheimzin-
nig�z’n�hoofd.�Geen�foto’s,�geen�tipje�van�de�sluier.�Zoals�de�Amsterdamse�
voetballegende�zelf�vaak�in�raadselen�sprak,�zo�houdt�ook�Hans�het�
mysterie�rondom�het�standbeeld�in�ere.�,,Pas�as�it�by�de�Arena�stiet,�mei�
ik�der�wat�oer�sizze.’’

Tekst: Nynke van der Zee

Foto’s: Jaap de Boer

Er stroomt ijzer door het bloed van 
beeldhouwer Hans Jouta uit Fer-
wert. IJzer, staal, brons: Hans is gek 
op alle metalen. ,,Ik bin grut wurden 
tusken it izer yn de wurkpleats fan ús 
heit. Us heit hie in soart fan smederij. 
Prachtich fûn ik dat as lyts jonkje. Ik 
mocht graach wat by him om strune 
en sels dingen meitsje. Dêr yn dy 
wurkpleats bin ik byldhouwer wur-
den. Wie ús heit timmerman west, 
dan hiene hjir miskien wol houten 
bylden stien”, lacht hij.

Sporters vereeuwigd
Van de drie marathonschaatsers op 
het water in Earnewâld tot de Fis-
kersfrou bij Paessens Moddergat: de 
kunstwerken van Hans Jouta kom je 
overal in Friesland tegen. En niet al-
leen in eigen ‘heitelân’ is zijn kunst 
populair, ook buiten de provincie 
krijgt Hans volop opdrachten. Op-
vallend is het grote aantal sporters 
dat hij in een standbeeld vereeu-
wigde. ,,Dat begûn mei it byld fan 
keatser Hotze Schuil dat yn Harns 
stiet”, vertelt Hans. ,,Keatsen hat yn 
ús famylje altyd in reade tried west. 
Ik fûn it geweldich dat ik dit byld 
meitsje mocht. Dat wie de opmaat 
nei folle mear sportbylden.’’ 

,,Stikem bin ik altyd sljocht 
west fan fuotbal’’

Jari Litmanen, Rinus Michels, Sjaak 
Swart, Frank en Ronald de Boer: be-
kijk het lijstje met sportersbeelden en 
de passie voor Ajax zal zelfs een voet-
balleek niet ontgaan. Er verschijnt 
een grote grijns op het gezicht van de 
kunstenaar. ,,Ik bin sljocht fan Ajax.’’ 
Zelf doet Hans in zijn jongensjaren 
echter niet aan voetbal maar aan 
judo. ,,Myn broer Wytse is krekt wat 
âlder as my en siet op fuotbal. Wy 
gongen altyd mei ús beiden op paad, 
dus dêrom hiene ús heit en mem be-
tocht dat ik op in oare sport moast. 
Sa waard it judo. Mar stikem bin ik 
altyd gek west fan fuotbal.’’ 

Diehard Ajax-fan
Die liefde komt pas echt tot uiting 
wanneer Hans na de Kunstacademie 
Minerva in Groningen besluit om 
Kunstgeschiedenis te studeren aan 
de universiteit in Amsterdam. Al 
snel komt hij in contact met diehard 
fans van Ajax, die het virus meteen 
doorgeven. ,,Ik ha in hiel skoft yn 
fak 410 sitten, dat is tsjintwurdich de 
F-side. Dat gong der somtiden ste-
vich oan ta”, geeft hij toe. ,,En noch 
altyd bin ik tegearre mei myn doch-
ter Elske by alle thúswedstriden yn 
de Johan Cruijff Arena te finen. Wy 
misse der eins gjin ien.’’ 

Wanneer zijn vrouw Doete op een 
ochtend in 2007 in de krant het 
nieuwsbericht tegenkomt waarin 
wordt voorgesteld om voetballer Jari 
Litmanen een standbeeld te geven, 
drukt ze hem het bericht meteen 
onder de neus. Daarmee plant ze 
onbewust het zaadje van een reeks 
aan sportbeelden die Hans mag ma-
ken in opdracht van Ajax. ,,Dat be-
gong mei in byld fan Jari Litmanen. 
Dêrnei folgen Johan Cruijff, Rinus 
Michels, Sjaak Zwart en Frank en 
Ronald de Boer. Allegear byldsjes 
fan sa’n tritich sentimeter dy’t yn de 
Champions Lounge stean.’’

Amsterdamse ‘huisbeeldhouwer’
Eenmaal binnen bij z’n favoriete 
club ontpopt Hans zich in razend 
tempo tot ‘huisbeeldhouwer’ voor 
de Amsterdamse voetbalclub. In 
2011 trekt hij het doek van het le-
vensgrote standbeeld van clubicoon 
Bobby Haarms, dat een plek krijgt 
bij de hoofdingang van het voetbal-
stadion. ,,Dat wie echt geweldich’’, 
glundert hij. ,,Doe hie ik lykwols nea 
dreame doard dat ik njoggen jier let-
ter it byld fan Johan Cruijff meitsje 
mocht. As ik dêr oan werom tink, 
fiel ik wer dy spanning.’’ 

Met de verandering van de naam van 
de Amsterdam Arena in de Johan 
Cruijff Arena in 2018 ontstaat met-
een de roep om bij het stadion een 
standbeeld van de voetballegende te 

plaatsen. Het bestuur besluit een of-
ficiële wedstrijd uit te schrijven, waar 
kunstenaars zich voor kunnen aan-
melden. ,,Ik fielde gewoan: dat byld 
dat moat ik meitsje’’, vertelt Hans. 
,,Mar tagelyk wie ik noch nea sa se-
nuweftich west foar in opdracht.’’ 

,,Ik krige der gewoan in 
akute hernia fan, sa’n  
spanning hie ik yn myn liif’’

Lijf vol spanning
Vol passie gaat hij aan de slag met 
een pitch. Tijdens de herfstvakantie 
in Marbella krijgt Hans het verlos-
sende woord: hij behoort tot de laat-
ste vier kandidaten die in de race zijn 
om de opdracht te krijgen. ,,It leafst 
wie ik noch dyselde deis nei hûs 
ta riden om oan de slach te gean’’, 
grijnst hij. ,,Ik ha gjin momint mear 
oan wat oars tocht. Ik krige der ge-
woan in akute hernia fan, sa’n span-
ning hie ik yn myn liif.’’

Inmiddels heeft die spanning plaats-
gemaakt voor opluchting. Het beeld 
van de legendarische nummer 14 is 
klaar. De familie Cruijff is tevreden, 
evenals de opdrachtgever. ,,Dochs 
bliuwt it fansels ôfwachtsjen wat de 
rest fan de wrâld der fan fynt, want 
elkenien fynt hjir aanst wat fan, dat 
kin net misse’’, weet hij. ,,Elkenien 
hat wol in byld fan Johan Cruijff yn 
syn geheugen. De útdaging foar my 
wie om dat byld te ferwurkjen yn in 
stânbyld dêr’t elkenien Cruijff fuor-
tendaliks yn herkend.’’ 

,,Dit is in jongesdream  
dy’t útkomt’’

Eigenzinnigheid troef
Tot het moment van de officiële 
onthulling doet Hans geen enkele 
uitspraak over zijn nieuwste cre-
atie. En dat kan nog wel even du-
ren, want door het coronavirus werd 
de onthulling onlangs uitgesteld tot 
nader order. ,,Ik ha noch wol efkes 
geduld’’, lacht Hans. ,,Dit is in jon-
gesdream dy’t útkomt. Hiest my as 
jonkje frege fan wa’t ik oait yn byld 
meitsje woe, dan wie it antwurd ‘Jo-
han Cruijff ’ west. Ik hoopje mar dat 
Johan der sels tefreden mei west wie, 
hie er noch libbe. Mar it wie in ei-
gensinnich man. Miskien hie er wol 
sein: ik hoech hielendal gjin byld. 
Dat soe ek noch samar kinne!’

 

Uitvaartcentrum De Westereen
Uitvaartverzorgsters:

 Janneke Kempenaar,  tel.: 06 - 14 13 11 98
Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06 

www.uitvaartcentrumdewestereen.nl
 

Uitvaartzorg 
van mens tot mens
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CONTACT
Rinia van Nautaweg 2B, 9061 AE  Gytsjerk
058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m vrijdag  08:00 tot 17:30 uur
zaterdag 09:00 tot 17:00 uur

Daarom Auto Olijnsma

✓   Bent u ook aan het thuiswerken i.v.m. het 
Coronavirus? Dan is dit het ideale moment voor 
het onderhoud aan uw lease- en/of privé auto

✓  Haal- en brengservice van uw auto
✓   Uw autosleutel kunt u bij de ingang van de 

receptie contactloos achterlaten
✓  Proefrit aan huis
✓  Vervangend vervoer
✓  Hygiëne heeft onze maximale aandacht
✓   We zijn blij met uw komst, maar schudden u nu 

even niet de hand

Uw leaseauto in goede handen!

Auto Olijnsma is een gecertificeerd Lease Service 
Center. Dat betekent dat ook leaserijders er terecht 
kunnen voor professioneel onderhoud en service aan 
hun auto.

✓   Correcte afhandeling volgens de  
eisen van uw leasemaatschappij.

✓  Nakomen van afspraken.
✓  Uitstekende kwaliteit van onderhoud en reparatie.
✓  Altijd snel en flexibel een afspraak maken.
✓  Representatief vervangend vervoer.

Om het u nog gemakkelijker te maken, halen we en 
brengen we uw auto terwijl u aan het werk bent.  
U hoeft ons alleen maar de plaats door te geven en 
wanneer het u schikt. 

Bij een bezoek (onderhoudsbeurt, APK en/of reparatie) aan onze werkplaats 

ontvangt u een voucher. Als u iemand anders met deze voucher kennis laat 

maken met ons, krijgt diegene 25% korting*. Daarnaast ontvangt u, als dank 

daarvoor, ook nog eens 25% korting* bij uw volgende werkplaatsbezoek.

* Vraag naar de voorwaarden

Alstublieft!  25% korting*

ONDANKS HET CORONAVIRUS STAAN WIJ VOOR U KLAAR

Zorg voor elkaar.
Dan zorgen wij 
voor uw auto!

KLANTEN GEVEN 
ONS EEN 9,2!

En daar zijn wij ontzettend 
trots op! Wij zijn pas tevreden 

wanneer u tevreden bent.99,,22

Auto Olijnsma - Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit

NIEUW: AFDELING 
HENGELSPORT

BIJ ONS 
VERKRIJGBAAR: 
MADEN, WORMEN 
EN DE VISPAS

Bij aanschaf van 
een 3 meter Battle 
een gratis tuigje t.w.v. €2.50

Lokvoer basis
vanaf 

Battle 240 cm. + Smart Spin 2000

Sterke en stevige visko� er
Transparant deksel

LFT Battle Multi Picker Combo

Luxe visko� er

Schepnet

€ 7,50

€ 2,95

€ 13,95

€ 39,95

1 lade € 12,95
2 lades € 17,95

Bij aanschaf van 

€ 7,50

LFT Battle Multi Picker Combo

12,95
17,95Transparant deksel

ACTIES GELDIG T/M 30 JUNI 2020
DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN

Pieter Durksstrjitte 1 9108 MK Broeksterwald | 0511-421874 | info@pgwolters.nl | www.pgwolters.nl

EN DE VISPAS

€ 13,95

ACTIES GELDIG T/M 30 JUNI 2020
DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN

Pieter Durksstrjitte 1 9108 MK Broeksterwald | 0511-421874 | info@pgwolters.nl | www.pgwolters.nl
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Mevrouw Sijtsma (86) uit Kollum is besmet met het coronavirus

‘Eenzaamheid�nog�erger�dan�corona’
KOLLUM�-,,Je�weet�dat�je�moeder�oud�is�en�dat�ze�ooit�zal�overlijden.�Maar�
doodgaan�aan�het�akelige�coronavirus,�zou�het�extra�wrang�maken’’,�zegt�
Burt�Sijtsma�uit�Ee.�Zijn�moeder�–�Froukje�Sijtsma�–�van�der�Kooi�–�heeft�
corona�en�vecht�sinds�8�april�tegen�de�ziekte.

Tekst: Klasina van der Werf

Op 22 april vierde ze haar 86e verjaar-
dag in Woonzorgcentrum Meckama 
State in Kollum. Niet met haar fami-
lie, zoals ze dat zo graag zou willen, 
maar alleen met het zorgpersoneel 
die ze vanwege de witte pakken en 
maskers bijna niet herkent. Vanaf het 
balkon op de eerste verdieping zag ze 
haar kinderen buiten staan zwaaien. 
,,We hadden er met opzet niet voor 
gekozen om daar met de hele familie 
te staan en voor haar te zingen. Dat 
zou te emotioneel voor haar zijn. Dan 
wordt het gemis alleen maar groter. 
Want het coronavirus is erg, maar de 
eenzaamheid nekt haar nog het mees-
te’’, vertelt zoon Burt Sijtsma. Het is 
nu drie weken geleden dat zijn moeder 
is getest op Covid-19. Ze kuchelde al 
een paar dagen en had koortsklachten. 
Diezelfde avond belde de viroloog dat 
de test positief was. Het coronavirus 

heerste twee weken daarvoor al op de 
afdeling kleinschalig wonen, in het-
zelfde tehuis. Toch had Burt de hoop 
dat het wel mee zou vallen. 

Laatste bezoek
Op 19 maart bezocht Burt zijn moe-
der voor het laatst. ,,Ik hoorde al gelui-
den dat de verzorgings- en verpleeg-
huizen waarschijnlijk dicht moesten. 
Dus toen ik uit mijn werk kwam, reed 
ik nog even langs om samen met mijn 
moeder een kopje koffie te drinken. 
We spraken samen af dat we elkaar 
in levende lijve weer zouden zien en 
een knuffel konden geven.’’ Een paar 
dagen later organiseerde Burt samen 
met Talitha Stubbe nog een leuke 
tulpenactie om zijn moeder en de an-
dere bewoners van Meckama State op 
te vrolijken. Ze leverden op 21 maart 
honderdtwintig bosjes tulpen bij het 
tehuis af. Twee weken later kwam het 
nieuws dat bij zijn moeder en nog vijf 

andere mensen op de afdeling corona 
was vastgesteld. Inmiddels zijn er vier 
mensen in het tehuis aan de ziekte 
overleden.

Beeldbellen voor het raam
,,De schok was groot, je denkt meteen 
aan het ergste, vooral als je de verha-
len om je heen hoort’’, vertelt Burt. 
Hij nam op advies van zijn baas een 
week vrij. Zelf is hij overigens niet 
besmet met het virus. Vooral in het 
begin ging Burt elke dag naar het ver-
zorgingstehuis van zijn moeder. ,,Ik 
dacht, nú kan het nog. Dan sta ik bui-
ten voor het raam met haar te bellen 
en schuift ze het gordijn opzij zodat 
we elkaar toch even kunnen zien. Een 
ouderwetse vorm van beeldbellen’’, 
lacht hij. Het liefst zou hij het balkon 
op springen en even haar kamer bin-
nenstappen, maar dat mag niet. ,,Dat 
mag pas als ze stervende zou zijn. En 
dan mogen er maar twee tegelijk op 
bezoek komen, alleen eerstegraads fa-
milie, maar dan wel in witte pakken, 
dus onherkenbaar…’’

‘Het duurt zo lang’
Het zijn angstige tijden voor de fa-
milie Sijtsma, want het virus is nog 
steeds aanwezig. Mevrouw Sijtsma 
heeft alle klachten wel gehad, zoals 
hoofdpijn, keelpijn en diarree. Haar 
zuurstofpercentage wordt goed in de 
gaten gehouden. ,,De dokter heeft ons 
gewaarschuwd dat als ze longklachten 
krijgt, dan kan ze heel snel achteruit 
gaan. Gelukkig heeft ze geen andere 
gezondheidsproblemen, maar van-
wege haar hoge leeftijd blijft de situ-
atie zorgelijk.’’ Het zijn dan ook lange 
weken voor zowel de kinderen – Burt 
heeft nog een broer en een zus - als 
voor mevrouw Sijtsma zelf. Ze mist 
het bezoek, maar ook de activiteiten 

die altijd worden georganiseerd in 
het tehuis, zoals de bingo. Normaal-
gesproken staat haar deur altijd open, 
zodat ze kan zien wat er op de gang 
allemaal gebeurt en ze begroet ieder-
een dan even met ‘goeiendag’. Dat valt 
nu allemaal weg. De deur blijft dicht. 
,,Hoe lang moet ik nog blijven in deze 
gevangenis. Het duurt zo lang’’, vraagt 
zijn moeder regelmatig aan haar zoon. 

‘Erger dan de oorlog’
,,Nog even volhouden’’, zo proberen 
haar kinderen mevrouw Sijtsma ge-
rust te stellen. ,,Gelukkig wordt ze 
heel goed verzorgd door de zorgme-
dewerkers die hun werk met liefde en 

gevoel doen, maar ik merk dat ze juist 
nu behoefte heeft aan haar ‘eigen folk’. 
Als fotograaf stuur ik haar wel veel 
foto’s, onder andere van haar achter-
kleinzoon. Daar put ze kracht uit.’’

,,Kon je hier maar even komen, even 
een bakje koffie met me drinken’’, zei 
zijn moeder gisteren nog toen Burt 
met haar belde. Zij is geboren in 1934 
en heeft de oorlog als kind meege-
maakt. Maar dit vindt ze naar eigen 
zeggen nóg erger. ,,In de oorlog kon-
den we tenminste bij elkaar zijn als 
gezin en als familie. Even tegen elkaar 
aankruipen als we bang waren. Dat 
mis ik nog het meeste.’’

Hypotheekadviseur Rindert Bakker start eigen bedrijf R-kent.

‘Denken�in�mogelijkheden�staat�voorop’
DOKKUM�-�Na�vijftien�jaar�in�vaste�dienst�is�Rindert�Bakker�(40)�uit�Dok-
kum�klaar�voor�de�volgende�stap.�Vanaf�nu�helpt�hij�mensen�die�een�
hypotheek�nodig�hebben�vanuit�zijn�eigen�bedrijf�R-Kent.�,,Ik�vind�het�
belangrijk�dat�klanten�met�een�gerust�gevoel�hun�nieuwe�woning�bin-
nenstappen.’’

,,Ik ben nooit van plan geweest om voor 
mezelf te beginnen. Ik had een goede 
baan bij de Rabobank als financieel 
adviseur waar ik veel ervaring heb op-
gedaan op het gebied van hypotheken. 
Nog steeds vind ik het vak heel mooi en 
daar geef ik nu graag mijn eigen invul-
ling aan”, aldus Rindert Bakker. Dat be-
gint volgens de hypotheekadviseur met 
direct contact en met een goed gesprek 
om er achter te komen wat de klant 
belangrijk vindt. ,,Ik wil de klant leren 
kennen zodat ik een advies kan geven 
dat bij hem of haar past. Vandaar de 
naam R-kent’’, stelt Rindert die gecerti-
ficeerd hypothecair planner is. Normaal 
gesproken bezoekt hij de mensen thuis, 
maar door de coronacrisis maakt hij 
nu veel gebruik van videobellen. ,,Dat 
werkt heel goed en is voor beide partijen 
soms wel zo snel en handig.’’

Een eerlijk advies
De Dokkumer begon vlak voor de co-
ronacrisis, op 1 februari, met zijn nieuwe 
bedrijf. ,,Ik dacht eerst ‘goede timing Rin-
dert’, maar gelukkig kan ik mensen hel-
pen met hun financiën en gaat de huizen-

verkoop ook gewoon door. De rentes zijn 
nog steeds laag dus het blijft aantrekkelijk 
om ook nu keuzes te maken.’’ Voor Rin-
dert zelf was het best een stap om voor 

zichzelf te beginnen. Dankzij de goede 
samenwerking die hij heeft met Regio-
makelaardij heeft hij er alle vertrouwen in. 
,,Ik help klanten van Regiomakelaardij op 
een laagdrempelige manier en dat spreekt 
mensen aan. Tot nu zijn alle gesprekken 
succesvol uitgepakt. Soms raad ik mensen 
ook af om een hypotheek af te sluiten. Ik 
vind het belangrijk hier eerlijk en duide-
lijk in te zijn.’’ 

Een mooie puzzel
Er is vaak veel meer mogelijk dan men-
sen in eerste instantie denken, zo stelt 
Rindert. Hij gaat dan ook graag op zoek 
naar een passende oplossing. ,,Het is 
vaak een mooie puzzel om klanten bin-
nen de regels te helpen en hun droom 
te verwezenlijken. Er moeten best veel 
gegevens verzameld worden om een hy-
potheek te  kunnen regelen. Dan is sa-

menwerking tussen mij en de klant heel 
belangrijk. Tijdens zo’n traject hebben 
we dan ook intensief contact. Hierbij 
denk ik zoveel mogelijk mee en geef ik 
advies. Uiteraard beslist de klant zelf hoe 
hij of zij de zaken geregeld wil hebben. 
Voordeel van mijn eigen bedrijf is dat de 
lijnen kort zijn. Ik ben goed bereikbaar, 
reageer snel en denk graag met de men-
sen mee. Gedurende het hele traject ben 
ik nauw betrokken en hoeven ze hun 
verhaal maar één keer te vertellen.’’

Laagdrempelig
Rindert is blij dat hij de stap naar zelf-
standig ondernemerschap heeft gezet. 
,,Nu richt ik zelf mijn dienstverlening 
in, ben ik onafhankelijk en kan ik men-
sen dus meer keuze bieden. Mooie bij-
komstigheid is dat ik flexibel kan wer-
ken en dat is in combinatie met mijn 
gezin ideaal. Maar bovenal heb ik nu 
het gevoel dat ik echt het verschil kan 
maken. Op een laagdrempelige manier. 
Dat past het beste bij mij.’’

Meer informatie: www.r-kent.nl

Vanuit zijn kantoor naast Regiomakelaardij 
in Dokkum maakt Rindert Bakker (links) met 
zijn nieuwe bedrijf R-kent hypotheken laag-
drempelig. Rechts: Bert de Boer van Regio-
makelaardij.
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Klean & sa
Bjirkewei 133, Twijzelerheide  |  T. 0511 443696

ma 13.00-18.00  |  di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00  |  za 10.00-17.00

Parfum Point Refi ll punt. 
Echte parfums in navulbare 
fl esjes vanaf € 5,95

Moederdag 
aanbieding:
fl esje 50 ml 
(normaal €16,95)

voor de prijs 
van een 30 ml. 
€ 12,95

Keuze uit meer dan 130 
geuren (ook voor hem)

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

FOAR DE LEAFSTE MEM

Klean & sa

DAMES / HEREN / BABY

Ook volop nieuwe collectie! Klean & saKlean & sa

Moederdag 
aanbieding: 
3 geurzakjes 
van Bridgewater, 
normaal € 12,00 
nu € 9,95.

De iQualQ waterontharder is de 
zuinigste en de slimste in zijn soort. 
In Friesland is DRS installatietechniek 
dé dealer van deze waterontharder!

Vermindering huidirritatie
Energiebesparend
Geen kalkaanslag
Nooit meer apparatuur ontkalken
Minder schoonmaakmiddelen nodig

✓

✓

✓

✓

✓

Waterontharder exclusief 
verkrijgbaar bij DRS 

Compleet

geïnstalleerd 

voor € 1375

incl. btw*

In Friesland is DRS installatietechniek 

Waterontharder exclusief 
verkrijgbaar bij DRS 
Waterontharder exclusief 
verkrijgbaar bij DRS 

incl. btw*

DRS installatietechniek bv
Swarte Mar 3
Noardburgum
0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

* 
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Jannie�Dijkstra�zet�mond-
maskerproject�op�in�Zambia
EE/ZAMBIA�-�Jannie�Dijkstra�uit�Ee�heeft�een�mondmaskerproject�opgezet�
in�Zambia.�Vorig�jaar�in�juli�vertrok�Jannie�naar�het�Afrikaanse�land�om�
daar�vrouwen�te�helpen�die�door�omstandigheden�leven�aan�de�rand�van�
de�samenleving.�

Zij doet zendingswerk en geeft les in 
naaien en patroontekenen. Haar mis-
sie in Zambia is veranderd nu ook in 
dat land het coronavirus zich lang-
zaamaan verspreidt. ,,Het normale 
werk staat in de ijskast. Maar mijn 
creativiteit stopt nooit’’, stelt de Frie-
zin die altijd in de textielwereld heeft 
gewerkt. 

Thuisblijven geen optie
Mondkapjes zijn in Zambia hard no-
dig. Vooral omdat het zorgstelsel in 
het Afrikaanse land de gevolgen van 
het coronavirus niet aan kan. Boven-
dien is thuisblijven voor de inwoners 
van Zambia onmogelijk, want ‘geen 
werk’ betekent daar ‘geen eten’. Dus 
moeten alle mensen daar mond-
kapjes op. ,,Het probleem is dat veel 

mensen hier de wegwerpmondkapjes 
of de mondkapjes van maar één laag 
stof dag in dag uit dragen. Ze weten 
niet dat dat funest is’’, vertelt Jannie. 
Daarom heeft zij onderzoek gedaan 
naar het maken van veilige mondmas-
kers. Tegelijkertijd heeft ze er samen 
met het team een instructiefilmpje 
bij gemaakt. Ook hebben ze een plan 
gemaakt om mensen maskers te laten 
naaien in Zambia, Afrika en over de 
hele wereld. ,,Op deze manier hopen 
we dat er heel veel mondmaskers ge-
maakt en uitgedeeld kunnen worden. 
Het plan wordt hier breed omarmd, 
ook door de gemeente die een pro-
ductie op wil zetten in een oude textiel 
fabriek. Ik ben zo blij dat ik op deze 
manier mijn steentje kan bijdragen. 
Het heeft zo moeten zijn…’’

Project steunen?
Om het mondmaskerproject voort te 
zetten is geld nodig voor materialen. 
Zo moeten er stoffen gekocht worden 
en garens,  filtermateriaal, ijzerdraad 
en zeep. Waarom zeep? Zodat de 
vrouwen thuis de mogelijkheid heb-
ben om goed hun handen te wassen. 

Doneren om zo het project te steunen 
kan via: www.jannieinmission.com 

Syb zingt op afstand nog 
altijd dichtbij
FEANWÂLDEN/DE WESTEREEN - Bewoners en medewerkers van 
zorginstelling Talma Hoeve in Feanwâlden en Brugchelencamp in De Wes-
tereen werden op Koningsdag verrast door een optreden van Syb van der 
Ploeg en trio Sjanz. De optredens werden georganiseerd door gemeente Dan-
tumadiel in het kader van ‘Samen zingen voor saamhorigheid’. Bewoners en 
medewerkers genoten zichtbaar van het verrassingsconcert. Er werd gedanst 
en geklapt op de muziek en slingers en vlaggen op de balkons maakten het 
feest compleet. Syb van der Ploeg bracht naast zijn bekende nummer ‘In Nije 
dei’ ook het nummer ‘Altijd Dichtbij’ ten gehore, het nummer dat hij spe-
ciaal schreef voor zorgmedewerkers en patiënten in coronatijd. Syb van der 
Ploeg vond de twee concerten zeer bijzonder. ,,Ik heb opgetreden in Ahoy 
en de Ziggodome maar hier in deze setting op te treden was minstens zo 
bijzonder.’’ Hij genoot ervan weer eens live te kunnen zingen en tegelijkertijd 
iets bijzonders te betekenen, temeer omdat het tweede concert plaatsvond in 
De Westereen, het dorp waar hij opgroeide, aan de vijver waarin hij als klein 
jochie heeft gevist.

Foto: Bote Sape Schoorstra

Mééém�wat�ite�we?
Tsja...dat mag mem bepalen op moederdag!
Daarom�heeft�TV�kok�Reitse�Spanninga�een�leuk�moederdag�menu�samengesteld�die�
gemakkelijk�is�te�maken.�Uiteraard�met�lokale�producten�want�we�kijken�nu�meer�dan�
ooit�naar�onze�kleine�leveranciers�in�de�regio.�En....�kom�je�er�niet�uit?�Ga�dan�naar�
Reitse.nl�en�stel�je�vraag.�Reitse�helpt�je�verder!

Schapenkaas met tomaat  
en verse basilicum

Ingrediënten voor 4 personen
2 schapenkaas van de kaasboerderij Montsma 
4 grote ontvelde en ontpitte tomaten
¼ bosje verse basilicum
1 ½  eetlepel zeer fijngesneden uitje
Olijfolie
Peper en zout uit de molen
8 plakjes roggebrood van de warme bakker uit het dorp

Bereiding:
• Kook water in een pan. 
• Zet in de kruin van de tomaten een kruisje en doe dat 

ook aan de andere kant.  
Houd de tomaat 15 seconden in het hete water en spoel 
ze direct daarna af met koud water. 

• Ontvel de tomaat, haal de pitten er uit en snij het 
vruchtvlees in blokjes.

• Snipper een klein uitje zeer fijn 
• Breng de tomatenblokjes op smaak met zout en peper 

uit de molen 
• Doe er 1 ½ eetlepel fijngesneden uitje bij. 
• Snij de basilicum fijn en vermeng alles met de tomaten.  

Je kunt er naar eigen smaak wat olijfolie aan toevoegen.
• Snij een een verse schapenkaas overlangs door de mid-

den, er ontstaan nu 2 plakken 
• Leg een 2 plak roggebrood per persoon op een bord, doe 

daar een plak schapenkaas op en daar weer bovenop de 
aangemaakte tomaatblokjes. . 

• Schenk er wat olijfolie om heen en garneer het bordje 
tenslotte met een fis blaadje basilicum.

Wâldpyk met lintpasta met  
champignoncrème

Ingrediënten voor 4 personen
4 kippenborst met poot (dat heet suprême) Liefst Waldpyk 
bij de lokale poeliers uit Kollumerzwaag. 
2 eetlepel vloeibare margarine  
1 eetlepel kruidenolie
3 fijngesneden uien
200 gram gesneden paddenstoelen
2 teentjes geperste knoflook
½ prei in kleine blokjes
Peper en zout uit de molen
2 dl room

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180°C. Doe zout en peper op 

de filets en laat de boter uit-bruisen.
• Braad de filets goudbruin aan beide zijden gedurende 

5-8 minuten
• Haal de filets uit de pan en leg ze op een bakplaatje 

gedurende 8 minuten in de oven.
• Kook de Tagliatelle volgens de aanwijzingen op de ver-

pakking. Zorg ervoor dat de pasta niet te gaar is!  
Verhit in een grote pan de olie

• Fruit de ui, en knoflook aan in de olie, deze mag niet kleuren
• Voeg de  champignons toe en laat deze mee fruiten.
• Voeg nu de room toe en laat dit koken. 

Op smaak maken met peper en zout uit de molen.
• Voeg Tagliatelle toe deze moet “a dente” (beetgaar)  zijn.
• Goed doorroeren en prei toevoegen en doorverwarmen.
• Schep de pasta in een diep bord en leg de filets bovenop 

de pasta. 

Wâldfruchten met hang-op

Ingrediënten voor 4 personen
1 liter volle boerenyoghurt
½ sinaasappel
½ grapefruit
300 ml room
2 eetlepels suiker
500 gram schoon gemaakt rood fruit uit het seizoen:  
frambozen, aardbeien, bramen, bosbessen, rode bessen… 
verse muntblaadjes, poedersuiker. 

Bereiding:
• Zet een vergiet in een grote kom en bekleed deze met 

een schone theedoek.  
Schenk de yoghurt in de doek en knoop goed dicht. 

• Zet een nacht op een koele plaats of in de koelkast om 
het vocht eruit te laten lopen. 

• Wat overblijft is een kwarkachtig geheel. Doe de hangop 
over in een grote schaal. 

• Pers de grapefruit en de sinaasappel uit. 
• Klop de slagroom met suiker op tot yoghurtdikte,  

Meng de hangop met het vruchtensap en spatel tot slot 
de slagroom er doorheen.

Om te serveren:
Doe eerst een royale schep fruit in een fraai hoog cocktail 
glas, of wijnglas, daarna de hangop erop gieten. Garneer met 
wat rood fruit en een blaadje munt en poedersuiker.

Moederdagmenu
Skieppetsiis met tomaat  
fan boer Montsma út Kollum
****
Wâldpyk met lintpasta champignon creme
***
Seizoen fruit met hang-op

Kom�je�er�niet�uit?�Ga�dan�naar�Reitse.nl�en�
stel�je�vraag.�Reitse�helpt�je�verder!
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Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

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

Gevraagd mest van:

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

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!

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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‘Corona�biedt�kansen�voor�de�toekomst��
van�het�onderwijs’

DE�WESTEREEN�-�Het�is�geweldig�om�te�zien�hoe�snel�zowel�de�leerkrach-
ten�als�de�ouders�het�thuisonderwijs�hebben�opgepakt�na�die�abrupte�
verandering�door�de�coronacrisis.�Dat�stellen�directrices�Judith�Meeuwsen�
en�Ietje�de�Vries�van�de�basisscholen�ibs�‘t�Pompeblêd�en�cbs�De�Boustien�
in�De�Westereen.�

Tekst: Klasina van der Werf

De beide directrices zijn trots op hun 
teamleden. ,,Het is echt knap hoe 
snel zij het thuisonderwijs hebben 
geregeld. Er zijn veel creatieve op-
lossingen ontstaan doordat elk gezin 
weer verschillend is. Bovendien is het 
ene kind het andere niet’’, stelt Ju-
dith. Zij begrijpt echter niet dat er nu 
door ‘deskundigen’ gesproken wordt 
over toetsen en achterstanden, terwijl 
juist in deze tijd duidelijk is gewor-
den hoe relatief dat is. ,,Daarmee doe 
je de ouders, leerlingen en de leer-
krachten te kort. Ze hebben zo hard 
gewerkt.’’ Ook Ietje vindt het onbe-
grijpelijk dat er zelfs wordt geopperd 
dat de zomervakantie ingekort moet 
worden om ‘achterstanden’ in te ha-
len. ,,We staan hele dagen al op ‘aan’. 
De zomervakantie hebben we juist 
nodig om te ‘resetten’.’’

Grote betrokkenheid
Ietje vindt het belangrijk om na de 
meivakantie de focus vooral te leggen 
op: wat doet deze coronacrisis met 
kinderen? ,,Als directeur is dit een 
moment waarop ik me afvraag: waar 

zijn we in het onderwijs mee bezig? 
We zijn zo gewend om binnen een 
bepaalde structuur te werken, maar 
nu ontdek je hoe belangrijk de wer-
kelijke wereld is. Misschien is dit 
hét moment om op een andere ma-
nier naar het onderwijs te kijken. 
Er wordt altijd gesproken over 21e 
eeuwse vaardigheden. Als we daarin 

een omslag willen maken moeten we 
dat nu doen’’, aldus Ietje. 
Judith is het ermee eens dat ze over 
de klasmuren heen moeten kijken. 
,,Dat brengt deze crisis in positieve 
zin teweeg. Ik vind het trouwens 
ook geweldig om te zien hoe ouders 
hiermee omgaan. Zij denken op een 
positieve manier mee en doen hun 
uiterste best voor de kinderen. De be-
trokkenheid is heel groot. Ik zie zelf 
thuis hoe groot de belasting is, want 
wij hebben ook kinderen in de basis-
schoolleeftijd. En dan ben ik ook nog 
opgeleid als juf.’’

De basis blijft over
Beide directrices vinden het hartver-
warmend om te zien wat ouders en 
leerkrachten voor elkaar doen. Zo 
heeft één van de juffen een plakboek 
gekregen van de kinderen, er zijn 
bloemen rondgebracht en een mees-
ter die vader is geworden werd over-
laden met cadeaus (zie onderstaande 
foto’s). De verbondenheid is groot. 
Ietje: ,,Wat mij betreft gebruiken we 
deze periode tot de zomer op school 
om het sociale aspect centraal te stel-
len samen met de kinderen.’’ Alles 
wat er in de planning stond, zoals 
het professionaliseren van het team 
en het vernieuwen van het onderwijs 
ligt even stil. ,,De basis blijft over’’, 
zegt Judith. De teams van de basis-
scholen in De Westereen zijn blij dat 
de scholen na de meivakantie weer 
beginnen. Vooral het fysieke contact 
hebben ze gemist: het bij elkaar zijn, 
samen een liedje zingen, een aai over 
de bol… ,,Dat gevoel van een blik in 
de ogen mis je ook in de omgang met 
collega’s.’’

Liefde voor de kinderen
De scholen gaan nu eerst tot 20 mei 
gedeeltelijk beginnen en misschien 
vanaf 1 juni weer volledig los tot de 
zomervakantie die dit jaar in het 

Noorden vroeg begint. Judith en Ie-
tje zijn het erover eens dat deze crisis 
ook veel positieve ontwikkelingen 
heeft teweeggebracht. ,,Als ik zie 
wat kinderen allemaal – naast hun 
schoolwerk - leren in deze tijd: lassen 
van hun vader, naaien van hun moe-
der… Ze leren op een andere manier. 

En ik merk ook nu weer dat de leer-
krachten echt vakidioten zijn met 
liefde voor de kinderen. Ook wil ik 
een compliment geven aan hoe de 
kinderopvang in dit gebouw is ge-
regeld. Daardoor kunnen de leraren 
zich echt richten op het onderwijs’’, 
stelt Judith. 

Haar collega bevestigt dat de samen-
werking met zowel Kids First als tus-
sen de twee scholen inderdaad heel 
goed is. ,,We weten elkaar te vinden 
en stemmen alles op elkaar af, ook al 
zijn we niet één school. Nu hebben 
we ook de openingstijden op elkaar 
afgestemd zodat de kinderen straks 
verspreid naar school gaan. En de 
Westereenders? Dat zijn mensen 
die er echt voor gaan, dat is nu ook 
weer gebleken. Hun inzet thuis en de 
steun die zij geven is fantastisch.’’

Met een stoet van negentien versierde 
auto’s vol met vlaggen, slingers en bal-
lonnen brachten de kinderen uit groep 
6B/7A van CBS De Boustien uit De 
Westereen een (k)raambezoek aan 
hun meester Liekele en zijn vrouw 
Jenny. Hun kersverse baby Isa werd 
overladen met cadeaus. 
Foto’s: Erik Visser/RTV NOF. 

Kraam-
stoet

Judith Meeuwsen en Ietje de Vries zijn blij dat ze ‘hun’ kinderen vanaf 11 mei weer kunnen 
verwelkomen op school. Foto: Klasina van der Werf 
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De leverancier van uw zonwering

Wij kunnen u alle soorten maten & kleuren 
Binnen & buiten zonwering leveren & 
monteren. Met ons kwalitatief hoog en 
uitgebreid assortiment wordt onze 
zonwering een meerwaarde aan uw huis. 
De beste zonwering voor de scherpste 
prijzen.

Voor meer informatie kunt u contact met 
ons op nemen. Wij informeren u graag 
vrijblijvend over onze mogelijkheden.

BINNEN & BUITEN ZONWERING VERANDA & GLAZENSCHUIFPUIEN HORREN

Kwaliteit producten
Vakkundige montage
Voor ieder raam een oplossing 
Grote keuze aan doeken
Onderhoud & reparatie

Deskundig advies 
Vrijblijvende offerte 
Grote keuze uit modellen
Alle ral kleuren leverbaar 
Herbekleden markiezen

Spoarbuorren súd 28
9298 WC Kollumerzwaag

06 22 87 71 31
0511 40 2606

info@dtbzonwering.nl
www.dtbzonwering.nl

Maandags gesloten, vrijdags koopavond. 
Westergeest, Simmerwei 8, tel. (0511) 445493 

 0613406448 - info@idekowonen.nl  www.idekowonen.nl

2.000 m2 scherpgeprijsde wooninspiratie

De meest verrassende woonwinkel van het Noorden

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

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

Kwaliteitsvloeren
PVC-vloeren vanaf € 19.95 m2

PVC - LAMINAAT - TAPIJT - VINYL

Veel keus in tafels en stoelen Heel veel fauteuils

Slank in de zomer challenge
Challenge mee! 

11 mei t/m 5 juli

8 weken Challenge pakket:

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

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

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

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

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

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

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

1e prijs €125,00 

2e prijs €75,00

3e prijs €50,00

Win een 
van de 3 
Fashion-
cheques

Verantwoord 1 tot 2 
kilo per week afvallen

M
y-

Li
fe

 S
lim

My-LifeSlim Feanwâlden 
Eslawâld 14
9269 VH Feanwâlden
annievisser@mylifeslim.com

My-LifeSlim Leeuwarden
Fonteinland 7B
8913 CZ Leeuwarden
leeuwarden@mylifeslim.com

Tel : 0610914199
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Mik met je blik
WESTERGEEST - In de caronacri-
sistijd zijn er veel mensen, die helaas 
noodgedwongen thuiszitten, actief 
bezig gegaan met opruimen. Waar-
schijnlijk was de kat van deze illegale 
afvalstorter in De Westereen helaas 
ook overleden. Hij koos in ieder geval 
een gemakkelijke weg om de krabpaal 
tegelijk met nog wat andere rotzooi 
te dumpen in de zogenaamde blik-
vanger. Toen die vol raakte, was er 
op de grond nog wel ruimte. Nadat 
de rotzooi er ruim een week lag heeft 
een bestuurslid van Doarpsbelang De 
Westereen het in de auto geladen en 
afgevoerd. 

Prachtig bord
DE WESTEREEN - U kent ze onge-
twijfeld.  De borden in de wijken met 
daarop de teksten ’Denk om onze kin-
deren’ of ‘vaart minderen, hier spelen 
kinderen’. Borden die ons als automobi-
list nog eens extra op onze verantwoor-
delijkheid wijzen. In Westergeest op 
de Bumawei hebben ze blijk gegeven 
van een grote creativiteit, hoewel het 
wellicht tegen de privacyregels ingaat. 
Hier hebben de kinderen een naam 
gekregen op een opvallend en prachtig 
bord. Een knipoog naar het denk om 
onze kinderen, hier spelen... Creativi-
teit, dat het belang van op de kinderen 
letten extra onder de aandacht brengt. 
(Foto: Johannes van Kammen).

Lintjesregen dit jaar anders
NOORDOOST-FRIESLAND - In verband met de coronacrisis verliep de lint-
jesregen dit jaar anders dan gebruikelijk. De gedecoreerden zijn vooraf telefonisch 
op de hoogte gebracht van het feit dat ze een onderscheiding ontvangen. De bijeen-
komst is verplaatst naar een nog nader te bepalen moment later dit jaar. In de regio 
Noordoost-Friesland zijn de volgende personen benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau: Anneke Hellingwerf-Douma (69) uit Dokkum, Hiltje Merkus-van 
der Wal (86) uit Kollum, Andreas Schelfhout (80) uit Oudwoude, Gerben Teitsma 
(70) uit Morra (zie foto), Trienke de Vries–Bakker (72) uit Kollum, Janny Jouw-
stra-Bos (75) uit Twijzelerheide, Annie de Vries-Oosterhof (77) uit Kootstertille, 
Harmen van der Meulen (70) uit Noardburgum, Haike van der Meulen (70) uit 
Noardburgum en Aukje Miedema-Klomp (82) uit Hurdegaryp.

Werk�aan�de�winkel�in�de�Coop�
DE�WESTEREEN�-�De�Coop-supermarkt�in�De�Westereen�gaat�verbouwen.�In�tien�dagen�tijd�wordt�de�winkel�aan�de�
Leeuwerikstraat�in�een�fris,�nieuw�jasje�gestoken.�,,Na�deze�moderniseringsslag�kunnen�wij�er�weer�tegenaan’’,�
aldus�supermarktmanager�Tom�Vrieswijk.�

Wat er precies gaat gebeuren? Super-
marktmanager Tom Vrieswijk legt het 
uit: ,,We gaan niet slopen of breken. 
We verrassen onze klanten straks wél 
met een geheel nieuwe groenten- en 
fruitafdeling en een nieuwe broodaf-
deling. Hier gaan we effectiever met 
ruimte om; we breiden ons assortiment 
uit met de lekkerste, verse bakkerspro-
ducten voor ieder maaltijdmoment. We 
houden bovendien zelfs een mooi meu-
bel ‘over’. Dat wordt verplaatst naar het 
versplein, waar het assortiment vlees-
waren en verse tapas meer ruimte krijgt. 
Ook op de diepvriesafdeling komt er 
een eiland bij, hier breiden we tevens 

ons assortiment uit. Ten slotte wordt 
alle signing vernieuwd, dus alle borden, 
stickers, actiecommunicatie en derge-
lijke. Dat geeft onze winkel direct een 
frisse, nieuwe uitstraling!”

Zo weinig mogelijk overlast
Tijdens de verbouwing kun je gewoon 
boodschappen blijven doen bij Coop 
in De Westereen. ,,Deze aanpassingen 
stonden al een tijdje gepland. Wij wil-
len niet stil blijven staan. Dus wat door 
kán gaan, laten wij graag doorgaan. 
Wel hebben we ervoor gekozen om de 
werkzaamheden in de avonduren uit te 
voeren. Het geeft onze klanten de ge-

legenheid om – in deze vreemde tijd 
– overdag gewoon veilig en ‘vertrouwd’ 
hun dagelijkse boodschappen bij ons te 
doen. En ook belangrijk: wij kunnen ’s 
avonds ongestoord klussen zonder de 
richtlijnen van het RIVM te schenden.”

Aangepaste openingstijden
De supermarkt gaat daarom in de ver-
bouwperiode wel een aantal avonden 
een uurtje eerder dicht. Op 11, 12, 13 
en 18 mei sluit Coop De Westereen om 
19.00 uur in plaats van om 20.00 uur. 
Op dinsdagochtend 19 mei richten we 
de vernieuwde broodafdeling in. 

‘Slank in Zomer Challenge’ gaat van start 
FEANWÂLDEN - In verband met de coronacrisis gaat My-LifeSlim uit Fe-
anwâlden op 11 mei van start met de ‘Slank in Zomer Challenge: weg met de 
Lockdown kilo’s’. Het is misschien een heftige periode geweest, met een heel 
ander ritme en misschien weinig structuur. Hadden de ongezonde keuzes de bo-
ventoon in je dagelijkse ritme? Ga dan samen met My-LifeSlim en vele andere 
dames en heren de strijd aan tegen je ‘Lock down kilo’s’. Annie Visser coacht 
mannen en vrouwen naar een gezonde levensstijl, zonder dat ze hoeven afzien.  
Voor de liefhebbers is ook online coaching mogelijk. Meer informatie: www.
mylifeslim.com of  annievisser@mylifeslim.com Tel: 06-10914199

Escaperoom�om�
thuis�te�spelen��
,,We zagen natuurlijk veel horecabe-
drijven prachtige bezorginitiatieven 
opzetten en zeiden als eigenaren tegen 
elkaar: konden wij maar onze Escape 
Rooms thuis bezorgen’’, aldus Tineke 
van der Heide van Escaperoom Sneek. 
,,We keken elkaar nog een keer aan de 
zeiden: Dat kunnen we!’’
En zo ontstond ‘The Case’! Een 
spannend en uitdagend Escape Spel 
voor thuis. Tineke: ,,We hebben als 
het ware een mobiele Escape Room 
gemaakt in de vorm van een koffer. 
Hierin bevinden zich weer puzzels 
en spellen. Met elk spel speel je ver-
schillende koffers en kistjes open, net 

zolang totdat je de bon ter waarde van 
twintig euro vrijgespeeld hebt. De 
spelers krijgen hier 70 minuten de tijd 
voor!
De koffer is eenvoudig telefonisch te 
reserveren door te bellen of te appen 
naar: 06-33601631. De koffer kan 
opgehaald worden bij onze Escape 
Room Locatie in Sneek. Wij halen 
hem vervolgens weer op. In over-
leg kan hij ook bezorgd worden. De 
prijs van het spelen van ‘The Case’ is 
€39,95!
Meer informatie: www.es-
caperoomssneek.nl of kijk op onze 
Facebookpagina Escaperoom Sneek

Ook trainer Henk de Jong van SC Cambuur heeft 
‘The Case’ met zijn gezin thuis gespeeld. ,,Wat 
was dit leuk om te doen. Echt een aanrader’’, 
aldus Henk de Jong.

Uitvaarten�in�coronacrisis:�klein�en�intiem
DE�WESTEREEN�-�Het�verzorgen�van�uitvaarten�in�coronatijd�brengt�bijzon-
dere�situaties�met�zich�mee.�Uitvaartverzorgsters�Sjieuwke�de�Beer�(33)�uit�
De�Westereen�en�Janneke�Kempenaar�(28)�uit�Kollumerzwaag�gaan�hier�
creatief�mee�om�en�kijken�vooral�naar�de�mogelijkheden�die�er�wél�zijn.

Wat mag wel en wat mag niet tijdens 
uitvaarten. ,,Vooral in het begin was 
er veel onduidelijkheid en kregen wij 
daar veel vragen over. Mark Rutte rept 
tijdens zijn persconferenties met geen 
woord over uitvaarten, dus mensen heb-
ben geen idee hoe ze met de strenge co-
ronamaatregelen moeten omgaan’’, stelt 
eigenaresse Sjieuwke de Beer van het 
uitvaartcentrum in De Westereen. Sa-
men met haar collega Janneke Kempe-
naar stelt ze mensen gerust en vertelt ze 
wat er wél allemaal mogelijk is in coro-
natijd. In totaal mogen er dertig mensen 
bij de uitvaart aanwezig zijn. Condole-
ren mag niet. In plaats daarvan kunnen 
aanwezigen hun medeleven tonen door 
hun hand op hun hart te leggen. ,,Met 
kleine gebaren kun je een afscheid toch 
groots maken’’, zegt Sjieuwke. ,,Zo 
worden kinderen vaak bij het afscheid 
betrokken door bijvoorbeeld een kaarsje 

aan te steken voor beppe. Dat kaarsje 
mogen ze daarna mee naar huis nemen, 
heel waardevol.’’ 

Mooie momenten
Janneke Kempenaar stelt dat het af-
scheid juist ook heel bijzonder kan zijn  
in deze tijd. ,,Het voordeel is dat het nu 
klein en intiem is. Voor sommige fami-
lies is dat zelfs een opluchting. Anderen 
hadden juist graag een groot afscheid ge-
wild en dat kan nu niet. Dat is soms wel 
heel pijnlijk, want je kunt het afscheid 
maar één keer goed doen. Toch hebben 
veel mensen er wel begrip voor dat het 
nu niet anders kan. We hebben overi-
gens nog geen rouwdienst meegemaakt 

van een persoon die aan het coronavirus 
is overleden. Dan zijn de regels nog veel 
strenger’’, stelt Janneke die sinds 2017 
werkzaam is bij het uitvaartcentrum in 
De Westereen. Deze bijzondere periode 
brengt volgens Sjieuwke ook hele mooie 
momenten met zich mee. Zo werd er 

laatst een erehaag langs de weg gevormd 
tijdens een uitvaart, waar de rouwauto 
tussendoor reed. Ook was er een paar 
weken geleden een begrafenis waar-
bij mensen met de auto langs het huis 
van de overledene mochten rijden als 
blijk van medeleven voor de familie. Er 

ontstond een hele rouwstoet en mensen 
maakten vanuit de auto hartjes met hun 
handen voor de nabestaanden. Dat was 
heel bijzonder. Zo kun je op een ander 
manier toch iets heel moois neerzetten.’’

Livestream
En zo zijn er vele mogelijkheden voor 
uitvaarten. Er is volgens Sjieuwke de 
laatste jaren veel veranderd. ,,Mensen 
zijn veel opener geworden en praten 
over wat ze willen. Ook onze laatste 
wensenboekjes worden steeds vaker in-
gevuld. Al kunnen we op dit moment 
dus niet altijd aan alle wensen voldoen.’’ 
Janneke voegt er aan toe dat er wel heel 
veel mogelijk is. ,,Zo kan de begrafenis 
of crematie via een livestream gevolgd 
worden. Ook kiezen families er soms 
voor om later in het jaar alsnog een 
herdenkingsdienst te houden waar ie-
dereen welkom is. Vanaf nu is het ook 
mogelijk om online te condoleren via 
onze website.’’

Meer informatie: 
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl 

‘Met kleine gebaren  
kun je een afscheid toch 
groots maken’

Alles wat je nodig hebt voor de tuin
BROEKSTERWÂLD - Door het huidige ‘thuisblijf-beleid’ zijn de mensen 
volop aan het tuinieren geslagen en maken ze het in eigen huis en tuin gezel-
lig. P.G. Wolters uit Broeksterwâld speelt daarop in. Bij deze winkel kunnen 
tuinliefhebbers terecht voor alles wat ze nodig hebben om de tuin er piekfijn uit 
te laten zien. Ook aanverwante artikelen zoals potgrond, boomschors, meststof-
fen en hydrokorrels zijn verkrijgbaar. Naast zaden en plantjes voor de moestuin 
heeft P.G. Wolters het assortiment nu uitgebreid met perkplanten en hanging 
baskets. Tip: Verras je moeder met een mooie hanging basket.  

Janneke Kempenaar en Sjieuwke de Beer hebben allebei een passie voor hun werk en doen er alles 
aan om een afscheid naar wens te verzorgen. Daarbij staan vertrouwen en respect bovenaan. Foto: 
Anja Postma
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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!

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

Wie zegt dat de kleur van je haar in voor-
jaar zomer per se lichter moet zijn dan in 
najaar winter? Onzin!

Ga eens voor een warme toner, dé trend voor het ko-
mend seizoen. Een toner is een tijdelijke kleuring die na 
het wassen over je huidige haarkleur heen wordt gezet. 
Zo ben je ongeveer zes weken lang supertrendy en kun je 
naar hartenlust spelen met je highlights. Go for it !

HAARTRENDS VOOR 
VOORJAAR/ZOMER 
DOOR THUISKAPPER BAUKJE.

Straks ook weer zin in een nieuw 
trendy kapsel? ik kom bij u thuis.

Bel of app dan voor een afspraak: 
06 13300899

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl

Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

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

Gevraagd mest van:

LEES�DE�WESTEREENDER�OOK�ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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COLUMN

���ONDERNEMERSDROOM
Het is een bijzondere tijd, zeg maar 
gerust een bizarre tijd. De hele wereld 
gaat op slot in de strijd tegen een on-
zichtbare vijand genaamd Covid-19 
oftewel corona. Wat betekent dit voor 
u als ondernemer? De horeca, retail-
branche, reisbureaus de agrisector 
werkelijk iedereen wordt geraakt.

De overheid doet wat ze kan op korte 
termijn en komt met tegemoetko-
mingen voor het bedrijfsleven. Helaas 
komen die voor een deel terecht bij de 

‘verkeerde’ ondernemingen (Booking) en niet bij ondernemingen die het hard 
nodig hebben of die door stomme pech door de KvK in een verkeerde branche 
zijn ingedeeld. Je zult er maar net tussen zitten.

Genoeg getreurd over zoveel pech vraag je je af: wat kan ik doen? Waarom 
ben je ooit begonnen met ondernemen? Waarom heb je ooit de stap geno-
men? Wat was toen je doel? Welke kansen zag je? Ik weet het nog wel. In 
september 2008 stapte ik de Kamer van Koophandel binnen om me in te 
schrijven. Dat was ook een donkere tijd. Twee weken later viel de Lehman 
Brothers om en in Nederland kwamen spaarders in de problemen door Ice-
save en vergeet de ondergang van de DSB Bank niet.

Mijn motivatie om Heidstra Media op te richten was dat er in crisistijd ruim-
te komt voor ervaren mensen die op een eigentijdse manier gaan ondernemen. 
In het begin ben ik heel veel gaan samenwerken want het gaat tenslotte om je 
kennis zoveel mogelijk te delen en die van een ander te absorberen. Alleen ga 
je sneller maar samen kom je verder. Uiteindelijk denk ik dat ik in 12 jaar tijd 
best geslaagd ben in het verzilveren van mijn kansen. 

Maar ben ik nu klaar met ondernemen? Zeker weten van niet. Het doel is 
wellicht bereikt maar de reis naar uiteindelijk het TT circuit, sc Heerenveen, 
AZ, de diverse festivals en deze prachtige krant is vele malen mooier dan het 
doel zelf. Ik zie nog genoeg kansen en uitdagingen om nog meer waarde toe te 
voegen aan de klanten en mensen om mij heen. Denk nu ook niet ‘dit gaat aan 
mij voorbij’, bijvoorbeeld omdat je de overheid als klant hebt. Dan nog zul je 
last krijgen van deze crisis. Immers: andere nieuwe organisaties in dezelfde tak 
zullen proberen een deel van jouw omzet binnen te halen en voor je het weet 
ben je een aantal klanten kwijt aan een concurrent die jij niet zag aankomen. 
Net zoals we  dit virus niet zagen aankomen. In januari had niemand kunnen 
denken dat we getroffen zouden worden door deze coronapandemie en kijk 
nu eens om je heen.
Mijn advies zou dan ook zijn, houd je aan je plan:

Werk met scenario’s voor als het slecht of minder gaat en communiceer dit 
met je medewerkers, zodoende wijzen de neuzen dezelfde kant op.
Houd je aan je plan. Dus als je hebt beloofd om bij tegenvallende omzetten 
te snijden in de kosten doe dat dan ook. Alleen zo win je het vertrouwen van 
je personeel.

Durf ook moeilijke besluiten te nemen door bijvoorbeeld afscheid te nemen 
van slechtlopende producten, of klanten die teveel energie en aandacht kosten.
Want uiteindelijk is het niet de sterkste die wint maar degene die zich het 
beste kan aanpassen. We laten toch zeker niet onze ondernemersdroom af-
pakken? Blijf jezelf en blijf gezond.

Pieter Jan Heidstra

Eindelijk weer trainen
EE - ,,Eindelijk en gelukkig mogen we weer voetballen’’, dit waren deze week 
veelgehoorde kreten op het trainingsveld. Onder voorwaarden mag er weer 
worden getraind door de jeugd tot en met 12 jaar en dus ook door de jeugd 
van Voetbalvereniging Oostergo. Nadat het sportpark wekenlang dicht is ge-
weest werd er weer volop van het voetbalspelletje genoten. Een mooi gezicht 
om de jeugd en de trainer weer samen op het veld te zien en te horen. Ouders 
zijn even niet welkom, om de kans op besmetting te minimaliseren. 
Aangezien het kabinet graag wil dat alle jeugd gaat sporten, mogen alle kinde-
ren tot en met 12 jaar mee trainen bij Oostergo, lid of geen lid van de vereni-
ging. Iedereen is dus van harte welkom bij Oostergo. In dit geval telt dus wel: 
hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Judoka Mark Klokman:

‘Ik�zat�net�in�een�positieve�flow’
FEANWÂLDEN�-�De�14-jarige�Mark�Klokman�uit�Feanwâlden�baalt�als�een�
stekker�dat�hij�vanwege�de�coronacrisis�niet�meer�mag�judoën.�Hij�werd�
vlak�voordat�het�virus�in�Nederland�uitbrak�Nederlands�kampioen�in�Den�
Haag�in�de�gewichtsklasse�-46�kg�voor�judoka’s�tot�18�jaar.�

Mark doet er alles aan om in vorm te 
blijven zodat hij de draad weer kan 
oppakken als de regels straks versoe-
peld worden. De zolder in huize Klok-
man is omgebouwd tot fitnessruimte. 
Als topsporter wil hij zijn conditie op 
peil houden nu de judotrainingen stil 

liggen. Normaal traint hij drie keer per 
week bij Judoclub Sato uit Sneek. ,,Ik 
loop nu om de dag hard en doe dan 
oefeningen tussendoor. Verder fiets ik 
om aan mijn fysieke conditie te wer-
ken en ik doe aan fitness. Als ik dat 
niet doe loop ik straks achter en kan ik 

niet meer meedraaien in de top’’, zegt 
Mark die op 5-jarige leeftijd begon bij 
de judoclub in zijn dorp. Al snel was 
duidelijk dat hij een goede techniek 
heeft, net als zijn twee oudere broers. 

Zwarte band
Ook zij sleepten meerdere prijzen in 
de wacht tijdens landelijke toernooien, 
maar met het behalen van een gouden 
medaille op het NK haalde Mark de 
primeur in het gezin. ,,Daarmee heb 
ik de zwarte band behaald dus nu wil 
ik graag verder. Mijn doel is om me 
te kwalificeren voor het EK, maar om 
dat te bereiken moet ik punten verza-
melen door kwalificatie toernooien te 
winnen. En dat kan nu niet doordat 
alles stil ligt.’’

Schouderblessure
Vorig jaar had Mark al de pech dat 
hij vijf maanden niet mocht sporten 
vanwege een schouderblessure. ,,Ik 
zat nu net weer in een goede flow, het 
ging hartstikke goed. Ik vind het heel 
jammer dat we nu niet mogen judoën, 
al begrijp ik het wel want judo is ook 
nog een sport waarbij je elkaar moet 
beetpakken. Of het na de coronacrisis 
weer zo goed zal gaan weet je nooit. 
Maar ik heb er goede hoop op. In elk 
geval zal ik er alles aan doen om straks 
in topvorm op de judomat te staan.’’

Mark Klokman doet thuis zijn fitnessoefeningen nu dat vanwege de coronacrisis nergens anders kan. 
Bij mooi weer buiten en anders op zolder.

Moederdagactie�Friese�Boys
KOLLUMERZWAAG - In deze coronacrisis heeft de voetbalvereniging 
Friese Boys uit Kollumerzwaag een unieke Moederdag actie bedacht: Bestel 
2 XXXL hangpotten voor 25 euro en haal deze op vrijdag 8 of zaterdag 9 mei 
op bij DMA Flowers & Plants BV aan de Ganzingawei 3 in Kollumerzwaag. 
Uiteraard gelden daar de strikte voorzorgsmaatregelen van de RIVM. Een deel 
van de opbrengst van deze actie gaat naar Friese Boys.

Paaspuzzel�met�verrassende�uitkomst
DE WESTEREEN/DOKKUM – 
Honderden reacties kwamen binnen 
op de Paaspuzzel die in het aprilnum-
mer van De Westereender stond. Veel 
mensen zullen zich hebben afgevraagd 
of de oplossing wel juist was. Het ant-
woord van de puzzel was namelijk 
‘kerstster’, niet meteen het woord dat 
je verwacht bij een Paaspuzzel. 

Uit de vele inzendingen zijn drie win-
naars uit de bus gekomen, te weten 
Ineke Wijbenga uit Dokkum, Anke 
van Gorkum uit Ryptsjerk en Agnes 
Leffring uit Dokkum die de puz-
zel samen met haar zoontje Matthijs 
maakte. 
De winnaars kregen van Wiebe de 
Jong een doos heerlijke bonbons, op 
ambachtelijke wijze gemaakt. Zij 

mochten de prijs ophalen bij Stadscafé 
Artisante, het nieuwe afhaalpunt waar 
de Dokkumer ijsmeester zijn nieuwe 
ijsjes verkoopt. Volgens uitgever Pie-
ter Jan Heidstra van De Westereender 
een goed moment om de ijssticks van 
W’iis uit te proberen en iedereen te 
trakteren. Vooral de frambozenijsjes 

omhult met witte en pure chocolade 
vielen in de smaak. Anke van Gorkum 
durfde het vanwege het coronavirus 
niet aan om de prijs zelf op te halen. 
Daarom werden de bonbons bij haar 
thuis bezorgd. 

Foto: Klasina van der Werf

Foto: Rik van der Sanden
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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

De Westereen
Keimpe Sikkemawei 10
Vraagprijs: 295.000,- k.k.

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

Burdaard
Hoofdweg 106 (bouwkavel)

Vraagprijs: €100.000,- v.o.n.

Twijzelerheide
Tsjerkepaed 9
Vraagprijs: €149.500,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Twijzelerheide
Doarpsstrjitte 2a
Verkocht

Drogeham
Tsjerke Buorren 6
Vraagprijs: €194.500,- 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...

Opende 
Bensmastraat 6
Vraagprijs: €157.500,- k.k.

Surhuizum
Deutechemstrjitte 1
Verkocht

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
Badlaan 28
Vraagprijs: €234.500,- k.k. 

Harkema
De Bosk 3
Vraagprijs: €289.000,- k.k.

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

De Westereen
Elzeloane 12a (bouwkavel)
Vraagprijs: €150.000,- k.k.

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

Augustinusga
Boskkamp 32
Verkocht

Twijzel
Tsjerkebuorren 59
Vraagprijs: €175.000,- k.k.

Burdaard
Concordiastr. 13 (bouwkavel)

Vraagprijs: €125.000,- v.o.n.

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

VERKOCHT

VERKOCHT

Surhuisterveen
De Nachtegaal 17 a
Vraagprijs: €289.500,- k.k.


