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Annemieke Flootman blikt terug
op topturncarrière
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Douwe Jan Boersma geeft spullen
een tweede leven
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Schrijver Martin Scherstra zet
romans in een positief daglicht
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Schoolhond Yarah helpt kinderen
bij het lezen

Jelle Wietse de Haan (16) doet bijzondere Romeinse vondst

Jelle Wietse de Haan vond in Noardburgum onlangs een Romeinse balteus van ruim 2000 jaar oud.
Foto: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN - Vanaf het moment dat Jelle Wietse de Haan als 8-jarig
jongetje een metaaldetector voor zijn verjaardag kreeg was hij verkocht.
Na heel wat speurtochten heeft hij nu, acht jaar later, al een bijzondere
archeologische vondst gedaan. Een deskundige van de Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), een archeologisch bedrijf, was onder
de indruk van wat zij aantrof in de ‘schatkamer’ van Jelle Wietse in De
Westereen.

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

Jelle Wietse is altijd al geïnteresseerd
in geschiedenis. Hij verzamelt spullen
uit de Tweede Wereldoorlog. Dat begon toen hij op 12-jarige leeftijd aan
het magneetvissen was bij de Westereender brêge.
,,Ik vond daar hulzen uit de oorlog.
Als ik iets vind, ga ik op zoek naar
het verhaal erachter. Wat is daar ge-

beurd? Zo vond ik met een vriend
brokstukken van een vliegtuigwrak
uit de Tweede Wereldoorlog bij
Rinsumageast. Mijn geschiedenislerares heeft me vervolgens geholpen aan
informatie over die vliegtuigcrash.

neerstortte. Zes van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het
leven. Alleen de boordwerktuigkundige Flight-Sergeant Frederick Albert
Painter overleefde de crash’’, vertelt
Jelle.

Het bleek te gaan om een Stirling
bommenwerper die op 1 mei 1943

LEES VERDER OP PAGINA 5 >

WELKOM VOOR
OOGMETINGEN EN
LENSCONTROLES

p
Doe mee o.nl/
k
n
a
b
o
rab
ort
clubsupp

de coöperatieve Rabobank

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen • 0511-441705 • www.dijkoptiek.nl

b

a

www.belabela.nl

9101DC Dokkum, 1e etage
2 | de Westereender

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

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

Houthandel
J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2
9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25
F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl
I www.barkmeijerbv.nl

26 SEPT STOOK/OPENDAG VAN 09.00- 17.00 UUR
Medewerking van alle topmerken
op haardengebied en natuurlijk
hele scherpe prijzen.
Activiteiten:
• Altech showroomcontainer
aanwezig met nieuwste collectie
• Gratis interieuradvies Livin Color
• Gratis wijnproeverij
Waijenberg Wijnadvies
• Voorlichting beter stoken

Gehele assortiment houtkachel
houtkachels, pelletkachels,
gashaarden,
elektrische haarden en rookkanalen!
gashaa
Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen
Tel: 0511-233040

www
www.wijmahaarden.nl
www.dehaardenman.nl
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Stookdagen komen er weer aan

Harrie Nuveld wil mensen warm
maken voor kachels
DE WESTEREEN - De traditionele Stookdag bij Wijma Haarden komt er
weer aan. Op zaterdag 26 september stelt kachelexpert Harrie
Nuveld zijn showroom aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen
open voor publiek.

De stookdag van Wijma Haarden is
inmiddels een begrip in de regio. Interieurarchitect Esther Bolt van Livin’Color komt deze dag langs om mensen gratis interieuradvies te geven.
,,Vaak weten mensen niet precies hoe
ze de kachel in hun interieur moeten
passen. Door een plattegrond en foto’s
mee te nemen van hun woning kan
Esther mensen helpen. Geïnteresseerden moeten vooraf wel even reserveren, vooral nu in coronatijd’’, stelt
Harrie Nuveld uit De Westereen.

op de vermindering van de uitstoot
van CO2 van houtkachels, pelletkachels en open haarden. ,,Dit houdt in
dat er kritisch moet worden gekeken
naar kachels die ouder zijn dan vijf
jaar. Wij verkopen alleen kachels die
voldoen aan de eisen. Speksteenkachels zijn het meest populair. De verkoop van pelletkachels is daarentegen
enorm gedaald omdat de subsidieregeling hiervoor is gestopt’’, legt Harrie

Nuveld uit. Hij is sinds 2017 eigenaar
van Wijma haarden.
Warmte en sfeer

Per toeval is Harrie Nuveld in dit
vak gerold. Hij werkte eerst bij Prins
in Dokkum. Toen dat bedrijf failliet
ging kwam hij via het uitzendbureau
bij Faber kachels en haarden in Heerenveen terecht. Vervolgens werd hij
bedrijfsleider bij de Kachelspecialist
in Goutum. Dat bedrijf nam in 2012
Wijma uit Twijzel over en de eigenaar
besloot drie jaar later weer een filiaal
in de Wâlden te openen. Het werd De
Westereen. Niet geheel toevallig, want

Nuveld woont al twintig jaar met zijn
gezin in dit dorp. ,,Ik ben in Dokkum geboren, maar voel me inmiddels Westereender. Drie jaar geleden
kreeg ik de kans om het bedrijf over
te nemen. Dat heb ik gedaan. Ik heb
een passie voor kachels. Dat moet
ook wel, want het is keihard werken
in deze branche. Ik geef ook stookles
aan mensen die een speksteenkachel
bij mij kopen. Zij krijgen van mij tips
om goed te stoken en ik neem altijd
een fles lekkere wijn mee. Want ik
verkoop niet alleen kachels, maar ook
warmte en sfeer. Dat maakt dit vak zo
mooi.’’

Iedereen welkom

Wijma Haarden voldoet aan alle veiligheidseisen van het RIVM. ,,De
showroom is zo ingericht dat mensen anderhalve meter afstand kunnen
houden. Daarnaast hebben we buiten
een showcontainer van Altech staan
waar de nieuwste modellen speksteenkachels te zien zijn. Ook andere
fabrikanten presenteren hun kachels,
of het nu gaat om houtkachels, gashaarden, pelletkachels of elektrische
haarden, het hele assortiment komt
aan bod’’, vertelt de kachelboer. Om
de dag compleet te maken is Petra
Waijenberg aanwezig met Waijenberg Wijnadvies. ,,Bij een gezellig
haardvuur mag een goed glas wijn niet
ontbreken’’, zegt Harrie Nuveld. ,,Iedereen is welkom’’, voegt hij er aan toe.
,,Ook Westereenders en mensen uit
omliggende dorpen die niet direct op
zoek zijn naar een kachel, maar hier
gewoon eens een kijkje willen nemen.
Deze dag is ook bedoeld om kennis te
maken met ons bedrijf.’’

Ik weet het en ik besef het en bovendien
heb ik er ook wel anders over gedacht
en ook dat gevoel heb ik nog wel eens.
Toch wil ik mijn bewondering uitspreken voor een bepaalde groep mensen in
onze maatschappij. Een groep waarop
wij, tenminste een aantal van ons in
Nederland, denkt zich te mogen uitleven. Schelden, spugen, slaan en schoppen, je doet het een dier niet aan. Als ik
de demonstraties zie in diverse steden
in ons land, dan krijg ik nog meer bewondering voor onze politiemannen en
gelukkig ook vrouwen. Mensen zoals u
en ik, Mensen zoals mijn kinderen, uw
kinderen, of wellicht je echtgenoot of je
vader/moeder. Mannen en vrouwen die
tot uitschot gemaakt worden, helaas zitten er ook rotte appels tussen, maar dat
is zo, was zo en zal ook altijd zo blijven.
Mensen echter die ervoor zorgen dat er
in Nederland en de wereld nog te leven valt. Als een duig duidelijk wordt
tijdens de rellen, blijkt dat we zonder
politie, gewoon het recht van de sterkste
zouden krijgen. Een bepaalde groep, die
onze maatschappij compleet kapot zou
maken.
Jongens met schilden, vrouwen met
maskers, mannen en vrouwen met gezinnen, die zich compleet moeten laten
vernederen. Zangkoren en verwensingen moeten aanhoren die je niemand
gunt. Voor een massa gekken staan,
belaagd worden, geslagen worden en
bovendien wordt er niet zelden gegooid
met stenen. Daar staan, je koest houden,
je laten vernederen, mede in het besef
dat als je de wapenstol pakt en je iets terug doet, beboet wordt. Een berisping of
soms zelf ontslag dreigt. Zij zijn snel te
vinden, maar als ik dan hoor dat er van
een groep van 150 relschoppers vier zijn
opgepakt en de rest geen taakstraf krijgt,
dan stijgt mijn ver- en bewondering
voor de politie nog meer.
Jefanka

de

Nieuwe wet

De haarden- en kachelbranche is
de laatste weken weer volop in het
nieuws nadat bekend is geworden dat
de veelbesproken EcoDesign 2022
wetgeving twee jaar eerder van kracht
gaat. De focus bij deze wetgeving ligt
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Het einde van de wereld
Vorige week diende het hoger beroep tegen Ratko Mladic, de man die levenslang
kreeg voor de massale moordpartijen in
Srebrenica 25 jaar geleden. Veel aandacht
voor dit hoger beroep was er echter niet,
want we hadden het allemaal veel te druk
met de vakantiefoto’s van koning WillemAlexander en de trouwvideo van minister
Grapperhaus. Ook erg belangrijk.
Had je me een maand geleden gevraagd
naar het hoe en wat in Srebrenica, dan had
ik je het antwoord schuldig moeten blijven. Ik kende wel de naam en wist dat er
iets vreselijks was gebeurd, maar wat precies? Geen idee. Tot ik de documentaire
‘Srebrenica, de machteloze missie’ zag. In
deze documentaire kijkt Coen Verbraak
samen met een aantal Dutchbatters terug
op deze periode in hun leven. Het verhaal
greep me bij de strot. Vooral door alle foto’s en filmpjes.
Eén van de filmpjes die 25 jaar geleden
voor volop heisa zorgde, was het filmpje
van commandant Thom Karremans, die
man met de grote witte snor. Hij was te
zien terwijl Mladic hem vernederde. In

Tijdverspilling

het hol van de leeuw probeerde Karremans
zijn manschappen te redden, maar hij
veranderde van bevelhebber in een bang
schooljongetje dat door de meester in de
hoek werd gezet. Het werd nog erger toen
Mladic na z’n duivelspreek een fles sterke
drank tevoorschijn toverde om samen te
proosten op het ‘goede gesprek’.
Heel Nederland fileerde na afloop van de
missie Karremans optreden. Hoe had hij
zich zo kunnen laten vernederen? Waarom
had hij niet net als Mladic zulke ferme taal
gesproken? Wat al deze critici niet wisten
is dat Dutchbat met haar klappertjespistolen niets had in te brengen tegen het tot
de tanden bewapende Servische leger. Ook
Karremans niet.
Nog zo’n filmpje dat destijds voor een rel
zorgde, waren de beelden van het grote
feest na afloop van de mislukte missie.
Soldaten die in polonaise op de muziek
hosten met een glas bier in de handen,
terwijl er nog geen week eerder duizenden
moslimmannen waren afgeslacht. Uit de
verhalen van de Dutchbatters blijkt echter
dat niemand zat te wachten op dit feest,

maar dat het van tevoren vanuit Nederland
was geregeld.
Het toont maar weer dat een filmpje nooit
het volledige verhaal vertelt. Dat een beeld
maar vanuit één standpunt laat zien wat er
is gebeurd. Dat je dus altijd verder moet
kijken om de beelden in de juiste context
te kunnen begrijpen. Maar dat is lastig,
want we maken allemaal graag ons eigen
verhaal op basis van wat we zien. Dat doen
we 25 jaar na Srebrenica nog steeds.
Neem de filmpjes die worden gemaakt
van agenten die hun wapenstok trekken
en betogers er van langs geven. Iedereen
schreeuwt moord en brand dat zoiets mishandeling is. Maar de scènes die voorafgingen aan dit filmpje, die zien we nooit.
Twee weken geleden pas kwamen er beelden naar buiten van agressieve betogers op
deze zogenaamde vreedzame coronademonstraties. Lui die volledig uit hun plaat
gaan en politiemensen aanvallen. Pas wanneer je ook dit filmpje ziet, begrijp je het
trekken van de wapenstok.
Als het aan mij ligt krijgen alle agenten
voortaan een bodycam. En net zoals jan en
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alleman beelden op Dumpert gooit, mag
ook de politie dit soort beelden wat mij betreft openbaar maken. Laat maar zien hoe
zo’n vreedzame demonstratie in werkelijkheid verloopt.
Beter nog zou iedere agent z’n eigen cameracrew krijgen, die precies in beeld
brengt wat er gebeurt. Iedere halvegare die
meent een politieman of -vrouw te moeten
aanvallen, komt haarscherp in beeld. Het
schouwspel is bovendien via dronebeelden te volgen, net als bij ‘Floortje naar het
einde van de wereld’.
Dat kan trouwens ook uitstekend de werktitel zijn van deze politiecamera-pilot. Met
al die agressieve flippo’s naderen we in no
time het einde van de wereld.
Nynke van der Zee

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan uit,
of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op alle in
de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen
rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele of gedeeltelijke
overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van
producenten is niet toegestaan.
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REDACTIE@WESTEREENDER.NL
De Westereender verschijnt in:

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude,
Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De
Falom, Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast,
Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel,
Jistrum, Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch, Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp,
Dokkum, Ferwert, Holwerd, Ternaard, Oosternijkerk, Ee, Engwierum, Ryptsjerk, Gytsjerk,
Oentsjerk, Aldtsjerk, Mûnein
Druk: NDC Mediagroep
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen
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Luxe kantoor- /praktijkruimte
Haadwei 51A, 9104 BC Damwâld

Eventueel flex
kantoorplekken te huur.
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

September

Mode MAAND

T/M 30
SEPT.

bij Dijkstra Mode

DE HELE MAAND

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld

September

Een leuke attentie bij
iedere aankoop.
Kans op gratis kleding,
iedere week 5 winnaars.
Laat je verrassen door een
prachtige najaarscollectie!

Feintensloane 1

Feanwalden

www.dijkstramode.nl

Kantoo
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‘Anderen zien een veld, ik zie geschiedenis’
DE WESTEREEN - In zijn ‘mancave’
heeft Jelle Wietse de Haan een
speciaal hoekje ingericht met de
gevonden voorwerpen van de
vliegtuigcrash in Rinsumageast.
Het meest bijzonder vindt hij de
gesp die hij vond van één van de
bemanningsleden. ,,Eén van die
mannen heeft die zo lang geleden gedragen en ik vind dat nu
terug. Dat maakt het voor mij heel
speciaal. Anderen staan daar denk
ik niet zo bij stil. Zij zien een veld
als ze op die plek zijn, maar ik zie
geschiedenis.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Het liefst gaat Jelle Wietse meerdere
keren per week met zijn metaaldetector op pad. Meestal in de buurt,
in een straal van ongeveer twintig
kilometer vanaf De Westereen. Als
zijn zoeklocatie bij een boer op het
erf is vraagt hij altijd netjes om toestemming. Soms gaan vrienden mee,
maar als ze na een hele dag zoeken
niets vinden is de lol er voor hen snel
af. Jelle Wietse blijft daarentegen fanatiek. Helemaal nu hij een nieuwe
metaaldetector heeft waarmee hij
nog dieper kan zoeken. Daarmee
vond hij in Noardburgum onlangs
een Romeinse balteus van ruim 2000
jaar oud. ,,Ik zocht naar oorlogsspullen op een plek waar Duitsers vroeger
hadden zitten te oefenen, maar vond
deze. Dit is uiterst bijzonder omdat
de Romeinen alleen in het Noorden
van Nederland kwamen om handel
te drijven, maar verder niet. Dus in
Friesland worden weinig Romeinse
voorwerpen gevonden. Een archeoloog van de PAN kwam zelfs langs
om het voorwerp te fotograferen’’,
zegt Jelle Wietse. Volgens zijn moeder was de archeoloog onder de indruk van de vondsten van haar zoon.
,,Wij dachten eerst, het waait wel
weer over, deze hobby. In het begin
vond ik het eerlijk gezegd maar niks,
dan kwam hij met oude botten thuis
en zei ik: wat moet je met die rommel. Maar nu ik zie hoe serieus hij
hiermee bezig is vind ik het toch wel
bijzonder’’, zegt moeder Margriet.
Beppe Wieke de Roos voegt er aan

‘Als ik een muntschat
vind, zou ik het
nooit verkopen.
Ik doe dit niet voor
het geld, het gaat
mij om het achterliggende verhaal.’

toe dat haar vader het ook prachtig
zou hebben gevonden. Hij zat in het
leger en was op 20-jarige leeftijd bij
de bombardementen in Rotterdam
aanwezig. Beppe schonk de spullen
uit die tijd aan haar kleinzoon. Jelle
Wietse: ,,Ik zou graag willen weten
wat hij allemaal heeft meegemaakt,
maar ik kan het hem helaas niet meer
vragen. Uit de spullen die ik heb ge-

kregen blijkt in elk geval dat ze tegen
de Duitsers waren. Op de ketting en
het armbandje staan afbeeldingen
van Wilhelmina, een klein teken van
verzet.’’
Zilveren rijderschelling

Naast oorlogsspullen verzamelt Jelle
Wietse ook munten. Hij weet zich
nog goed het moment te herinneren
dat hij zijn eerste munt vond. Eerst
was hij al blij met bierdoppen en spijkers, maar op een dag vond hij een
Portugese munt uit 1743. ,,De grootste koperen munt tot nu toe. En ook
nog in deze staat. Er zit een klein
gaatje in’’, zegt hij terwijl hij de munt
laat zien. ,,Dus waarschijnlijk heeft
iemand deze gedragen als ketting.’’
Een andere speciale munt is een zilveren florijn. ,,Deze is heel zeldzaam,
want dit muntstuk is ooit afgekeurd.
Kijk maar naar het kruis achterop.

Jelle Wietse de Haan in zijn mancave met één van zijn mooiste vondsten:
een Canadees zeemanszakmes. Foto: Klasina van der Werf

Normaal gesproken werden valse
munten meteen vernietigd, maar
deze is er waarschijnlijk tussendoor
geglipt. Dat maakt dit exemplaar zo
bijzonder.’’ De mooiste munt die de
Westereender gevonden heeft is een
zilveren rijderschelling. ,,Die stond
hoog op mijn bucketlist.’’ Zijn grootste wens is om ooit een Duitse helm
te vinden. Die werden in de laatste
dagen van de oorlog in de bossen
weggegooid. ,,In deze regio is echter
niet veel te vinden omdat hier minder
gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wel heb ik in Dokkum een
Canadees zeemanszakmes gevonden. Die heeft één van de Canadezen
waarschijnlijk verloren tijdens de Bevrijding in Dokkum, 75 jaar geleden.’’
Poppykrans

Kogels en granaten laat Jelle Wietse
liggen. ,,Dat is verboden en kan gevaarlijk zijn. Eerlijk gezegd ontdek ik
ook liever één mooi speldje dan 500
kogels. Het gaat me om het achterliggende verhaal. Als ik een muntschat vind, zou ik het nooit verkopen.
Ik doe dit niet voor het geld.’’ Wel wil
de Westereender zijn beroep maken
van de onderzoekswereld. Hij volgt
nu de opleiding MBO Life Sciences
aan het Nordwin College in Leeuwarden.

Het liefst gaat Jelle Wietse meerdere keren per week met zijn metaaldetector op pad. Foto: Marcel van Kammen

Met deze opleiding kan hij onderzoek doen naar de ontwikkeling van medicijnen en uiteindelijk
biologisch-medisch analist worden.
Maar het zoeken naar ‘schatten’ met
de metaaldetector zal hij er altijd
naast blijven doen. Kennis over de
voorwerpen die hij vindt doet hij op
via filmpjes op YouTube. Ook leert
hij van vrienden op social media die
dezelfde hobby hebben. Al noemt de
Westereender het zelf geen hobby
meer. ,,Dit is mijn passie.’’
Op zijn vorige school, MAVO De
Saad in Damwâld, stond hij er al
om bekend. Toen de school dit jaar
de deuren moest sluiten en de spullen verdeeld werden, was het voor
de geschiedenislerares niet moeilijk
te bedenken wie de poppykrans uit
het geschiedenislokaal moest hebben.
De krans waarmee de Engelse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog
werden herdacht pronkt nu tussen al
zijn vondsten in zijn mancave achter
in de tuin. De plek waar Jelle begint
te stralen als hij over al zijn schatten
praat. En de plek die naar eigen zeggen nu alweer te klein is om alles te
bewaren…
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projektafbouw bv

www.rano-afbouw.nl

NUTMA SCHILDERS Verwarmen & Koelen van de
Campus Damwald, een prachtig uitdagend
Meer dan 50 jaar
project voor Koelvisie B.V. te Drachten.
vakmanschap
- Onderhoud
- Renovatie

- Nieuwbouw
- Particulier
- Utiliteitsbouw
- Spuitapplicaties
Nutma Schildersbedrijf

T (0519) 24 23 48

Roptawei 5

E info@nutma.nl

9123 JA Metslawier

W www.nutma.nl

- Wandafwerking

Samen met Pranger & Rosier installaties hebben we de complete verwarmings en koelinstallatie waarin geen gas is voorzien, mogen ontwerpen, calculeren
en uiteindelijk uitvoeren. Kortom een project waar we in alle facetten ons uitstekend konden prooleren.
Een project welke een speciaal plekje heeft bij mede eigenaar van Koelvisie BV, Richard van der Lei aangezien hij zijn hele leven al woonachtig is in Damwald
en een sterke sociale band heeft in het dorp op allerlei vlakken.
Op het dak van het gebouw staat het hart van de installatie de warmtepomp lucht/lucht welke tegelijkertijd kan verwarmen en koelen.
We wensen de gebruikers veel plezier in dit prachtig geworden gebouw.
Team Koelvisie B.V.

Een nieuwe start…
De start na de zomervakantie voor alle basisschoolleerlingen uit Damwâld was
dit jaar wel heel nieuw. De drie basisscholen zitten nu samen in het nieuwe
gebouw van Campus Damwâld. De rondleidingen gingen vanwege corona niet
door. Gelukkig mocht fotograaf Nanne Nicolai wel naar binnen om foto’s te
maken, zodat lezers van deze krant toch een kijkje kunnen nemen in de nieuwe
Foto’s: Nanne Nicolai
school... 

SEPTEMBER 2020 | de Westereender | 7

8 | de Westereender

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

DAMES / HEREN / BABY

Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld,
Weststellingwerf en De Fryske Marren!

NEW
COLLECTION
Dameskleding
maat 34
t/m 54

21 september
Modeshowdag

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

Opgave verplicht

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

Het betrouwbare
adres
voor
Uw vloer
als nieuw,
snel
bellen

info en/of reserveren
via mail
info@kleanensa.nl
of app met
06-30 01 97 14

parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
F RV
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

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

Klean & sa

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

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

SUMMER SALE!
TELEFOON: 0511 44 44 88

De R is weer in de
maand, dus weer
volop Stamppotten!!!

Groente
tas
Bloemkool
Zuurkool
Bospeen
Spitskool
Sla

Mandarijnen 20 stuks € 4,98
Bloemkool
€ 1,98
Hollandse pruimen € 1,48

Samen
€ 4.98

(reine victoria) 500 gram

Galia Meloen

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

€ 0,98

NÚ

2 ARTIKEL
e

50%
TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

KORTING*

€ 1.274,-*
Nú 2e kussen v.a. € 64,- | 2e bedbodem v.a. € 299,- | 2e matras v.a. € 624,Ervaar zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd 1

03-10-18 14:37
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‘Het turnen heeft mij gevormd tot wie ik nu ben’
DAMWÂLD - Annemieke Flootman (41) uit Damwâld turnde als meisje
jarenlang op hoog niveau in Heerenveen. Nu de Nederlandse turnsport
negatief in het nieuws is door verklaringen over mentale en soms fysieke
mishandeling denkt ze veel na over die periode in haar leven. ,,Ik heb
zeker wel het een en ander meegemaakt waarvan ik nu denk: was dat
wel juist?’’
Tekst: Klasina van der Werf

Annemieke begon als 5-jarig
meisje bij de gymnastiekvereniging
KWIEK in haar eigen dorp. Al snel
bleek ze talent te hebben. Vanaf
haar achtste trainde ze daarom elke
woensdagmiddag extra in Donkerbroek op hoger niveau. Daar leerde
ze José van der Veen uit Burgum
kennen die haar voorstelde om een
keer mee te trainen in Heerenveen.
Na één proeftraining mocht ze
meteen blijven. ,,Ik was net elf en
best trots dat ik bij de turnclub in
Heerenveen mocht trainen’’, vertelt
Annemieke. Samen met vijf andere
meisjes uit alle delen van Friesland
reed ze vijf keer per week naar de
turnhal in Heerenveen om daar
elke keer drieënhalf uur te trainen.
,,De trainingen waren zwaar. Ondertussen mochten we niet praten,
niet drinken, niet zomaar naar de
wc en zeker niet huilen. Kortom,
we moesten doen wat de trainer
zei’’, vertelt Annemieke. ,,Ze waren
streng. Als we een bloedblaar hadden moesten we gewoon doorgaan.
Maar wat ik nog erger vond was
dat de trainster mij kleineerde. Ik
vergeet nooit meer dat ik een keer
een fout had gemaakt tijdens een
belangrijke wedstrijd. In het bijzijn
van alle andere turnsters zei ze dat
ze zich kapot schaamde voor mij.
Vanaf die tijd keek ik nog meer tegen de trainingen op en zat ik elke
keer vol spanning in de auto. Het
was voor mij een bevestiging dat
alles perfect moest gaan en dat we
nooit fouten mochten maken. Dat
de trainers zo streng waren schepte
wel een band met de andere meiden.
We werden echt vriendinnen. Over
één meisje heb ik me wel zorgen
gemaakt. Zij was jonger en had een
andere, nog strengere, trainer. Ze zat
elke keer huilend in de auto en had
op een gegeven moment zelfs haaruitval van de stress. Ik heb ook een
keer les gehad van diezelfde trainer.
Hij ontdekte dat mijn ene knie een

Als klein meisje bleek
Annemieke al veel
talent te hebben voor
turnen.

beetje krom was tijdens de flikflak
en sloeg er dan met een touwtje op.’’

,,Mijn turnperiode was niet altijd leuk, maar ik
heb wel geleerd om door te zetten. Dat heeft
mij geholpen om bepaalde keuzes in mijn leven te kunnen maken.’’ Foto: Jaap de Boer

Gevoel van trots

Haar leven stond in het teken van
topturnen en bestond uit school,
trainen, huiswerk en slapen. Een sociaal leven had ze niet. Annemieke
schopte het in 1994 tot de tweede
plek tijdens de Nederlandse Kampioenschappen op sprong, op het
hoogste niveau. ,,De tsukahara gehoekt, ik weet het nog precies. Dat
gaf een gevoel van trots en dan denk
je, het was het allemaal waard’’, vertelt de oud-turnster. Vanwege een
vervelende enkelblessure kwam
Annemieke echter plotseling thuis
te zitten. Daardoor had ze tijd om
leuke dingen te doen met vrienden

en ze ontdekte dat het ook erg gezellig was om zaterdagavonden uit
te gaan. In dat jaar - ze was net 15
- hakte ze de knoop door: ze wilde
niet meer vijf keer per week naar
Heerenveen en besloot te stoppen.
,,Soms denk ik weleens, hoe zou
het zijn gelopen als ik die blessure
niet had gehad? Waarschijnlijk was
ik dan gewoon in hetzelfde ritme
doorgegaan en had ik meer kunnen
bereiken. Ik was nog niet te oud of
te dik. Mijn gewicht was sowieso
nooit een probleem, in tegenstelling
tot andere turnsters die soms al op

In 1994 keerde Annemieke terug naar haar oude club
KWIEK in Damwâld waar ze nog een aantal jaren met
plezier turnde en vele medailles won. Archieffoto: Alex
Bouma

jonge leeftijd op dieet moesten.’’
Zware trainingen

Na het derde jaar van de MAVO
- De Saad in Damwâld - was het
de bedoeling dat Annemieke naar
Heerenveen zou verhuizen om daar
een opleiding te volgen en daarnaast
nog meer te trainen. Maar haar besluit stond vast. ,,Ik wilde die zware
trainingen echt niet meer. Bovendien had ik nog steeds last van mijn
enkel, nu zelfs nog weleens.’’
Ze keerde terug naar haar oude
club KWIEK waar ze nog een aantal jaren met plezier turnde en vele
medailles won. Na de Havo in Dokkum ging ze naar de Pabo in Leeuwarden, maar op haar negentiende
werd ze ziek. Ze bleek de zeldzame
bloedziekte auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) te hebben met als gevolg geelzucht en
ernstige vermoeidheid. Annemieke
kreeg prednisonkuren maar bleef
ziek, heel moe en had veel last van
hoofdpijn. Pas een hele tijd later
bleek de oorzaak van haar vermoeidheid Coeliakie te zijn, een
auto-immuunziekte die geactiveerd
wordt door het eten van gluten. ,,In
totaal ben ik door mijn ziektes vier
jaar uit de roulatie geweest. Dat was
precies in mijn studententijd waardoor mijn leven wéér anders was
dan mijn leeftijdsgenoten. Ik heb
door die periode wel geleerd te relativeren. Gelukkig gaat het nu goed
met mijn gezondheid.’’
Een harde wereld

In 2003 verhuisde de Damwâldster
naar Rotterdam om daar opnieuw
te beginnen. De Pabo had ze als gevolg van haar ziekte niet afgemaakt.
Ze volgde een medische opleiding

en vond een leuke baan bij een huisartsenpraktijk in Rotterdam Delfshaven. Annemieke trouwde, kreeg
twee kinderen maar helaas liep
haar huwelijk stuk. ,,Daar zat ik, alleen in Rotterdam, met twee kleine
kinderen. Ik dacht: wat wil ik?’’ Net
als twintig jaar eerder nam ze een
drastisch besluit. Ze wilde weg uit
Rotterdam, terug naar Friesland.
,,Dat is nu vijf jaar geleden. Onze
kinderen waren nog jong en ik vond
het fijn dat ze in een dorp zouden
opgroeien. Bovendien hoefden mijn
ouders dan niet meer zo’n eind te
reizen om de kleinkinderen te zien.’’
Nu werkt ze als praktijkassistente
bij Huisartsencentrum Dokkum
en woont ze met haar zoon Lorenzo (12) en dochter Angélie (9)
in Damwâld. Het dorp waar ze zelf
opgroeide en aan haar turncarrière
begon. ,,Als ik terugkijk naar mijn
turntijd denk ik dat het mij gevormd heeft. Het was een hele ervaring, maar wel een harde wereld.
Bepaalde trainers gingen over de
grens. Dat was in die tijd dé manier
om de turnsters zo goed mogelijk te
laten presteren. Het was niet altijd
leuk, maar ik heb wel geleerd om
door te zetten. Dat heeft mij geholpen om bepaalde keuzes in mijn
leven te kunnen maken.’’
Grote vraag is of haar kinderen
het turntalent van hun moeder ook
geërfd hebben. Annemieke lacht.
,,Nee, Lorenzo houdt van schaatsen
en Angélie is heel creatief. Zij heeft
wel even op turnen gezeten, maar
dat was niet haar sport. Of ik dat erg
vind? Nee, juist niet.’’ Uit de grond
van haar hart voegt ze eraan toe:
,,Wát ze doen maakt mij helemaal
niks uit. Als ze maar gelukkig zijn.’’
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De Westereender
Keaplju
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

• EddydeJong,DeEchteBakker
Kijk• DMA
voor meer info op westereenderkeaplju.nl
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94

• A & H Elektro
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
www.AenH-elektro.nl
• Administratie- en Acquisitiekantoor
Veenstra & Visser
Suder Stasjonsstrjitte 10a
• Anja, Snackbar
tel. 447695
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
• Alma Pannenleggersbedrijf
• Auto Bosma
De Reade
Klaver 12, tel. 06-29626728
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
info@alma-pannenleggersbedrijf
www.bosmaautos.com
• Anja,• Snackbar
Baarsma Texo
Salomon
Levystrjitte
1, tel.
tel.441201
444488
Texo
Foarstrjitte 46,
Boersma, aardappelen, groente en fruit
• Auto•Bosma
74, tel. 441424
FoarweiLjurkstrjitte
21, Kollumerzwaag
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
Brugchelencamp
1,
tel.
448181
• Baarsma, Texo
• De Bruin Isolatie / ISO Noord
Foarstrjitte 46, tel. 441201
Roazeloane 64, tel. 449537
• Boersma,
aardappelen, groente en
• Cadeauvoordeel
fruit Tsjerkestrjitte 3, 9271 AK De Westereen
Ljurkstrjitte
74, tel. 441424
info@alexwijnsma.nl
• FotografieJaapdeBoer
• Coop supermarkt
Ljurkstrjitte
63,447300
tel. 448860
Foarstrjitte
69, tel.
• Dantuma, Slagerij
www.fotoJaapdeBoer.nl
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel.
• Hans Brolsma
verhuizingen
- 441672
•
Dijk
Optiek
transporten - pianovervoer - opslag
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
Ferlinge Stasjonsstrjitte72
www.dijkoptiek.nl
tel. 445193
• De Dorpsacker, Apotheek
www.hansbrolsma.nl
Badhúswei 1a, tel. 445050
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
• DMA Bouwkundig
Bureau
Brugchelencamp
1, tel. 448181
Foarwei 72, Kollumerzwaag
tel 449900
www.dma.frl
• De Bruin
Isolatie
• Dozein,tel.
Groothandel
Miesstrjitte5,
449537 in slagerijbenodigdheden en verpakkingsmateriaal
• Coop supermarkt
Nijverheidswei
tel. 445045
Ljurkstrjitte
63, tel.7,448860
• Elzinga, Schilderwerken
• DA Drogisterij Fizel
Conradistrjitte 2, tel. 441818
Ljurkstrjitte
61, tel. 445177
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Dantuma,
Slagerij
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Noarder
Stasjonsstrjitte
41,
tel. 441672
Kûkhernsterwei
31, tel.
472775
• Dijk, Optiek
www.jachthavenkuikhorne.nl
• Jeeninga-Auto’s
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
Roazeloane 60, tel. 468 000
www.dijkoptiek.nl
info@jeeninga-autos.nl
• De Dorpsacker,
Apotheek
• Friesland Sportprijzen
Badhúswei 1a, tel. 445050
Yndustrywei 5, tel. 443220
• Glavecom Verf- en Glasgroothandel
Roazeloane 67, tel. 444805
www.glavecom.nl
• Geld & Woning De Westereen
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
www.geldenwoning.nl

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Stienstra Timmerwerke
Dwarsreed 6, tel. 06-220
stienstratimmerwerken@
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
• Talsma, Electro World
E. Kazemier
Dozein, Groothandel in
Tsjerkestrjitte 1, tel. 4440
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
www.electroworldtalsma.
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
• Het 7,
Haarboetiekje,
• Schoonheidssalon
Le Cygne • Topfiets
Ferlinge Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
Nijverheidswei
tel. 445045 Kapsalon
Noarder Stasjonsstrjitte 36, tel. 447170
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 www.
Noarder Stasjonsstrjitte 2
• De Kûle, Copyshop
Elzinga, Evenementenhal
• Van der Heide Technisch bedrijf
schoonheidssalon-lecygne.nl
tel. 06-13318736
Boskwei
7-A,
tel.
443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte
7
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
• Stienstra Timmerwerken
•
Total Tankstation en C
•
La
Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
• Hubo
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
Skriesstrjitte
5a,
443413
Elzinga, Schilderwerken
Tolwei 22, tel. 444747
stienstratimmerwerken@home.nl Noarder Stasjonsstrjitte 4
• K. Venema Assurantiën
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte
2, tel.Heslinga’s
441818 Smulpaleis
• Bakkerij:
• Talsma Electro World
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Tsjerkestrjitte
1, tel. 444013
Tsjerkestrjitte 58-60, tel.
• De Zilveren Maan,
Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• De Hossebos, Café-Restaurant
info@kvenemaassurantie
Boppewei 2, tel. www.electroworldtalsma.nl
442957
Faber Bouwbedrijf
tel. 444622
Total Tankstation
en Carwash www.kvenemaassurantien
• Marskramer /• Toys
2 Play
De GentiaanFoarstrjitte
23, tel. 21,
446021
www.hossebos.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
• De Vesteynde,
Ljurkstrjitte 72, tel.
447128
anja.andries@hetnet.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
• Treast
Therapie- en trainingsc
• Multimate Bouwmarkt
Feenstra, GroenRijk
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Sportloane 10, tel. 44733
Tolwei
22,
tel.
444747
Boppewei •17,
tel.
443180
Eddy de Jong, De Echte Bakker
info@treast.nl
www.devesteynde.nl
•
NOF
B.V.,
Taxi&
Touringcarcentrale
Fierljepcentrum
De
Westereen
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
•
Visser, Woninginrichtin
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Lange Reed
18-20,
tel.
447371
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Stasjonsstrjitte
4
tel. 444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
E. Kazemier
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 ABFerlinge
Leeuwarden
058Miedloane 8, tel. 06-30789111
2662385
tel. 442121
• Old Dutch, Horecaen Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
• Kago-atm
• K. Venema
/ RegioBank
• De Vries Everts Numan
Noarder Stasjonsstrjitte
52,Assurantiën
tel. 442638
Yndustrywei
5, tel. 443220
Skoallestrjitte 30, tel. 447500
Accountants Adviesgro
www.old-dutch.com
Glavecom,Dwarsreed
grossier1,intel. 06-21854886
www.kago-atm.nl
info@kvenemaassurantien.nl
A. v/d Meulenstrjitte 12-1
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
• Koster Installatiebedrijf
www.kvenemaassurantien.nl
tel. 443840 www.DVEN.n
Foarstrjitte 49, tel. 443939
en deskundig in glas- en
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
• De Vesteynde, Therapie- en trainingscentrum
•
Installatiebedrijf H. Wa
•
Present
Promotion
schilderwerken
• De Zilveren Maan, Minicamping
Sportloane 10, tel. 447337
De Strieblom 3
Tsjerkestrjitte
16,
tel.
06-29037447
Tolwei 24, tel.
444805
Boppewei 2, tel. 442957
www.devesteynde.nl
tel. 445823/06-13282490
•
PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
• Visser, Woninginrichting
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte
51, tel.
446207
Geld & Woning
Westereen
FoarweiDe
235,
Kollumerzwaag, tel. 444000,
www.
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
taxinof.nl
• De Vries Everts Numan Accountants
Adviesgroep
• Handelsonderneming
d
• Rabobank
Ferbiningspaad
4, tel. 445511
• Old Dutch, Horeca- en ZalencentrumFerlinge Stasjonsstrjitte1,
A. v/d Meulenstrjitte
12-14, tel. 443840
Houtwww.DVEN.nl
en Bouwmateriale
tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Noarder Stasjonsstrjitte
• Installatiebedrijf H. Wagenaar Noarder Stasjonsstrjitte 7
Riemersma, Slagerij
Het Haarboetiekje,
Kapsalon52, tel. 442638• www.olddutch.com
Strieblom
info@
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte 2,De
tel.
4412763, tel. 445823/06-13282490
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
hwagenaar.nl
www.bouwmaterialendew
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
Van der Heide, Technisch bedrijf
Foarstrjitte 49, tel. 443939
• Wijma Haarden
•
Xu Sheng,
Ljurkstrjitte
45,
tel.
444659
Noarder Stasjonsstrjitte
28,
tel.
443551
• Primera Jousma
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
Chinees Indisch Restau
•
Sake
Store
Bakkerij: Heslinga’s
Smulpaleis
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334
info@wijmahaarden.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 1
Foarstrjitte
37,
tel.
442900
Skriesstrjitte
1,
tel.
442233
• Rabobank
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
tel. 441824
• Kapsalon S’he Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
De Hossebos,
Café-Restaurant
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 1,
• v.d.
Tegelbedrijf en Kitwerken
• v.d. Zwaag Tegelbedrij
Skoallestrjitte 1,
tel.Zwaag
447216
Foarstrjitte tel.
21,0512-587777
tel. 444622
• Riemersma, Slagerij
Brongersmastrjitte
Kitwerken
• Schoonheidssalon
Le Cygne 5, tel. 06-25591740
www.hossebos.nl
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
Brongersmastrjitte 5, tel.
Noarder Stasjonsstrjitte
65, tel. 449888
Jilderda,Bloemenboetiek
• Rijwielservice De Westereen
www.vdzwaag-tegelbedri
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
53, tel. 443068
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

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg
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Ondernemer Douwe Jan Boersma:

‘Opnieuw is ook mezelf opnieuw uitvinden’
tot de arbeidsmarkt een kans te
geven op een mooie baan, waardoor ze zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Iedereen heeft een
talent, daar ben ik van overtuigd.
De kunst is om dat talent optimaal
te benutten, om iets voor iemand
anders te kunnen betekenen. Mijn
talent is om een bedrijf op te zetten. Vandaar dat ik deze uitdaging
ben aangegaan.”

Eigenwijze stalen pinnen steken her en der uit het grind naast de grote
fabrieksloods aan de Newtonstraat 20 in Buitenpost. Op de gevel prijkt
trots de naam ‘Opnieuw’. De pinnen zijn de markeringspunten waar de
nieuwbouw binnenkort wordt gerealiseerd. Hier aan de rand van het dorp
bouwt ondernemer Douwe Jan Boersma vol passie aan zijn droom: een
bedrijf dat zowel sociale als ecologische winst combineert met economische winst. ,,Dát is voor mij betekenisvol ondernemen.”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

‘Op deze treinstoel hebben 69.533
mensen gezeten.’ Het kleine stickertje met de merknaam Opnieuw
valt nauwelijks op wanneer je de
vrolijk gekleurde zithoek van een
afstandje bekijkt. Tafels, stoelen,
banken, opbergkasten: alles in de
showroom lijkt spiksplinternieuw,
maar heeft verrassend genoeg
al een heel leven achter de rug.
,,Stoelen uit treincoupés, versleten
bureaustoelen, oude tafels, zelfs
gebutste vloeren verwerken we tot
compleet nieuw meubilair”, vertelt
ondernemer en eigenaar Douwe
Jan Boersma.
Handen in het vuur

Met z’n bedrijf Opnieuw doet
Douwe Jan exact wat de naam belooft: hij geeft spullen een tweede
leven. ‘Passie voor duurzaam’ is
niet voor niets de slogan van zijn
onderneming. ,,Er heersen nog
steeds heel veel vooroordelen over
recycling, namelijk dat je als klant
spullen met een nieuw stofje of een
ander verfje in oude staat terugkrijgt. Maar wij pakken het groots
aan. Al het meubilair dat je hier in
de showroom ziet, begint aan een
tweede leven, maar is kwalitatief
net zo goed als een nieuw A-merk.
Daar durf ik mijn handen voor in
het vuur te steken.”
Robuuste tafels gemaakt van de
instaptredes uit een trein. Stoere
zwarte lampenkappen gefabriceerd uit gerecycled plastic afkomstig van kapotte rugleuningen. Of
vrolijke kantoorcactussen gemaakt
van geshredderde PET-flessen.
Ieder product uit het assortiment
van Opnieuw heeft zo z’n eigen
bijzondere levensverhaal. ,,Hoofdzakelijk maken we tweedehands
meubilair”, vertelt Douwe Jan.
,,We hebben bijvoorbeeld zo’n
5000 bureaustoelen op voorraad
staan. Daarmee zijn we één van de
grootste leveranciers in Nederland.
Maar we maken ook en accessoires
voor een complete kantoorinrichting.”

‘Ik wil tweedehands
producten ontdoen
van hun minderwaardigheidscomplex’
Repair en refurbish

Douwe Jan toont de voorraad bureaustoelen, die klaar zijn voor een
nieuw avontuur. Stuk voor stuk beschikken de stoelen over het opvallend gestikte labeltje met de naam
Opnieuw. Wie het verhaal achter
dit merk niet kent, zou er toch zeker van zijn dat het nieuwe stoelen betreft. ,,Dat is onze missie:
tweedehands producten ontdoen
van hun minderwaardigheidscomplex”, vertelt de ondernemer.
,,Deze stoel is minstens zo goed
als een nieuw exemplaar dat je

bestelt bij de groothandel. We geven je bovendien vijf jaar garantie
en een scherpe prijs. Sterker nog:
onze stoelen zijn nog aanmerkelijk
goedkoper ook.”
Opkopen, oplappen en opknappen:
dat is in een notendop wat de 15
medewerkers van Opnieuw iedere
dag doen. ,,Repair en refurbish
noemen we dat. Daarbij maken
we onderscheid tussen Next life
en Extended life producten”, legt
Douwe Jan uit. ,,Next life spullen zijn spullen die we opkopen
en opknappen. Bij Extended life
gebruiken we nieuwe onderdelen
en steken het product in een fris
nieuw jasje. Daarna krijgt het ons
label en geven we vijf jaar garantie.
Daarnaast bedenken we zelf nieuwe producten die we van afvalstromen maken. Neem de bloempotten die we maken van kapotte
rugkappen van een bureaustoel. Of
de akoestische vergaderruimtes die
we maken van oude treindeuren.
Onze productontwerper komt met
dit soort verrassende oplossingen.”
As a service

Om organisaties en bedrijven kennis te laten maken met deze oplossingen, biedt Douwe Jan klanten
een aantrekkelijke deal. ,,Opnieuw
as a service hebben we deze dienst
genoemd. Daarbij blijven wij eigenaar van het meubilair. Alles wat je
nodig hebt op kantoor wordt door
ons geleverd. Na vijf jaar nemen
we alles weer mee en krijg je nieuwe spullen. Zo heb je er als bedrijf
of organisatie geen omkijken meer
naar. En is er in de tussentijd iets

Nieuw jasje

Waar Douwe Jan in 2018 een
loods van 1200 vierkante meter
liet bouwen, is het bedrijf twee jaar
later al uit z’n jasje gegroeid. Een
loods van nog eens 4500 vierkante
meter naast het huidige pand moet
de komende jaren voor de nodige
groeiruimte zorgen. ,,Dat hebben
we zeker ook nodig voor de toekomst. Alles komt hier onder één
dak: de stoffeerderij, de hout- en
metaalbewerking, de productieafdeling en de assemblage-afdeling.
Niet te vergeten alle producten die
we in voorraad hebben.”

dat onderhoud nodig heeft, dan
regelen wij dat ook uiteraard. In
plaats van het oude meubilair naar
de milieustraat te brengen, begint
bij ons het cirkeltje opnieuw met
opknappen en oplappen. Zo gaat
er niets verloren.”

‘Iedereen heeft een
talent, daar ben ik van
overtuigd’
Passie voor duurzaamheid staat
er als slogan onder de bedrijfs-

naam van Opnieuw. Passie voor
ondernemen zou de beste slogan
zijn voor onder Douwe Jan’s eigen
naam. ,,Vijftien jaar geleden ben ik
in mijn achtertuin gestart met het
bedrijf Health2Work. Inmiddels
hebben we meerdere vestigingen
in Nederland en België. In 2018
heb ik het stokje overgedragen
aan Heine de Bruin en ben ik met
een nieuwe droom gestart. Ik wil
betekenisvol ondernemen, waarbij
het niet alleen om financiële winst
gaat, maar om sociale winst. Mijn
doel is om mensen met afstand

Kroon op het nieuwe bedrijfspand
wordt het Circulair Café, waar
Douwe Jan collega-ondernemers
wil uitnodigen om kennis te maken met z’n bedrijf en producten, maar ook met z’n filosofie en
werkwijze. ,,Ik heb mezelf de afgelopen twee jaar ook opnieuw uitgevonden. Ik houd er van om op
Champions League-niveau te spelen als het gaat om ondernemen.
Maar ik ben er achter gekomen dat
dat niet altijd de beste manier is.
Financiële winst kan prima hand
in hand gaan met ecologische en
sociale winst. Ook díe kennis wil
ik graag delen.”
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

A.P.K. KEURINGSSTATION

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

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

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

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

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

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

aan

voor

complexe vraagstukken.

Drachten

Surhuisterveen

De Westereen

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

• 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

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 (8 stuks) +
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté +
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.
@dvenonline

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

Roden

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03
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Natuurlijke bron

Het voorjaar en de zomer liggen
inmiddels achter ons. De donkere
dagen en lange avonden wachten. Maar dat niet alleen, ook de
vogeltrek is inmiddels alweer aan
de gang. De meeste zwaluwen zijn
alweer verdwenen. De vogeltrek,
persoonlijk vind ik dat een fascinerend fenomeen.

Duizenden vogels die vanuit het hoge
noorden naar hier komen of wordt dit
steeds vaker kwamen. De temperaturen gaan overal omhoog, dus ook in
het hoge noorden wordt het warmer
en zal de noodzaak voor vogels om
weg te trekken om daardoor de winter
te overleven steeds kleiner worden. In
ieder geval de noodzaak om minder
ver te trekken. Een verschijnsel wat
ook alweer jaren bezig is. De bonte
kraai bijvoorbeeld is een unicum in
ons land geworden en in mijn visie
komen er ook steeds minder koperwieken en kramsvogels naar ons land.
Ik mis de laatste jaren die enorm grote
groepen en het aanhoudende tjak tjak
geluid.
Afgelopen zomermaanden, tot zelfs
begin augustus werden de jonge nog
niet vlieg vlugge visdiefjes op het vlot
bij De Westereen van een aluminium
en ook een kleurring en een vlaggetje
voorzien. Deze visdiefjes, die tot voor
twee-drie jaar op de Sikkema flat broeden en nog eerder bij Kroon Worst in
De Westereen, voelen zich uitstekend
thuis op het drijvend vlot, waar ze weinig of geen last van predatoren hebben. Prachtig is om te constateren dat
er inmiddels de eerste terugmeldingen
zijn. Het blijkt dat veel Westereender
visdieven uitzwerven naar de haven
van Lauwersoog en zich daar aanslui-

ten bij hun soortgenoten. Minstens 6
visdiefjes uit De Westereen zijn hier
inmiddels waargenomen. Hier mengen de Westereenders zich met hun
soortgenoten uit binnen- en zoals geconstateerd is ook buitenland. Inmiddels zijn ze de verre tocht begonnen,

vooral voor eerstejaarsvogels een reis
zonder ervaring en met veel gevaren.
Hopelijk zullen er in de toekomst nog
meer meldingen komen en dan vooral
van ringen die afgelezen zijn. Zullen
ze deels terugkeren naar hun ouderlijke vlot of elders in Nederland of in

het buitenland gaan broeden. Ik ben
benieuwd.
Herfst is niet alleen de tijd van de vogeltrek, maar vooral ook de periode
van de schitterende kleurenpracht van
de vallende bladderen en de vruchten
van de bomen. Op de grond zullen
de paddenstoelen hun soms indrukwekkende grootheid een andere keer
hun fragiele schoonheid etaleren. We
kennen allemaal dat liedje van de paddenstoel rood met witte stippen. Een
soort die ook zeker in onze regio volop
aangetroffen kan worden. Genieten
van de herfst, dat kan vooral ook met
kinderen.
Door hun spelenderwijs op alles wat
groeit en bloeit te wijzen, krijgen ze
ook nog wat mee voor hun toekomst.
De prachtige kleuren van de vallende
bladderen zullen kinderen vast en zeker aanspreken. Ook paddenstoelen
die ze dan kunnen bewonderen zijn

vaak in hun ogen mysterieus. Een
mooie aanleiding om eens naar een
bos te gaan. Bossen waar vaak veel
paddenstoelen te vinden zijn, zijn onder anderen in Driezum, Veenklooster
en Tytsjerk.
Reacties en meldingen: Johannes van
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 06-42952908. E-mail:
jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in De Westereen
500 leden!

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

Natuurlijk vastgelegd

Geduld is een schone zaak
TWIJZELERMIEDEN - Na lang wachten werd mijn geduld beloond! Twee
reuzesterns kwamen in de Twijzelermieden even bijtanken voor hun trektocht.
Ik had het geluk om deze prooioverdracht mee te maken! Reuzesterns zijn grote
vogels die het water induiken om een visje te vangen.
Foto: Robin van der Land

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

Instagram
Facebook

Robinvanderland
Robin van der Land

Meer informatie:
vdlandrobin@gmail.com
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

‘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

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

www.elkander.frl

AUDI A3 SPORTBACK 1.5 TFSI 150 PK

HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL 5DRS

airco/ecc, Audi radio + nav., parkeerhulp achter, l.m. velgen, cruise ctrl,
4-seizoenenbanden LUXE UITV.
bj 2018 - 34.429 km
€ 20.950,-

airco, Hyundai radio/usb, elek. ramen
+ spiegels, mistlampen voor,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2016 - 63.546 km
€ 10.795,-

Onderhoud?
Boersma haalt GRATIS je auto op en
brengt hem weer netjes terug.
• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens
(ook hybride en elektrische auto’s!)
• APK-keuringsstation
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat
Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt,
nieuwe APK keuring, 6 MAANDEN BOVAG GARANTIE!

airco/ecc, Nissan radio + navigatie, parkeerhulp
achter camera, l.m.velgen, cruise ctrl, trekhaak,
ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2013 - 109.611 km
€ 12.850,-

KIA PICANTO 1.0 SUMMER EDITION

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI

5 DRS airco, centrale vergrendeling,
kia radio cd/usb, elek. ramen, dagrij
verlichting HOGERE ZIT
bj 2017 - 44.311 km
€ 8.350,-

airco, radio cd, tussenschot,
mistlampen voor, cruise control,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 65.762 km
€ 7.945,-

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

NISSAN
QASHQAI

1.6 CONNECT
EDITION

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

excl.
BTW

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in

Vakwerk
Sinds 1910

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

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen.
Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.damstra.nl

www.ditjevooriedereen.nl
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Schrijver Martin Scherstra zet romans in een positief daglicht

‘Lezers romans worden zwaar ondergewaardeerd’
lacherig over Bouquetreeksboeken.
Zij wilden het vooral over de vrijscènes hebben, terwijl dat slechts
een onderdeel is van een goed boek.”
Afhankelijke kamermeisjes

Ook werd gesteld dat de vrouwelijke
hoofdrolspelers in Bouquetreeksen
vaak afhankelijke kamermeisjes zijn.
“Maar dat was dertig jaar geleden
het geval. ‘Mijn’ vrouwen zijn sterk
en stoer’’, stelt Scherstra. Dat maakte
hij ook duidelijk in het programma.
,,Ik heb geprobeerd zowel de streekromans als de Bouquetromans in
een positief daglicht te zetten. Niet
voor mezelf, maar voor de uitgever.
En vooral voor de lezers. Zij worden vaak zwaar ondergewaardeerd.
Alsof alleen laagopgeleide vrouwen
deze boeken lezen. Dat is niet zo, zo
is ook uit onderzoek gebleken. Het
grootste deel van Nederland leest
dit soort boeken, ook mannen. Toch
is er weinig aandacht voor. Al met
al heb ik een goed gevoel over de
uitzending. Ik kreeg ook ontzettend
veel positieve reacties. Mijn mobiel
ontplofte.’’
Romantische vrijscènes

De Dokkumer romanschrijver Martin Scherstra (58) was de afgelopen
zomer volop in het nieuws na de onthulling dat hij schuil gaat achter
pseudoniem Fleur van Ingen, de schrijver van Bouquetreeks-boeken.
,,Een man die romantische romans schrijft schijnt bijzonder te zijn’’, zegt
Scherstra. Hij snapt de ophef niet, maar maakte wel van de gelegenheid
gebruik om ‘zijn’ genre boeken eens op een positieve manier onder de
aandacht te brengen.

Voor zijn nieuwste boek De Storm had Martin
Scherstra het kustdorpje Wierum in zijn hoofd.
Zijn verhalen voor streekromans spelen zich altijd in Friesland af. Foto: Jaap de Boer

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

Fleur van Ingen is Martin Scherstra, of andersom, maar net hoe je het
bekijkt. In elk geval koos uitgeverij Harlequin voor een vrouwelijke
naam als auteur. Simpelweg omdat dat beter verkoopt. Maar door
social media lekte op een gegeven
moment uit dat de boeken worden
geschreven door Martin Scherstra,
de Dokkumer die inmiddels ook al
tientallen romantische streekromans
en jeugdboeken op zijn naam heeft
staan. ,,De redactie van De Wereld
Draait Door belde mij met de vraag
of ik mijn ware identiteit in hun
programma wilde onthullen. Maar
daar had ik geen goed gevoel bij.
Ik ben en blijf een nuchtere Fries’’,
lacht Scherstra.

Na de zomervakantie vond Martin
Scherstra het allemaal mooi geweest
met alle media-aandacht. Hij wilde
weer ‘gewoon’ aan het werk. In het
dagelijks leven is Martin werkzaam
bij de gemeente Noardeast-Fryslân
op de afdeling burgerzaken. Het
schrijven doet hij ’s ochtends vroeg,
’s middags na het werk en ’s avonds.
Elke dag. Zijn vrouw Pietie is zijn
‘eindredacteur’ en leest alle boeken
voordat ze de deur uit gaan. Hun
zoons zijn beide geen lezers, maar
trots op hun papa zijn ze wel.
,,Op het werk weten ze ook allemaal
dat ik romantische boeken schrijf.
Veel collega’s lezen mijn boeken. Zó
leuk. Dat je bij Bouquetromans de
lezer meeneemt in de slaapkamer
hoort erbij. Ik probeer deze roman-

tische vrijscènes zo mooi mogelijk
te omschrijven, niet plat. Sommigen
vinden het vreemd dat ik, als man,
deze verhalen schrijf. Maar als een
vrouw een gewelddadige scène in
een thriller beschrijft hoor je daar
niemand over. Het gaat erom dat
je je als auteur goed kunt inleven in
een ander.’’
Storm op komst

Zijn nieuwste familieroman ‘De
Storm’ verschijnt in oktober bij uitgeverij Zomer&Keuning, de elfde
alweer. Het boek gaat over Akke,
die vrijwilliger is bij de plaatselijke
brandweer. Een stoere vrouw die na
jaren haar ex Jim weer tegenkomt.
Hij meldt zich ook aan bij de vrijwillige brandweer.
,,Het verhaal gaat over een stormachtige relatie, maar is ook spannend. Ik zorg er altijd voor dat het
verhaal niet altijd zo loopt als de
lezer denkt. Er moet een twist in
zitten’’, zegt Scherstra. Hij vindt het
na veertig jaar nog altijd heerlijk om
te schrijven. Schrijven is zijn passie.
Tussendoor werkt hij ook nog aan
een poppenhuis die hij maakt van
restmaterialen.
Hij publiceert hierover in het magazine Poppenhuizen & Miniaturen.
Ook schrijft hij voor uitgeverij SpecialBooX jeugd- en kinderboeken.
Juist de afwisseling van het schrijven in combinatie met zijn werk
bij de gemeente vindt hij leuk. Zijn
droom? Ik wil heel graag nog eens
een detective schrijven. Het verhaal
heb ik al bedacht, ik moet alleen tijd
vinden om het te schrijven. Dat is
meestal mijn probleem. Voor alle
ideeën die ik nog heb zitten er eigenlijk te weinig dagen in een week.
Ik heb een tweede leven nodig om
alles te kunnen doen.’’

‘Wat moet ik in Op1?’

In oktober verschijnt de elfde familieroman van Martin Scherstra: ‘De Storm’.

Samen met zijn uitgevers besloot hij
de primeur te geven aan de Friese
media, met het idee dat het nieuws
in Friesland zou blijven. ,,Dat was
wat naïef. De hele landelijke media
dook erop. Ik mocht zelfs aanschuiven bij Op1. In eerste instantie zei ik
‘nee’, want ik dacht: wat moet ik bij
Op1? Maar die vrouw van de redactie belde me een week later op om
me toch over te halen. Ze wilden me
zelfs wel met de taxi laten halen en
brengen op hun kosten. Uiteindelijk
heb ik ingestemd op voorwaarde dat
er over mijn werk als auteur van beide romans zou worden gesproken,
dus zowel de streekromans als Bouquetromans. De presentatoren hielden zich aan deze afspraak, alleen
de gasten aan tafel deden een beetje

Martin Scherstra werkt tussen het schrijven door ook nog aan een poppenhuis die hij maakt van
restmaterialen. Hij publiceert hierover in het magazine Poppenhuizen & Miniaturen.
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2095.180x200

Boxspring JUBILEUM Compleet. Elektrisch verstelbaar
(Vlakke uitvoering leverbaar vanaf € 999,-)

RELAXED
WONEN!

599.,
9
9
5
in stof vanaf

AF
VAN

€

Relaxfauteuil Mees & RicoSTOF
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- Exclusief ontwerp voor
geselecteerde dealers
- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Ingebouwde verstelbare hoofdsteun
- Zit en rug manueel verstelbaar
met gasveerknop
- Zwarte design poot
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Matras Ergo Sense Classic
2 stuks van € 1.698.- voor € 849.-
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Buurtbewoners in actie
voor nieuwe speeltuin

DE WESTEREEN - Speeltuin ‘Oer de Hage’ aan de Grienkamp in De Westereen is angstvallig leeg. De toestellen waren niet meer veilig en zijn op
advies van de gemeente Dantumadiel verwijderd. Buurtbewoners doen
er nu alles aan om er voor te zorgen dat hun kinderen weer lekker buiten
kunnen spelen, dicht bij huis.
Enige speeltuin

Speeltuin ‘Oer de Hage’ was gedateerd
en de toestellen waren aan vervanging
toe. ,,Jaar op jaar werden er toestellen afgekeurd. Het was pappen en
nathouden. Dertig jaar lang hebben
de buurtbewoners de speeltuin met
z’n allen onderhouden. Tot nu’’, stelt
voorzitter Hans Westra van Stichting
speeltuin ‘Oer de Hage’.

Volgens de gemeente is het gemakkelijker subsidie te krijgen voor een hele
speeltuin dan voor losse toestellen.
Vandaar dat alles is geruimd. Nu is het
de bedoeling om het veld te renoveren
en opnieuw in te richten. ,,Dit is de
enige speeltuin aan de Westkant van
De Westereen. Aan de andere kant
van het dorp zijn wel twee speeltuinen, maar daarvoor moeten de kinderen oversteken over drukke wegen.’’
Geld inzamelen

,,We hopen dat het lukt om de speeltuin volgend jaar te realiseren want de kinderen missen de speeltuin verschrikkelijk’’, zegt voorzitter Hans Westra van Stichting speeltuin ‘Oer de
Hage’. Foto: Jaap de Boer

Vijf actieve buurtbewoners zijn inmiddels acties begonnen om geld in te
zamelen en de eerste aanvragen voor
subsidies zijn de deur uit. ,,Verder
proberen we zoveel mogelijk draagvlak te krijgen bij dorpsbelang, raadsleden en bewoners’’, vertelt Westra. Al
valt dit volgens hem niet altijd mee
in coronatijd. Toch zijn er inmiddels
meer dan honderd handtekeningen
verzameld en kinderen hebben tekeningen gemaakt met daarop hun
droomspeeltuin.
Balanstoestellen

Plannen voor een nieuwe speeltuin
zijn er ook al. Speeltuinleverancier

Kinderen uit de buurt laten tekeningen zien
met daarop hun droomspeeltuin. Foto: Jaap
de Boer

Boerplay heeft een ontwerp gemaakt met balanstoestellen, schommels, een zandbak, speelhuisje en
bankjes waar de ouders kunnen zitten. Tussendoor worden slingerende haagjes, bomen en bloemenstruiken geplant en er moet een heuvel
komen. Grondverzet is eerst nodig.
Een deel van het werk zal door vrijwilligers worden uitgevoerd. Al met
al kost het project 55.000 euro.
Dertig jaar vooruit

Als alles meezit is de speeltuin in
april/mei volgend jaar klaar. ,,We
hopen dat het lukt want de kinderen missen de speeltuin verschrikkelijk’’, zegt Westra.
Secretaris Jordi van Kammen voegt
eraan toe dat wij het belangrijk
vinden dat kinderen in deze tijd
buiten spelen, in plaats van achter
de beeldschermpjes zitten. ,,Deze
nieuwe speeltoestellen motiveren
de kinderen om weer lekker buiten
te spelen. Met de nieuwe speeltuin
‘Oer de Hage’ kunnen we weer dertig jaar vooruit.’’
Meer informatie over de doneeractie: www.doneeractie.nl/speeltuinoer-de-hage/-45410

Die Große Oktoberfest
Pubquiz Show komt eraan
DE WESTEREEND - In Duitsland is het wereldberoemde Oktoberfest afgezegd vanwege corona, maar in Noordoost-Friesland kan het feest gewoon
doorgaan. De spectaculaire Große Oktoberfest Pubquiz Show vindt plaats
op zaterdag 26 september. Het is een vervolg op de Grote de Online Quarantaine Pubquiz Show die op 20 mei plaatsvond. Op veler verzoek vindt
nu de tweede editie plaats.

De Westereender en de Hossebos zijn
dan toch overstag gegaan. Reden: de
vele positieve reacties die de organisatoren - Wessel de Roos en Pieter Jan
Heidstra - ontvingen na afloop van de
quiz. De mening van Wessel en Pieter
Jan was dan ook ‘Das musste fortgesetzt werden’.
Terwijl de regels rondom corona weer
strenger gaan worden hebben Wessel en Pieter Jan bedacht om Die
Große Oktoberfest Pubquiz Show
te organiseren. Het belooft weer een
onvergetelijke avond te worden vol
plezier, humor en verwennerij. Zo zijn
er leuke, gekke en overheerlijke prij-

zen te winnen. Daarbij kun je denken
aan een weekend geheel verzorgd naar
het Sauerland, een 3-gangen diner in
stijl bij je thuis klaar gemaakt (max

6 personen), diverse tegoedbonnen und natürlich viele Deutsche
Bier und Wein Pakete. Dus geef je
vanaf 10 september 20.00 uur op,
want dit wil je niet missen. Houd
de Facebookpagina en website van
De Westereender goed in de gaten.
VOL=VOL.
Uiteraard wordt er wederom een
speciale Hossebox samengesteld
voor de deelnemers. Bedrijven die
dit initiatief willen sponsoren en
een plek op de populaire Hossebox
willen ontvangen, kunnen contact
opnemen met de initiatiefnemers.
Wessel en Pieter Jan hopen en verwachten dat weer vele teams zich
zullen aanmelden. ,,Wir erleben
einen gemeinsamen Abend wie nie
zuvor! Bis 26 september.’’
Meer informatie:
www.westereender.nl
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COLUMN

GELOOF
Wat leven we momenteel in een onzekere
wereld. Het Coronavirus blijkt helaas niet
zomaar gedoofd te kunnen worden. Ook
zijn er blijkbaar toch met name jongeren die, hoe begrijpelijk ook, zich moeilijk
aan de regels kunnen houden. Het gemis
van de festivals en feestjes, de sociale contacten, het normaal afscheid nemen van je
oud-klasgenootjes. Op vakantie gaan maar
geen mogelijkheden hebben om vriendjes te
maken; het is voor onze jeugd ook enorm
ingewikkeld. De vraag is denken we genoeg
aan deze leeftijdscategorie? Dit alles maakt het dat deze zomerse periode voor
de jeugd een groter probleem is van hoe hier mee om te gaan dan het uiteindelijke geloof in het bestrijden van dit f***ing virus, om maar in hun straattaal
te spreken. Maar geloven we eigenlijk wel dat dit virus te bestrijden is? Er zijn
natuurlijk nogal wat berichten verschenen welke behoorlijk vaag of tegenstrijdig
zijn geweest. Ook zijn er dan mensen die deze nieuwsberichten wantrouwen,
om vervolgens zelf berichten verspreiden die niet de waarheid vertellen. Al snel
komt dan de term complottheorie om de hoek kijken. Er zijn nou éénmaal mensen die het prettiger vinden om te geloven in complottheorieën dan te moeten
leven in onzekerheid. Persoonlijk ben ik niet met kerk en bijbel opgevoed maar
wel getrouwd met een gelovige vrouw. Bij gemengde stellen is het minder vanzelfsprekend dat je over bepaalde dingen hetzelfde denkt. Dat is een stelling die
zeker klopt, maar zou het ook kunnen dat ik me wat meer open stel voor het
geloof ? Hier kan ik heel eerlijk over zijn. Sinds Bernard Terlouw in De Westereen voorganger is ben ik vaker dan ooit in de kerk aanwezig geweest. Sinds begin
juli 2016 staat Bernard als eerste predikant voor de PKN in De Westereen. Deze
bijzondere man zorgde er persoonlijk voor dat de nieuwe Ferbiningstsjerke vol
kwam te zitten. Zoals we allemaal weten is dat een verandering die voor sommigen even wat meer tijd nodig heeft. Voor mij was het vanaf het begin duidelijk,
hier kon ik naar luisteren zonder dat ik veroordeeld werd omdat ik niet gelovig
was opgevoed. Ik weet nog dat ik vrij snel ontdekte dat we een gezamenlijke
hobby hebben en dat is voetbal. Wat bleek? De dominee was hartstochtelijk
fan van Feyenoord. Ik heb toen mijn jongste zoon gevraagd om een vaantje van
Feyenoord die ik nog had bij ‘de dominee’ langs te brengen.
Ook zijn er tot twee maal toe interviews geweest voor De Westereender, want
de combinatie ‘Leukste krant van Noordoost-Friesland’ past prima bij Bernard
als in mijn ogen ‘leukste dominee’. Ik denk ook dat de mensen uit Ternaard hem
nog wel zullen herinneren toen hij in 1987 werd gevraagd om dominee aan de
gereformeerde kerk te worden. Zelfs internationaal heeft men kennis mogen
maken met Bernard. Maar liefst elf jaar lang hebben de mensen in Kenia en in
het bijzonder de Mission Aviation Fellowship baat gehad van zijn aanwezigheid.
Toch bleef het mooie Fryslân trekken wat dus als resultaat had dat Bernard en
niet te vergeten zijn vrouw Margriet naar De Westereen kwamen. In het laatste
interview van mei j.l. sprak Bernard dat dit een beslissing is geweest waar zij
geen moment spijt van hebben gehad.
Ik heb ook geen spijt dat ik het geloof iets meer heb toegelaten dan voorheen en
dat ik er ook wat meer over mee kan praten. Want Bernard predikte op een manier die voor mij als niet-kerkelijke begrijpelijk was en wat opviel die ook voor
de jeugd was te volgen. Ik weet ook zeker dat hij het op een geheel eigen wijze
duidelijk aan de jeugd kan vertellen waarom ze nog even moeten volhouden om
gezamenlijk de Corona uit te willen bannen. Nu 7 weken terug vertelde mijn
vrouw Agatha dat Bernard een nieuwe uitdaging aangaat bij het landelijk bureau
van de PKN in het midden van het land. Deze boodschap had ik niet aan zien
komen en ik denk vele PKN-gemeenteleden ook niet. Ik weet vanuit het dorp
dat er juist weer veel mensen naar de kerk kwamen die voorheen (even) waren
afgehaakt maar door de bijzondere en bovenal erg persoonlijke benadering geraakt werden door Bernard Terlouw. Neem nou de afscheidsdienst van zondag
30 augustus. Ik zat doordat mijn vrouw jeugdouderling is als ‘VIP’ vooraan te
luisteren naar een - hoe kan het ook anders - bijzondere dienst. Ik had zelfs het
gevoel of wilde hij mij het laatste zetje in de juiste richting geven.
Bernard, ik zal je als ‘ongelovige Thomas’ gaan missen, maar ik heb de hoop dat
de gemeente de weg zal vervolgen die jij hebt ingeslagen. Ik sluit af met ‘De
Westereen zal jou nooit vergeten, maar jij en Margriet De Westereen ook niet’.
Pieter Jan Heidstra
De Westereenders hadden als verrassing een mooi afscheidsfeest georganiseerd voor dominee Terlouw en zijn vrouw. Zo maakte hij met paard en wagen een rondrit door het dorp. Foto: Marcel van
Kammen
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
Café
„De
Hossebos”
diverse
Caféenzaal
zaal
„Debuffetten
Hossebos”
Voor informatie:
0511-444622
of w.deroos03@knid.nl
Voor
alal uw
binnen
bbq.
Voor
uw binnen
bbq.
www.caravanameland.nl

Voor
enpartijen
partijen
Vooralaluw
uw feesten
feesten en
endiverse
diverse buffetten
en
buffetten
Voor
informatie:0511-444622
0511-444622 ofofw.deroos03@knid.nl
Voor
informatie:
w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl
www.caravanameland.nl

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

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

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag & zaterdag
Yoghurt kwark gebakstukje €6,75
4 mini kwark bolletjes
€2,95
1 zak bokkepoten
€3,75
4 luxe broodjes
€4,25
6 gesorteerde bolletjes
€2,10

Elke maandag
4 broden

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,20

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL
K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa
Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Dag en nacht

voordelig
tanken

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

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

* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* 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

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

www.tankpostma.nl
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Jan Smid nam het stokje over bij Schildersbedrijf Loonstra:

‘Ik hâld wol fan in bytsje spanning yn it libben’
Een schildersbedrijf overnemen, een klushuis opknappen én vader
worden van de derde. En dat allemaal al op je dertigste. Er verschijnt een
grote glimlach op het gezicht van Jan Smid wanneer ik het rijtje opnoem.
,,It is drok, ja. Mar wol léuk drok!” Deze self made man bokst het allemaal voor elkaar.

als kersverse directeur de leiding over
zestien werknemers. ,,Dit is efkes oare
koek”, lacht hij. ,,Mar ik ha der noch
gjin momint spyt fan hân.”
Naam op de gevel

Het stoere zwarte behang met kleurrijke verfspatten is een ware eyecatcher in het kantoor van Jan. Sinds
hij z’n intrede nam in januari vorig
jaar voelt hij zich al helemaal thuis in
Dokkum. ,,Ik ha it stokje oernaam fan
Onno Loonstra, de tredde generaasje
fan dit famyljebedriuw”, vertelt hij.
,,Onno sit noch altyd in pear dagen
yn ‘e wike by my op kantoar. Fan him
lear ik de ‘kneepjes van het vak’.” Eén
van die kneepjes is het vergulden van
klokken en windveren op kerktorens
met bladgoud. Een specialisme waar
Loonstra bekend om staat. Ondanks
de overname blijft de naam Schildersbedrijf Loonstra daarom gewoon
op de gevel prijken. ,,Myn namme
hoecht der wier net op”, schudt Jan
resoluut z’n hoofd.

‘Ik wurkje folle bak fan
moarnsbetiid oant jûnslet’

Tekst: Nynke van der Zee

In 2017 stond Jan Smid al eens met
een groot portretinterview in De Westereender, waarin hij vertelde over z’n
bokscarrière. Drie jaar later zitten we

opnieuw aan tafel, maar dit keer heeft
de keukentafel plaatsgemaakt voor
een groot bureau in z’n kantoor aan de
Hogedijken 6 in Dokkum. Het is het
directiekantoor van Schildersbedrijf
Loonstra. Jan heeft sinds januari 2019

Als directeur is Jan verantwoordelijk
voor de calculaties, projectbegeleiding
en het klantcontact. Een taak die hem
op het lijf is geschreven. Zelfstandig
ondernemen is Jan namelijk wel toevertrouwd. Als schilder had hij sinds
2011 zijn eigen schildersbedrijf, waarna hij als projectbegeleider aan de slag
ging bij een collega-schildersbedrijf.
Deze vaardigheden komen nu uitstekend van pas in z’n nieuwe functie.
,,Fansels wie it efkes wennen, mar
ik wurkje folle bak fan moarnsbetiid oant jûnslet. Gelokkich ha wy oer

wurk neat te kleien en stean der noch
in oantal moaie projekten op de rol. Ik
ha no al sin oan myn tredde jier.”
Vastbijten

Jans enthousiasme is aanlokkelijk.
En dat merk je ook op de werkvloer.
Collega’s zijn blij met hun nieuwe
baas, die vol energie tal van nieuwe
klussen binnenhaalt. Met name zijn
jonge leeftijd valt op en mag bij z’n
collega’s op respect rekenen. Jan haalt
een beetje verlegen z’n schouders op.
,,Ik hâld wol fan in bytsje spanning yn
it libben. Moatst sa no en dan gewoan
doarre. En dy der ferfolgens hielendal
yn fêstbite.”
Aan de weg timmeren

Laat dat vastbijten maar aan Jan over.
Als bokser weet hij als geen ander hoe
het is om door te zetten wanneer hij
het flink voor z’n kiezen krijgt. Jarenlang nam hij het in de ring op tegen
zwaargewichten met ijzeren vuisten.

Lifestyle en Cadeauwinkel PaPito
blijft Damwâld trouw
DAMWÂLD - Vijf jaar geleden begonnen Melanie en Anneke met hun
Lifestyle en Cadeauwinkel PaPito aan de Haadwei in Damwâld. Om de
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn is PaPito onlangs verhuisd
naar het winkelcentrum in het dorp. Daarnaast blijft de tweede vestiging
in Dokkum open.

PaPito is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot
een succesformule: vanuit het hele land
wisten klanten hun winkel aan huis
met kleding, sieraden, tassen, woonaccessoires en andere leuke spullen te
vinden. ,,Het is een snoepwinkel voor
vrouwen’’, zo omschrijven Anneke en
Melanie de winkel zelf.
Alleen het parkeren aan de Haadwei
was nog wel eens een probleem. Het
toeval wilde dat Siepy Dijkstra van
’t Ingeltje in het winkelcentrum van
Damwâld na dertig jaar stopte met
haar damesmodezaak. ‘Willen jullie in
mijn pand en misschien een paar kledingmerken overnemen?’, vroeg ze aan
Anneke en Melanie. ,,Na lang wikken
en wegen hebben we de stap genomen.
We hebben hier nu een mooi plekje in
het overdekte winkelcentrum met voldoende parkeergelegenheid. Bovendien
is alles gelijkvloers waardoor mensen
met een rolstoel of rollator nu ook bij
ons langs kunnen komen. We willen
graag iedereen helpen. Zo hebben we
nu ook kleding in grotere maten, van
36 tot en met 58.’’

Eigen draai

Omdat het een vreemde tijd is vanwege het coronavirus denken Anneke
en Melanie graag met de klant mee.
,,Voor mensen die het nog wat spannend vinden om te winkelen, hebben
we speciale privé-shopavonden. Ook
kunnen we via FaceTime beelden van
bijvoorbeeld kledingstukken laten zien
en als we de wensen van de klant weten
laten we het thuis bezorgen. Dan kunnen ze daar in alle rust even passen en
een keuze maken’’, vertelt Anneke die
samen met haar dochter hoofdzakelijk
in de winkel in Damwâld te vinden is.
Het leuke is dat Siepy Dijkstra af en
toe bijspringt in haar voormalige winkelpand. Al ziet het er nu heel anders
uit. ,,We hebben er een eigen draai aan
gegeven. Zo hebben we een nieuwe
stoere toonbank van steigerhout en de
kleedhokjes zijn vernieuwd.’’ De spullen die bij PaPito verkrijgbaar zijn blijven herkenbaar voor de klanten. Net als
de lachende eigenaresse Melanie die
zoals altijd voor een vrolijke noot in de
winkel zorgt.

Foto: Klasina van der Werf

Eén van de panden die schildersbedrijf Loonstra
heeft opgeknapt is Hotel de Abdij in Dokkum.

Wat is er overgebleven van die jongeman, die het liefst iedere dag op de
mat stond? ,,Ik train noch alle wiken,
mar net mear alle dagen”, grijnst hij.
,,Dêr ha ik simpelwei de tiid net mear
foar.”

‘Moatst sa no en dan gewoan doarre’
Want naast z’n ambities op ondernemersniveau timmert Jan ook flink aan
de weg op familiegebied. Letterlijk
in dit geval. Samen met z’n vriendin
kocht hij onlangs een klushuis in De
Westereen. De komende maanden
moet er flink worden verbouwd, zodat
de woning in januari klaar is wanneer
het gezin wordt uitgebreid met een
derde telg. ,,Yn jannewaris is it safier.
Dat momint fyn ik spannender as it
oernimmen fan in bedriuw”, knipoogt
hij.
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oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

www.vissergordijnen.nl

specialist in buitenverf

Sikkens, Sigma en Wijzonol

.

erkend
sikkens
specialist

Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur

- (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.
Elingsloane 20
9251 MN BURGUM

+31 (0)511-745001
info@wijngaardensteigerbouw.nl

Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22A - 9271 HM De Westereen - (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
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Zwemcentrum Kollum hoopt op steun gemeente
KOLLUM - Het is een lastige periode voor Vincent Gottschalk van Zwemcentrum Kollum. Hij nam het zwemcentrum vijf jaar geleden over, maar
zag één detail over het hoofd: dat Kollum in een krimpregio ligt met veel
vergrijzing. Daar komt de coronacrisis nu overheen. Toch geeft hij niet op.
,,Ik ben nog lang niet uit gestreden.’’

Zwemcentrum Kollum is vooral populair bij mensen met een beperking.
,,Of met een uitdaging, maar net hoe
je het bekijkt’’, stelt Gottschalk. Het
zwembad is toegankelijk ingericht
voor invaliden, heeft warm water
(32 graden) en de groepen zijn klein.
Het doelgroepenbad is geschikt voor
kinderen die speciaal zwemonderwijs
nodig hebben of mensen met reuma.
Ook fysiotherapie en aquasport is
populair bij het zwemcentrum. Daarnaast volgen zo’n vijfhonderd ‘gewone’
kinderen hier hun reguliere lessen
voor het zwemdiploma. In totaal maken een kleine duizend mensen wekelijks gebruik van het kleinschalige
zwembad. Gottschalk: ,,Wij dienen
een groot sociaal-maatschappelijk belang.’’
Specifieke doelgroep

De gevolgen voor Zwemcentrum
Kollum zijn in coronatijd extra groot
omdat de specifieke doelgroep, zoals mensen van Talant en Nocht &
Wille, het in deze periode niet aan-

durven om te zwemmen. ,,Zij willen
geen risico’s lopen en dat is goed te
begrijpen. Maar daardoor lopen wij
wel inkomsten mis’’, zegt de eigenaar
van het Zwemcentrum. Hij heeft al
meerdere keren subsidie aangevraagd
bij de gemeente Noardeast-Fryslân,
maar tot nu toe krijgt hij elke keer nul
op het rekest. Momenteel beoordeelt
een onafhankelijke commissie zijn
aanvraag. ,,Daar heb ik mijn hoop nu
op gevestigd.’’
Gelijke monniken, gelijke kappen

Wat Gottschalk het meeste dwars zit
is dat zwembaden in andere gemeenten meestal wel gesubsidieerd worden.
Bovendien krijgt buitenzwembad It
Paradyske in hetzelfde dorp Kollum
wel structureel subsidie van de gemeente. ,,Gelijke monniken, gelijke
kappen denk ik dan. Ook buurdorp
Buitenpost kan rekenen op steun van
de gemeente Achtkarspelen voor een
gloednieuw zwembad. Daarbij vergeleken vragen wij een relatief kleine
bijdrage voor een doelgroep in de ge-

meente die in de buurt nergens anders
terecht kan.’’
Financiële steun

Vooral de komende acht jaar is financiële steun voor het zwemcentrum van
belang. Daarna vallen de hoge lasten
voor de hypotheek weg. Ondertussen
gaat de eigenaar niet bij de pakken

neerzitten. Integendeel, in coronatijd
hebben ze het dak van het zwemcentrum vervangen en de lange tegelwand is vernieuwd. ,,We ontvangen
gelukkig wekelijks nog veel bezoekers
en nieuwe leden blijven uiteraard welkom. Ons vaste team werkt hier al
jaren en de sfeer is gemoedelijk. Ouders kunnen in de kantine lekker een

kopje koffie drinken terwijl ze naar de
zwemprestaties van hun kinderen kijken. Wij geven niet zomaar op, maar
blijven strijden voor steun, op wat
voor manier dan ook.’’
Meer informatie (o.a. voor de nieuwe
vacature voor zwemdocent), zie: www.
zc-kollum.nl

Lytse Lampex gaat gewoon door, aanmelden kan nog
bijstand en screening en de 1,5 meter
afstand staat voorop.
De Kinderlampex (of de Lytse Lampex) is een speciaal evenement voor
alle kinderen in de Friese Wouden waarbij deelnemers opdrachten
krijgen rondom het water en met
survival-elementen. LAMPEX staat
voor Lytse AMPfibische EXpeditie.
Het is afkomstig uit een traditie van
het Engelse leger (hier heet het dan
Wampex) waarbij jonge rekruten een
weekend lang taken kregen in, op,
over, onder en met water.

DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD De KinderLampex gaat dit jaar door
op zaterdag 26 september vanaf 10.00
uur. Het is de vrijwilligers gelukt om
binnen de regels van het RIVM en de

gemeente Dantumadiel de KinderLampex te houden. Het vergt creatief
denken en de nodige wijzigingen en
aanpassingen. Zo is het Rode Kruis
dit jaar aanwezig voor geneeskundige

later ook Damwâld werden toegevoegd. Nu komen de deelnemers uit
heel Friesland en daarbuiten. De visie
is altijd voorop blijven staan: Een dag
gratis plezier voor de kinderen!

Het maximale aantal deelnemers is
250 dus wees er snel bij. Meer informatie: www.lampex.nl of houd onze
Facebooksite en Twitter in de gaten.

De KinderLampex werd elk jaar gehouden na de grote (nacht)Lampex
voor volwassenen de vrijdagavond
ervoor. Vanwege corona kan dat dit
jaar niet doorgaan. De Lampex is ontstaan vanuit een buurtvereniging in
Driezum en groeide uit tot Lampex
Dantumadiel waarbij Wâlterswâld en

Actie laat de bal weer rollen bij voetbalclubs
NOORDOOST-FRIESLAND - Veel voetbalverenigingen uit de regio NoordoostFriesland hebben meegedaan aan de Ballenactie.nl. Aanleiding was de
gevolgen van de coronacrisis, waardoor de hele sportwereld vanaf half
maart stil kwam te liggen. Voor voetbalclubs betekende dit ook dat er
geen inkomsten in de kantines waren, terwijl er wel kosten waren. Daar
kwam bij dat voor het nieuwe seizoen weer nieuwe investeringen werden
gedaan, waaronder het belangrijkste onderdeel van het spel: de voetbal.
Grote betrokkenheid

Door de actie van Ballenactie.nl werden leden, donateurs, supporters en
betrokkenen geactiveerd om een donatie te doen voor een hele, halve of
kwart voetbal. Mét succes. Vele hon-

derden ballen werden in deze regio
gedoneerd. Daaruit bleek hoe groot de
betrokkenheid is bij de clubs. Zo ook
bij VVT waar supporters ruim veertig
ballen doneerden.

Hein Vogt: ,,De actie verliep heel
spontaan. In totaal leverde dit toch
weer een kleine duizend euro op voor
onze club, dus wij zijn zeer tevreden.’’
Ook bij VC Trynwâlden was de actie een succes. ,,Tot nu toe zijn er al
90 ballen gedoneerd. De actie is heel
laagdrempelig. Binnen een dag hadden we het opgezet en iedereen snapt
het. Je hoeft de link alleen even te appen naar verschillende groepen en de
rest gaat vanzelf ’’, stelt Ealse Stienstra.
,,Bij ons waren er binnen een dag al

zestig ballen gedoneerd. Een dag later
waren dat er al 85’’, vertelt Siebolt de
Bruin van VVZ.
Welkome aanvulling

Bij VV Dokkum waren er maar liefst
101 ballen gesponsord. ,,Een welkome
aanvulling in deze financieel moeilijke
tijden’’, stelt Herman Bron van de
Dokkumer voetbalclub. VV Buitenpost had met ruim 180 gesponsorde
ballen het hoogste aantal.
,,We hadden geluk doordat onze

Deelnemende clubs uit noordoost-friesland

sponsor De Haan Westerhoff alleen
al honderd ballen doneerde’’, vertelt
bestuurslid Paul Loonstra uit Buitenpost. Het clubgevoel is er nog steeds
ondanks de weinige activiteiten, zo
blijkt uit de actie. In totaal werden er
bijna tienduizend ballen verzameld
door het initiatief van Ballenactie.nl
Nu maar hopen dat de verzamelde
ballen het komende seizoen goed en
intensief gebruikt worden.
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SUMMER SALE!

NÚ

2 ARTIKEL

e

e

50%
TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

KORTING*

€ 1.274,-*
Nú 2e kussen v.a. € 64,- | 2e bedbodem v.a. € 299,- | 2e matras v.a. € 624,Ervaar zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 3 november 2018 tot en met 3 februari 2019.

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd 1

03-10-18 14:37

Nieuw

in het assortiment op
onze slagerij afdeling.

WESTEREENDER
STEAK
Van € 18,50 per kilo

Voor € 8,99 per kilo!
Actie is geldig van woensdag 9 september t/m zaterdag 12 september 2020
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Wiebe Visser en René Mekkes bundelen de
krachten in RW Projectstoffering
GYTSJERK - Veel succesvolle ondernemers zijn ooit gestart op hun eigen
zolderkamer. Maar er zijn maar weinig ondernemers die over een zolderkamer beschikken met ruimte voor zowel een showroom, een kantine als
een kantoor. Vol trots laten Wiebe Visser en René Mekkes hun nieuwe bedrijf RW Projectstoffering zien op de zolderetage van het bedrijfspand van
Mekkes Vloeren in Gytsjerk. De plek waar passie voor vloeren, stoffering
en projectinrichting samen komt.

Het ruikt nog naar nieuw wanneer
je de trap oploopt naar het kantoor
van RW Projectstoffering aan de
Koartedyk 1 in Gytsjerk. Eenmaal
boven verandert de entree in een
prachtige showroom, met tientallen voorbeelden van verschillende
soorten houten vloeren aan de wand.
Van robuust eiken in alle denkbare
kleuren tot visgraatmotief of een
Hongaarse punt. Er is geen vloer
die René Mekkes en Wiebe Visser
niet in huis hebben. Datzelfde geldt
voor bijpassende stoffering. Van gordijnen en jaloezieën tot luxaflex en
rolgordijnen. RW Projectstoffering
verkoopt geen nee.
Gewoon Wiebe en René

De grote kasten in de showroom
met daarin de stalenboekjes van alle
beschikbare stoffen buigen bijna
door onder het gewicht van de honderden boekjes. ,,Die moeten we
nog even versterken”, lacht Wiebe.
Het is kenmerkend voor de enorme
hoeveelheid producten die er in de
showroom te zien is. Middelpunt
en rustpunt is de grote tafel in de
midden van de ruimte, waar klanten,
vertegenwoordigers en leveranciers
aanschuiven voor een kop koffie. Alles bij RW Projectstoffering voelt
huiselijk.
,,Dat is ook precies ons doel”, vertelt
René. ,,Wij zijn gewoon Wiebe en
René, met wie je aan tafel gaat zitten om
je wensen te bespreken. Zo doen we dat
al jaren en zo blijven we dat doen.”

‘We hebben nu de
mankracht om grote
projecten en kleinere
particuliere klussen
tegelijkertijd op te
pakken’
Wie Wiebe Visser zegt, zegt Visser
Woninginrichting in De Westereen. En wie René Mekkes zegt, zegt
Mekkes Vloeren in Gytsjerk. ,,Daar
is niets aan verandert”, legt Wiebe
uit. ,,Beide bedrijven blijven precies
zoals je als klant gewend bent. Maar
daarnaast zijn we op 1 april gestart
met RW Projectstoffering, zodat
we samen grote projecten kunnen
oppakken. Denk aan het inrichten
van complete kantoorgebouwen of
zorginstellingen. We hebben nu de
mankracht om grote projecten en
kleinere particuliere klussen tegelijkertijd op te pakken. Je hoeft als
klant dus niet lang te wachten voordat we langskomen voor de stoffering of de nieuwe vloer.”
Uniek in Friesland

Een visgraat parketvloer leggen,
raambekleding afhangen, een kantoorruimte inmeten: de agenda van
RW Stoffering zit een halfjaar na de
start bomvol met afspraken. ,,Gelukkig hebben we Maurice, onze planner en calculator”, knipoogt René.
,,Inmiddels werken we met 31 vaste

medewerkers die iedere dag op pad
gaan. Iedereen heeft z’n eigen specialiteit. Van het leggen van vloeren tot
het egaliseren of schuren. Met veel
van die jongens werk ik al jaren samen. De meeste zijn ooit begonnen
als weekendhulp en zijn blijven plakken. Dat is de kracht van ons bedrijf:
die hechte groep jongens die de handen uit de mouwen willen steken en
met passie aan het werk zijn.”

‘Door onze krachten
te bundelen, kunnen
we klanten nu een
compleet pakket
aanbieden’
Wie aan tafel zit bij Wiebe en René
proeft diezelfde passie. Waar Wiebe

kenner is op het gebied van raambekleding en woningstoffering, ademt
René vloeren. ,,Ik heb geleerd voor
scheepstimmerman, maar ben nog
tijdens mijn opleiding in de vloerenbranche aan de slag gegaan.
Ik ken sindsdien meer houtsoorten
uit m’n hoofd dan menig vertegenwoordiger. Maar ik vind laminaat,
kurk en pvc ook prachtig om mee
te werken. Zo lang de klant aan het
einde maar een product heeft waarmee hij weer jaren vooruit kan.”
Wiebe knikt instemmend. “Die passie hebben we beide heel sterk. Door
onze krachten te bundelen, kunnen
we klanten nu een compleet pakket
aanbieden: van de vloer tot de aankleding. Daarmee zijn we uniek in
Friesland.”

Under construction

Waar vele ondernemers het zwaar
voor de kiezen kregen tijdens de coronacrisis, ging het RW Projectstoffering sinds de start in april tot nog
toe alleen maar voor de wind. ,,Veel
mensen zijn tijdens de vakantie thuis
gebleven en hebben geïnvesteerd in
hun woning”, merkt Wiebe. ,,Nieuwe gordijnen, een nieuwe vloer. We
hebben het alleen maar drukker gekregen de afgelopen tijd. Zo druk
dat het maken van een eigen website
en de bestickering op de buitengevel
zijn blijven liggen”, lacht hij. ,,Wat
dat betreft zijn we nog ‘under construction’, maar geen klant die daar
wat van zal merken.”

Cadeautjes te koop voor het goede doel
DE WESTEREEN - Vanaf september begint Primera Jousma uit De Westereen
met het ‘goede doelen cadeautje’. Wat houdt dit idee in?

,,Iedere maand bedenken wij een
cadeautje ter waarde van maximaal
€9,95 waarvan wij €0,50 aan het
goede goel doneren. Je kunt hierbij
denken aan een theepakketje, borrelpakketje, een lekker Janzen body- of
home product’’, aldus Klazien Jousma.
Klanten kunnen dit pakketje iemand
cadeau geven maar natuurlijk ook
lekker zelf houden. Na een half jaar
maakt Jousma het gespaarde bedrag
bekend en storten ze het op de reke-

ning van het goede doel. Jousma: ,,Dit
doel maken we vooraf bekend in de
winkel en via onze Facebookpagina.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kika,
KWF of de brandwondenstichting.
Na een half jaar beginnen we opnieuw
te sparen voor een ander goed doel.’’
Voor meer informatie over de actie
en om op de hoogte te blijven van
het nieuwe cadeautje voor de volgende maand, zie www.facebook.com/
primerajousma

Firma Hoogland geeft afscheidscadeau aan Ferwerters
FERWERT - Agrarisch toeleverancier Hoogland BV kent een
lange geschiedenis in Ferwert. Bijna
140 jaar was Hoogland nauw verbonden aan Ferwert. In 2018 verhuisde het familiebedrijf echter
naar Leeuwarden. Gezien de grote
historie wilde de firma Hoogland

een afscheidscadeau aanbieden aan
de inwoners van Ferwert en Hegebeintum. De firma werkt daarbij samen met kunstenaar Hans Jouta en
Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH). Samen hebben zij ervoor gekozen om zes kunstwerken te
realiseren bij de ingangen van beide

dorpen. De eerste wordt op 11 september rond 17.30 uur onthuld op de
Marrumerweg, nabij Foswert.
Kunstenaar Hans Jouta en directeur-eigenaar Camiel Hoogland die als vijfde generatie aan het
roer staat van Hoogland.
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Troch de tiid
mei corona
www.fryslan.frl/subsidieVenS

Maatregel foar ferieningslibben en maatskiplike sektor
Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door. Gelukkig maar,
want zij spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen,
wijken en steden in Fryslân. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten zij kosten
maken. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen
of extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel.
Verenigingen en stichtingen kunnen voor deze
kosten subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld
voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport
en amateurkunst en maatschappelijke organisaties
die kwetsbare groepen ondersteunen.

ste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-;
• De kosten die gemaakt zijn vanaf 6 mei 2020
komen voor subsidie in aanmerking;
• Een aanvraag kan digitaal worden ingediend van

De hoofdlijnen van de regeling zijn:

7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober
2020 23:59 uur;
• Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum

• Het maximale subsidiebedrag bedraagt ten hoog-

van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij
de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt
als datum van ontvangst;
• Voor deze regeling geldt: vol is vol.
Met de subsidie, die tot stand is gekomen in nauwe
samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en
Sport Fryslân, helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven ‘troch de tiid’.
Medewerkers van Streekwurk (provincie Fryslân),
Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân helpen
u graag verder. Informatie over de regeling kunt u
vinden op www.fryslan.frl/subsidieVenS.

De koroanakrisis hat ús fan ’t maitiid hurd rekke.

oanfreegje om dy ekstra kosten (foar in part) fergoe-

It is in krisis dy’t yn ús mienskip dwers troch alles
hinne te sjen en te fielen is. Alle dagen wurde wy
konfrontearre mei rjochtlinen fan de oardelmeter-

de te krijen. Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes
spylje nammentlik in krúsjale rol yn de leefberens en
sosjale ferbining yn ús provinsje. Wy wolle stomme

maatskippij.

graach byinoar komme en ús passys útoefenje.
Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar
troch de tiid en de provinsje hopet it mei dizze
regeling wat makliker te meitsjen.

It is moai om te sjen hoe’t de mienskip him oan de
koroanamaatregels oanpast. Us sosjale libben giet
safolle mooglik troch. Dêrmei kriget de koroanakrisis
gjin fet op de leefberens yn ús provinsje. Ek ferie-

Dizze maatregel is ûnderdiel fan it maatregelpak-

nings binne wer mei harren aktiviteiten útein set.
Dêrby wurde sy wol konfrontearre mei ekstra kosten

ket Lok op 1: no en moarn, sa’t wy dat as provinsje
foar de simmer bekend makke hawwe. Dat makket

om oan de RIVM-rjochtlinen te foldwaan.

Fryslân in poerbêst plak om te wenjen, te wurkjen
en te rekreëarjen!

Om it ferieningslibben yn de provinsje Fryslân dêrby
te stypjen, kinne doarpshuzen, sportferienings en
maatskiplike organisaasjes yn Fryslân in subsydzje

06 - 10 26 88 31
Tweebaksmarkt 52 – Postbus 20120 – 8900 HM Leeuwarden – (058) 292 59 25

Klaas Fokkinga, deputearre
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Origineel sollicitatiefilmpje levert Lotte
- tot nu toe - nog geen baan op
DOKKUM - Met haar sollicitatiefilmpje gericht aan Minister van Justitie
en Veiligheid Ferd Grapperhaus ging Lotte Risselada uit Dokkum in juli
viraal op LinkedIn; het filmpje werd meer dan 250.000 keer bekeken. De
media dook op het verhaal van de 23-jarige Dokkumse, die niets liever
wil dan hoofdagent worden bij de politie maar steeds niet door de eerste
briefselectie komt.
Tekst en foto: Johanna Kommerie

De reacties op haar filmpje waren
overweldigend. Lotte werd geroemd
om haar doorzettingsvermogen en
creativiteit en zelfs de minister zelf
reageerde op Instagram dat hij haar
veel succes wenst. Je zou zeggen: kat
in het bakkie. Maar dat is niet het geval. Lotte wacht tot er weer nieuwe
vacatures vrijkomen in september.
,,Dan zal ik gewoon weer zoals eerder
via de eerste briefselectie mijn interesse kenbaar moeten maken.” Het
sollicitatiefilmpje leverde haar dus
vooral veel aandacht op, maar niet de
opleiding en de baan waar ze zo hard
op hoopt. ,,Al hoop ik natuurlijk wel
dat er ergens bij de selectie een lampje
gaat branden wanneer ze mijn naam
zien staan.”
Teleurstelling

Lotte wilde altijd al bij de politie werken. De veelzijdigheid van het vak, de
onvoorspelbaarheid en het behulpzaam kunnen zijn, daar ziet ze uitdaging in. Ze was jong toen ze het voor
de eerste keer probeerde. ,,Ik denk
dat ik toen zeventien of net achttien
was. Toen was de teleurstelling ook
nog niet zo groot toen ik niet door de

eerste selectie heen kwam. Ik begreep
het wel, achttien is nog heel jong om
de straat op gestuurd te worden. Maar
nu is het wel tijd. Dit jaar moet het
eigenlijk gewoon gaan lukken.”
Tweede Kamerlid

Het sollicitatiefilmpje was het idee
van de broer van haar zwager, die zich
met zijn bedrijf richt op origineel solliciteren. Dat het filmpje van Lotte
viraal zou gaan, had hij misschien wel
een beetje aan zien komen, Lotte zelf
wat minder. ,,Ik had verwacht dat het
filmpje hier in het Noorden het wel
goed zou doen. Maar ik heb echt reacties vanuit het hele land gekregen.”
Eén van de reacties kwam van Tweede
Kamerlid Chris van Dam van het
CDA. Voorheen was hij officier van
justitie en politieman. ,,Van hem heb
ik een aantal goede tips gekregen die
me hopelijk verder helpen.”
Ouderwets

Waar Lotte ook op hoopt is dat haar
filmpje aanleiding is voor de politie
om hun sollicitatieprocedure eens
flink onder de loep te nemen. ,,Eigenlijk is de sollicitatieprocedure best
wel ouderwets. Wil je in aanmerking
komen voor de opleiding tot hoofd-

agent, dan begint de procedure met
een inschrijfformulier.

beter kunt doen. Er zijn beter passende profielen helaas.”

meer in mijn mars heb. Daarom start
ik per september met de ALO-pabo.”

In dat inschrijfformulier krijg je de
mogelijkheid om in een paar honderd
tekens jezelf voor te stellen. Dat houdt
met bijna drie zinnen dus wel op. Hoe
kun je daar ooit in opvallen? Hoe kun
je je geschiktheid daarin laten zien?
Bovendien krijg je geen persoonlijke
feedback wanneer je afgewezen wordt.
Je hebt dus geen idee waar het fout
ging en hoe je het een volgende keer

Plan B

Het is een opleiding die bij haar past,
maar die ook zo weer aan de kant geschoven wordt als Lotte uiteindelijk
tóch de kans krijgt om bij de politie
aan de opleiding tot hoofdagent te beginnen. Want dat is echt haar ultieme
droom.

De verwachting is dat er later dit jaar
vacatures online zullen komen. Lotte
gaat zich hoe dan ook weer inschrijven. Voor het geval ze weer niet door
de briefselectie komt heeft ze wel een
plan B achter de hand. ,,Momenteel
werk ik als sportinstructrice bij Sportstudio Dokkum. Ik werk er al vijf jaar,
met veel plezier! Maar ik weet dat ik

Schoolhond Yarah helpt kinderen bij het lezen
binne. Bysûnder is ek om te sjen dat
bern emoasjes diele mei de hûn. Ferline wike seach ik by in jonge dy’t net sa
lekker yn syn fel siet, dat er hielendal
opbloeide troch Yarah. Hy fertelde har
hiele ferhalen oer wat him dwers siet.
Dat is dochs geweldich?’’

TWIJZELERHEIDE - Woensdags is voor de kinderen van obs It Twaspan
in Twijzelerheide sinds dit schooljaar een speciale dag. Dan komt
schoolhond Yarah met juf Froukje mee naar school. Yarah helpt
kinderen uit groep 4, 5 en 6 die moeite hebben met lezen om meer
zelfvertrouwen te krijgen.

Het initiatief komt van Froukje
Hiemstra-De Haan uit De Westereen zelf. Zij is sinds 2008 juf op de
school in Twijzelerheide. Daarnaast
is ze lees- en taalcoördinator. Froukje
is hondenliefhebber in hart en nieren.
,,Dat ha ik fan hûs út meikrigen. Ús
heit en mem ha altyd bouviers fokt.’’
Froukje houdt van honden en van uitdagingen in haar vak. Toen haar hond
in 2018 stierf ging ze op zoek naar een
andere bouvier. In haar achterhoofd
had ze al het idee om een cursus voor
therapiehondenbegeleider te volgen.
,,Myn foarige hûn wie dêr te âld foar.
Mar no’t Yarah ferline jier juni by ús
kaam, woe ik it plan wer oppakke.’’

Juf Froukje benadrukt dat niet elke
hond geschikt is om schoolhond te
worden. Yarah is dat gelukkig wel.
,,Dizze hûn is hiel relaxed. Al is ien
moarne yn ‘e wike earst wol yntinsyf
genôch. Se is noch gjin oardel jier âld
dat wy moatte it wol rêstich opbouwe.’’
Tijdens de woensdagochtend mogen
kinderen om de beurt lekker met Yarah lezen. Vorige week was ze er voor
het eerst. ,,Do sjochst dan daliks al
oan de bern dat se it moai fine om te
lêzen mei de hûn der by. In hûn feroardielet net, jout gjin kommentaar
en lit de learling sels it tempo bepale.
Wy korrizjearje bern, mar dat docht in
hûn net’’, stelt de juf. Naast het lezen

Groot voordeel van een dorp als Twijzelerheide is dat de kinderen over het
algemeen ‘hûnefreonen’ zijn. ,,En as se
bang foar hûnen binne hâlde wy der
fansels wol rekken mei. Oant no ta ha
wy dêr gjin lêst fan. De bern reagearje
ûntspannen op Yarah en oarsom ek’’,
vertelt Froukje die er zichtbaar van
geniet. ,,Sjoch dy glim op ‘e gesichten.
Dat seit toch genôch?’’
Foto’s: Klasina van der Werf

met de kinderen is Yarah er ook bij als
de kinderen in groepjes aan het werk
zijn. Ook kalmeert de hond leerlingen

die verdrietig zijn. Froukje: ,,Foaral yn
coronatiid fine bern it moai om even
te krûpen mei de hûn as se fertrietlik
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Agenda de ka e ne
De Westereen

koffie café vrijdag workshops 10.00 uur
25-09 Aquarellen
€2,00
27-11 peg dolls verven €2,00
29-01 porselein pimpen €2,00

koffie café vrijdag lunch 11.30 uur
30-10 Lunch €2,00 p.p
18-12 Lunch €2,00 p.p.

Film Avond 19.30 uur inloop 20.00 start
18-09 Beautifully broken
23-10 To save a life
20-11 God bless the broken road
11-12 Nativity story
22-01-2021 Hoovy
Koffie café elke Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
geopend!

mûnewei 17, De Westereen.

Snel en veilig het
zwemdiploma halen
Wij beiden de volgende 3 pakketten

A €589,50 | AB €647,50 | ABC €702,50
Zwemles bij ZwemCentrum Kollum betekent:
Warm water

Instructeur altijd mee in het water

Zwemles in kleine groepjes

Veilig & snel leren zwemmen met een drijfpakje

Geen wachtlijst

U weet exact waar u aan toe bent

Gespreid betalen

WILLEMLODEWIJKSTRAAT 47, KOLLUM | T 0511544602 | WWW.ZCKOLLUM.NL
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‘Die ontsmettingspalen hebben ons door de
coronacrisis gesleept’
KOOTSTERTILLE/DRACHTEN - ,,Als iemand mij een paar maanden geleden
had verteld dat we ruim 1300 ontsmettingspalen zouden verkopen had
ik het niet geloofd’’, stelt Geale Tadema uit Kootstertille. Hij is sinds 2006
eigenaar van metaalbewerkingsbedrijf Metalis uit Drachten en ontwikkelde in coronatijd samen met ‘zijn’ mensen een nieuw product: ontsmettingspalen.

Het idee ontstond op een vrijdagmiddag, half maart. Een vertegenwoordiger kwam langs en vertelde dat hij op
zoek was naar 8000 liter desinfecteringsmiddel. ,,Dat middel is er nooit
gekomen, maar daardoor kwam ik wel
op het idee om ontsmettingspalen te
maken. Een week later was de website
online.’’
Doordat hij zo snel handelde was Metalis de concurentie voor en werden
de palen uit heel Nederland en België besteld. In Noordoost-Friesland
kwamen de bestellingen vooral van
scholen, fysiotherapeuten en sportverenigingen. ,,Health Center Plantinga
uit De Westereen was één van onze
eerste klanten.’’
Goed gevoel

Via de website www.ontsmettingspaal.nl zijn drie soorten te koop: een
ontsmettingspaal met drukknop, met
dispenser en de nieuwste ‘non-toucha-

ble’ variant. Geale Tadema kijkt er met
een goed gevoel op terug. ,,In korte
tijd hebben we de ontsmettingspalen
ontwikkeld en we hebben er met z’n
allen veel tijd en energie in gestoken.
Op het moment dat je er middenin zit
sta je er niet zo bij stil, maar achteraf
gezien ben ik echt trots op de samenwerking. Ik heb mijn personeel persoonlijk bedankt voor hun inzet. Dit
soort successen moet je samen vieren.’’
Tweede golf

De verkoop van ontsmettingspalen
compenseerde het wegvallen van andere orders. De directeur merkt dat
het inmiddels weer aantrekt, al blijven
klanten nog voorzichtig. ,,Ik zie de
toekomst met vertrouwen tegemoet,
al volg ik alle ontwikkelingen op de
voet. Je weet niet wat er gaat gebeuren
als er een tweede golf komt. Vooral als
meer mensen vanaf september met
herfstachtig weer binnen zitten. De

oplossing om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden ligt binnen handbereik’’, lacht Tadema. ,,Als

iedereen regelmatig zijn of haar handen ontsmet komt het helemaal goed.’’

,,Op het moment dat je er middenin zit sta je er
niet zo bij stil, maar achteraf gezien ben ik echt
trots op de samenwerking’’, aldus Geale Tadema uit Kootstertille. Foto: Klasina van der Werf

Klanten doen inspiratie op bij KeukenHuiz
DE WESTEREEN – Sfeervol en vertrouwd. Dat is het eerste dat opvalt bij het
binnenstappen van KeukenHuiz in de Westereen. De keukenshowroom
aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte biedt niet alleen inspiratie, maar is zodanig ingericht dat het gemakkelijk voor te stellen is hoe de keuken in de
eigen woning zal staan. In combinatie met de betaalbare kwaliteitsproducten en het vakkundige advies zorgt het er voor dat klanten zich thuis
voelen bij KeukenHuiz. ,,Mensen ervaren het als een warm bad”, vertelt
eigenaar Henry Huizenga.

Er worden nog steeds relatief veel
nieuwe huizen gebouwd, maar sinds
de corona-uitbraak is men ook de eigen woning weer extra gaan waarderen en overwegen mensen sneller te
renoveren. Henry: ,,Wij merken dat
veel mensen nu inzien hoe belangrijk het is de keuken thuis goed voor
elkaar te hebben, zowel praktisch als
qua sfeer.’’
Online inventarisatie check

Nog belangrijker is de oriëntatie voorafgaand aan het winkelbezoek geworden. Veel mensen oriënteerden zich al
online en dat is alleen maar toegeno-

men. Op onze website worden mensen
al geïnspireerd omdat we veel stijlen
en mogelijkheden laten zien. Nieuw
is de online inventarisatie check op
de website van KeukenHuiz. Via een
overzichtelijke vragenlijst kunnen de
wensen eenvoudig geïnventariseerd
en aangegeven worden.
Henry: ,,Op deze manier krijgen wij
al een heel duidelijk beeld van wat de
klant voor ogen heeft en kunnen we
hier alvast op inspelen door het maken
van een vrijblijvend schetsontwerp en
een prijsindicatie. Vervolgens wordt
een afspraak gemaakt en kunnen de

materialen en details in de showroom
besproken worden. Groot voordeel is
dat de klant goed voorbereid de winkel bezoekt en door onze adviseurs
alvast op weg is geholpen. De afgelopen tijd hebben veel mensen van deze
handige tool gebruik gemaakt en het
heeft geresulteerd in mooie opdrachten!’’
Inspiratie in showroom

Ondanks de indrukwekkende grootte
is de sfeer in de showroom van KeukenHuiz warm en toegankelijk. Iedere
ruimte is zo ingericht dat de gewenste
sfeer direct duidelijk is. Henry Huizenga: ,,Het laten zien van keukens is
belangrijk om de kwaliteit te voelen,
maar het is ook emotie. Vroeger sprak
je veel meer over een deurtje, werkblad en greepje. Nu willen mensen
een sfeer zien die hen inspireert. Elk
jaar worden er bij ons keukens vervangen. Als we een ruimte opnieuw inrichten pakken we ook direct de vloer

en de wanden aan en stemmen we de
verlichting er op af. Zo proberen we
een duidelijke stijl neer te zetten met
mooie, betaalbare materialen. Vaak
doet de klant in woonbladen of online

inspiratie op. Eénmaal in de keukenzaak ziet men het echter niet terug.
Wij willen juist dat de klant geïnspireerd raakt in onze showroom!’’
Korte lijnen

Het belangrijkste blijft de uitvoering,
besluit Huizenga. ,,Intern wordt veel
aandacht besteed aan het uitwerken
van de tekeningen en juiste bestellingen. Alles wordt dubbel gecontroleerd
door ervaren orderverwerkers. Ook
wordt iedere keukenruimte persoonlijk ingemeten door een bouwkundige waarbij elk detail gecontroleerd
wordt. Het hele traject kan verzorgd
worden inclusief alle voorbereidende
werkzaamheden. Omdat we een compacte organisatie zijn hebben we korte
lijnen en kunnen we de prijzen zeer
scherp houden.’’
Als de keuken eenmaal bezorgd is kan
de klant rekenen op een zorgvuldige
montage door gekwalificeerde vakmensen en juiste aftersales. Dit is en
blijft het handelsmerk van de keukenzaak in Zwaagwesteinde.

28 | de Westereender

LEIDERS IN
VAKWERK

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

Primera Jousma De Westereen

GOEDE
DOELEN
ACTIE
voor de maand september
3 bakjes nootjes voor
minimaal € 7.50
voor ieder verkocht
actie product doneren
wij €0.50 naar KIKA.
Uw winkel voor:
• Cadeaus,
woonaccessoires.
• Janzen home&body
producten.
• Ashleigh&Burwood
geurlampen.
• Kalli sieraden.
• wenskaarten.
• kantoorartikelen.
• tijdschriften.
Ljurkstrjitte 72C,
9271 CS De Westereen
Tel.: 0511 - 44 73 34

www.primera.nl

...even naar Primera
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‘Eén foto zegt meer dan duizend woorden’

In 1987 werd de krant De Westereender gepresenteerd op de middenstandsbeurs TONIDO. De beurs
werd geopend door de commissaris van de Koningin Hans Wiegel, die samen met Jan Bergsma in de
stand staat met Pieter Kooistra & Johannes van Kammen.

FEANWÂLDEN/DE WESTEREEN - Jan Bergsma (79) uit Feanwâlden heeft
een passie voor oude foto’s. Vooral het bewerken ervan vindt hij mooi.
Inmiddels heeft hij ruim tienduizend foto’s in zijn bezit, hoofdzakelijk van
De Westereen, het dorp waar hij geboren en getogen is en ruim 75 jaar
woonde. Zijn archief wordt nog steeds aangevuld met historische foto’s uit
andere Noordoost-Friese dorpen. ,,Ik vind het belangrijk de foto’s te behouden voor het nageslacht. De veranderingen gaan de laatste jaren met
een versneld tempo waardoor jongeren zich moeilijk kunnen voorstellen
hoe het voorheen was.’’

Jan Bergsma, wie kent hem niet? In
De Westereen kennen ze hem allemaal. Dat is ook niet zo vreemd want
hij heeft daar vijftig jaar een woninginrichtingsbedrijf gehad en heel wat
bestuursfuncties vervuld. Zo was hij
vele jaren voorzitter van de tennisclub
T.C.Z, de middenstandsvereniging,
de voetbalvereniging V.V.Z, buurtvereniging De Súdereen en Doarpsbelang De Westereen.
Toen hij in 1984 toetrad in het bestuur van de middenstandsvereniging
M.V.Z. kwam hij met het idee om
de naam te veranderen in middenstandsvereniging ‘De Westereender
Keaplju’, een toepasselijke naam in
een dorp waar veel keaplju hun brood
verdienden met suteljen. De slogan
werd ‘De Westereender Keaplju haw-

we messkerpe priizen’. Ook was hij de
grondlegger van Computer Cursus
Brugchelencamp ‘Seniorweb’.
Met nog elf docenten gaf hij tien jaar
met veel plezier computerles aan honderden cursisten. Daar leerde hij mensen onder andere hoe je foto’s kunt
bewerken. Zelf is hij in 1998 begonnen met het verzamelen en bewerken
van oude foto’s. Een hobby die door
de jaren heen flink uit de hand is gelopen. ,,Het is mijn passie geworden.
Er gaat geen avond voorbij dat ik niet
achter de computer zit om foto’s te
bewerken.’’
Herkenning

Momenteel zijn een deel van zijn
foto’s ingelijst te bewonderen in Brugchelencamp, Talma Hûs en Talma

Hoeve. ,,De historische foto’s doen
oude tijden herleven en leveren voor
de bewoners ook veel herkenning op’’,
zegt Bergsma. Hij is dan ook bereid
om voor De Westereender, ook wel
de leukste krant van NoordoostFriesland genoemd, een historische
fotorubriek te verzorgen. ,,Het toeval
wil dat ik aan de wieg heb gestaan
van deze krant. De Zwaagwesteinder
Krant had eind jaren ‘80 geen bestaansrecht meer volgens de toenmalige uitgever. Gelukkig werd de krant
door inspirerende bestuursleden van
de middenstandsvereniging nieuw leven ingeblazen en zo ontstond de veel
gelezen Westereender Krant.’’ Ook de
naam ‘De Westereen’ is door inspanningen van Jan Bergsma en steun van
bestuursleden van Doarpsbelang, de
Topografische Wurkgroep Fryslân en
B&W en Gemeenteraad op de plaatsnaamborden terechtgekomen. ,,In het
Fries was het officieel De Westerein,
maar in De Westereen spreekt niemand het zo uit.’’

Veel veranderingen

Sinds een paar jaar woont Bergsma
niet meer in zijn geliefde dorp. Het
dorp waar hij iedereen kent en waar
dorpsbewoners naar zijn mening
vriendelijk, uitbundig en betrokken
zijn. ,,Ik ben hier helemaal happy,
maar toch… Feanwâlden is geen
Westereen. Als ze me vragen ‘Jan wêr
wennest no?’, antwoord ik lachend: yn
‘e eftertún fan De Westereen.”
Gelukkig heeft Bergsma veel foto’s
waardoor de herinneringen van zijn
dorp levendig blijven. ,,Eén foto zegt
meer dan duizend woorden, is de
spreuk die ik altijd in mijn achterhoofd houd. Welke foto’s ik zelf het
mooiste vind? Van mensen in hun
werk, het liefst in De Westereen en als
het kan ‘keaplju’. Ook foto’s van huizen en straten vind ik prachtig. Dan
zie je pas hoeveel er veranderd is in de
dorpen.’’
Oproep oude foto’s

De komende tijd zal Bergsma de le-

Jan Bergsma bij het beeld van de Westereender Keaplju, een eerbetoon aan de vroegere inwoners
van het dorp die met koopwaar langs de deuren gingen. Oude foto’s met Westereender Keaplju vindt
hij nog altijd het mooist. Foto: Jaap de Boer

zers van De Westereender mee terug
nemen in de tijd door foto’s te plaatsen
van zijn geboortedorp en bewoners.
Heeft u zelf nog oude foto’s uit deze

regio die mogelijk geplaatst kunnen
worden in deze krant dan kunt u ze
per mail sturen naar:
westereen@gmail.com

De Melkboer op de foto is Johannes Elzinga (bijnaam Johannes Limke). In De Westereen had bijna
iedereen een bijnaam. Hij woonde aan de Doarpsstrjitte en bracht ook de Leeuwarder krant bij de
abonnees. Op de foto rechts is te zien hoe Jan Bergsma de linker foto heeft bewerkt.

Inschrijving ClubSupport van start

Rabobank Drachten Noordoost Friesland zet zich in
voor clubs en verenigingen
NOORDOOST-FRIESLAND Een club is zoveel meer dan een club
alleen. Het is dé plek waar de buurt
samenkomt, waar je jezelf kunt zijn
en waar we elkaar sterker maken.
Rabobank gelooft in de kracht van
clubs. Daarom investeert Rabobank
met Rabo ClubSupport, nu meer
dan ooit, in lokale verenigingen en
stichtingen. Vanaf 31 augustus start
de jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport campagne. Clubs en verenigingen worden uitgenodigd om deel
te nemen en opgeroepen om campagne te voeren. Zo kunnen zij stemmen winnen voor bestedingsdoelen
die de club én de buurt sterker en
beter maken.
Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert
de bank met haar kennis, netwerk
en financiële middelen in het cluben verenigingsleven van Nederland.
Rabobank-leden beslissen mee over
welke initiatieven uit het club- en
verenigingsleven de steun van de
bank verdienen. Clubs en verenigin-

beoefenen of om zich met elkaar in te
zetten voor hun vereniging. “Nederland is kampioen verenigen. En dat
is tijdens de coronacrisis juist onmogelijk geworden,’ vertelt Durk Mous,
directievoorzitter Rabobank Drachten Noordoost Friesland.

gen uit Friesland die deelnemen voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden
op om op hun initiatief te stemmen.
Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten,
verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine en nieuwe
instrumenten voor het muziekkorps.
Hiermee wil de Rabobank iedereen

een stem geven in het mooier en beter maken van zijn of haar club en de
buurt.

Herstart van het club- en verenigingsleven

Clubs en verenigingen hebben het
de afgelopen maanden te verduren
gehad door de crisis. Leden konden
maandenlang niet samenkomen om
te sporten, zingen, dansen, hobby’s te

“Door de maandenlange stop hebben
clubs niet alleen financiële zorgen, we
horen ook geluiden over de sociaalmaatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar
leden samenkomen, waar talenten
worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee
is tijdens de afgelopen maanden de
belangrijke sociale functie die clubs
hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen
dus een steuntje in de rug gebruiken.
Meedoen aan Rabo ClubSupport is
dus goed voor jouw club én geweldig
voor de buurt.”
Rabo ClubSupport 2019

In 2019 hebben bij Rabobank

Drachten Noordoost Friesland bijna
350 clubs deelgenomen aan Rabo
ClubSupport. Deze clubs ontvingen
samen 150.000 euro. Voor 2020 is het
budget 200.000 euro.

Inschrijving gestart

Rabobank Drachten Noordoost
Friesland roept ook dit jaar lokale
clubs en verenigingen op om hun
maatschappelijke initiatieven in te
schrijven. Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging
van Rabobank om zich in te schrijven
voor Rabo ClubSupport 2020. Ook
start er een landelijke campagne waar
onder meer sporters van TeamNL en
artiesten van het collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen
en stichtingen kunnen zich vanaf 31
augustus tot en met 30 september
aanmelden. De stemperiode voor
Rabobank-leden start op 5 oktober
en begin november wordt de uitslag
voor alle clubs bekendgemaakt.
Meer informatie over Rabo ClubSupport is beschikbaar op rabobank.
nl/clubsupport.

30 | de Westereender

DE TRIJE DOARPEN

DE JUISTE BESCHERMING VAN UW WONING
VOOR STEENMARTERS EN VOGELS.

dorpscentrum van Kollumerzwaag

BESCHERMING
AL VANAF €8,97
P/M1 INCL. BTW

IT DOEKEWIID 22
9254GW HARDEGARIJP
T: 06 - 22610007
VANDERZEE82@GMAIL.COM

Tel. 0511 - 44 15 16

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

Sportfysiotherapie De Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!
Knieschool
De knieschool is een actieve
revalidatievorm die voornamelijk in
groepsverband plaats vindt onder
fysiotherapeutische begeleiding.

Redcord
Redcord is een unieke trainings-/
behandelmethode voor verschillende
sportblessures. Het richt zich op het
stimuleren en controleren van zwakke
spieren, zodat u weer klachtenvrij kunt
bewegen.

Echografie

RUIM UIT ETEN?

Echografie geeft de mogelijkheid
sportblessures goed in beeld te
brengen, zoals spier- en
peesblessures.

- Koffie met gebak

Shockwave

- Lunch

Met gefocusseerde shockwave worden
blessures met krachtige ‘schokgolven’
behandeld. De methode wordt vaak
toegepast bij bv. een tennisarm,
verkalking in schoudergewricht,
chronische ontsteking van de
achillespees en hielspoor.

- Menu’s vanaf €28,95
- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

Podologie

- Kindvriendelijk

Bij podologie wordt gekeken naar het
verbeteren van de stand van de voeten
en de statiek van het lichaam.
De verschillende ondergronden zoals
gras, kunstgras en zaal spelen een rol
bij de aanschaf van zolen.

Schoolstraat 82 - Burgum - 0511461556
www.depleats.nl  depleats  depleatsburgum

De Westereen

Buitenpost

Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Therapie- & trainingscentrum

De Vesteynde

Multidisciplinair paramedisch centrum met locaties in
De Westereen en Buitenpost
U kunt bij de fysiotherapeuten
van De Vesteynde niet alleen
terecht voor het behandelen
van sportblessures, persoonlijke
trainingsschema’s en blessurepreventie, maar ook voor manuele
therapie en dry needling.

Kijk voor meer behandelmethodes
ook op onze website of bel
0511 447 337.

0511 447 337

WWW.DEVESTEYNDE.NL

Tandheelkunde Van der Kooi groeit
door op nieuwe locatie
DOKKUM – Twee jaar geleden opende Tandheelkunde Van der Kooi een
nieuwe praktijk aan de Op de Keppels in Dokkum. Van reguliere tandartsbehandelingen tot een nieuw kunstgebit, op deze locatie wordt het allemaal aangeboden. De formule blijkt een groot succes, waarop het team
onlangs is uitgebreid met onder andere de nieuwe tandarts Katrin Visser.

Praktijkeigenaar Andries van der
Kooi heeft jaren zijn eigen Tandprothetische Praktijk Van der Kooi
gerund aan de Rondweg-West in
Dokkum. Op de nieuwe locatie zijn
deze diensten uitgebreid met reguliere
tandartsbehandelingen. ,,Of het nu
om een nieuw kunstgebit gaat, techniekwerk op implantaten, een plaatje,
reparaties of reguliere tandartsbehandelingen, alles kunnen wij hier van a

tot z in eigen beheer verzorgen.”
Alles onder één dak

Door alles onder één dak aan te bieden, kan de praktijk haar cliënten
optimaal van dienst zijn. ,,Daarbij
zijn wij een toegankelijke praktijk. Iedereen is hier welkom”, benadrukt de
tandprotheticus. Dat deze werkwijze
wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de
groei van het aantal cliënten. ,,We
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hebben daarom ons team flink uitgebreid. Hierdoor kunnen we iedereen
snel en adequaat blijven helpen.”
Nieuwe tandarts

Meest recente versterking binnen het
team is tandarts Katrin Visser. Zij is
op woensdag en vrijdag in de praktijk aanwezig. Samen met tandarts
Jiska Roffel kan nu weer aan alle vraag
worden voldaan en is er geen wachtlijst meer. ,,Je kunt je dus per direct
bij onze praktijk aanmelden. Gewoon
even bellen of via onze website www.
tandheelkundevanderkooi.nl.”

Andries van der Kooi is blij met de versterking van nieuwe tandarts Katrin Visser.

Zelfstandig reisagent Jannie van der Meulen:

‘Corona heeft de reisbranche ook
zeker iets goeds gebracht’
dan dat je dit over kunt laten aan een
reisagent?”

‘Juist dat persoonlijke
contact vind ik geweldig. Geen gids die je
openslaat, maar je
eigen fotoboek.’

DE WESTEREEN - De aanslag op het World Trade Center op 11 september
2001 in Amerika of de Mexicaanse griep in 2009. Reisagent Jannie van
der Meulen maakte al heel wat ingrijpende crisissituaties mee, die de
reisbranche op hun kop zetten. Maar zo abrupt en allesvernietigend als
het coronavirus was er tot nog toe geen een. Zeker voor Jannie, die precies een maand voor de coronacrisis nietsvermoedend de knoop doorhakte om voor zichzelf te beginnen. “Dit is echt bizar.”
Tekst: Nynke van der Zee

Al meer dan 25 jaar is Jannie van
der Meulen reisagent. Ze bezocht
de meest bijzondere plekken ter wereld. “Van Zuid-Amerika tot Afrika
en van de Caribbean tot Azië”, somt
ze op. “Ik heb al van jongs af aan dat
reisgen, die voortdurende kriebel
in mijn buik om de wereld te zien,
nieuwe mensen te ontmoeten en
andere culturen te ontdekken. Wanneer er in een reisgids staat dat je
een bepaalde plek beter links kunt
laten liggen, ga ik juist rechts om er
toch even te kijken. Noem het dapper, noem het naïef, maar zo ben ik
nu eenmaal.”
Op z’n gat

Geen wonder dat Jannie na haar

middelbare school haar koffers pakte voor een enkeltje Breda, waar ze
werd klaargestoomd als reisagent.
“Ik wilde het liefst zo ver mogelijk
weg studeren, op zoek naar nieuwe
avonturen. Breda was een geweldige
stad, dat vind ik nog steeds. Daarna
volgde Haarlem. Uiteindelijk ben
ik toch terug op het oude nest gekomen: De Westereen. Gek, als je
er over nadenkt, voor iemand die de
hele wereld wil zien”, lacht ze.
Ruim 25 jaar werkte ze als reisagent
voor diverse reisorganisaties. Tot 1
februari dit jaar, de dag dat ze startte
als zelfstandig reisagent bij YourTravel. “Ik liep al veel langer rond met
het idee om voor mezelf te beginnen,
zodat ik niet langer vastzat aan bepaalde organisaties, hotels of luchtvaartmaatschappijen. Begin dit jaar

hakte ik de knoop door. Het is nu of
nooit, zo voelde het. Achteraf gezien
een bizar moment, want nog geen
zes weken nadat ik als zzp’er begon,
viel de reisbranche totaal op z’n gat.
Er mocht niet meer gevlogen worden, waardoor alles wat ik had geboekt weer gecanceld kon worden.”
Geen medelijden

Heel wat telefoontjes kreeg ze van
bezorgde oud-collega’s, vrienden en
familie. “Stuk voor stuk hadden ze
medelijden met me”, vertelt Jannie.
“Maar ik heb iedereen verzekerd dat
medelijden absoluut niet nodig was.
Tuurlijk had ik me mijn start heel
anders voorgesteld, maar ik laat me
niet één, twee, drie uit het veld slaan.
Sterker nog: ik ben er van overtuigd
dat er straks alleen maar meer opdrachten op me af komen. Mensen
zijn nu met hun neus op de feiten
gedrukt dat ze alles zelf moeten
regelen wanneer je online een vakantie boekt. Van het bellen met de
Spaanse hoteleigenaar tot het contact met de luchtvaartmaatschappij:
ga er maar aanstaan. Hoe fijn is het

Sinds de komst van het coronavirus
en het sluiten van het luchtruim regelde Jannie al heel wat annuleringen voor klanten. “Ik heb allerlei
webinars gevolgd om te zien hoe
het allemaal werkte met het terugkrijgen van je geld. Mijn uitdaging
was om het onderste uit de kan te
halen. Veel klanten hadden fanatiek
gespaard voor de vakantie en zagen
hun centen als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Met vouchers en omboekingen heb ik geprobeerd om
iedereen toch hun geld terug te geven. Ik had er zeker in het begin een
dagtaak aan om alles tot in de puntjes af te handelen. Ook mensen die
hun reis niet bij mij hadden geboekt,
heb ik geholpen. Dat is nou eenmaal
mijn aard.”
Bewuster op reis

Inmiddels zit Jannie weer achter
haar bureau om nieuwe reizen te
boeken. Met de versoepeling van
de coronamaatregelen krabbelt de
reisbranche langzaamaan weer op.
“Ik merk wel dat mensen voorzichtiger zijn geworden en bewuster hun
reisbestemming uitzoeken”, vertelt
ze. “Ook zelf ben ik anders gaan
kijken naar de vliegcultuur die we
in de loop der jaren hadden ontwikkeld. Een weekendje Berlijn? In het
vliegtuig. Een dagje Londen? Een

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

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

uurtje vliegen. Daar zie ik echt een
kentering in ontstaan. Veel vaker
kiezen klanten nu voor de trein. Wat
dat betreft heeft het coronavirus ons
ook zeker iets gebracht, namelijk
meer bewustzijn over wat we met
onze aarde doen.”
Helemaal niet meer vliegen, is geen
optie als het aan Jannie ligt. “Ik wil
niemand onthouden om nieuwe
culturen te ontmoeten of bijzondere
plekken te ontdekken zoals ik dat
zelf ook zo graag doe. Ik vertel met
passie over mijn reizen naar Afrika
of Azië. Dat vind ik het fijne aan
mijn rol als zelfstandig reisagent. Ik
kom bij de mensen thuis en vertel
aan de keukentafel over de landen
die ik heb gezien. Juist dat persoonlijke contact vind ik geweldig. Geen
gids die je openslaat, maar je eigen
fotoboek.”

‘Stiekem zou ik iedere
reis die ik boek zelf
ook wel willen maken’
Tot in de puntjes geregeld

Jannie merkt dat mensen dat oprechte verhaal steeds meer waarderen. “Klanten vertellen mij hun
reiswensen en puzzel ik thuis net zo
lang totdat ik de perfecte vakantie
heb uitgestippeld. Van het moment
dat ze vertrekken tot het tijdstip
van aankomst thuis: alles is tot in
de puntjes geregeld. Of het nou een
weekendje weg is of een wereldreis,
een bedrijfsuitje of een zakenreis:
dat maakt mij niets uit. Overal stop
ik dezelfde passie in. Want stiekem
zou ik iedere reis die ik boek zelf ook
wel willen maken”, lacht ze.

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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‘Ondernemers willen weer ergens naar uitkijken’
DE WESTEREEN - De Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD) heeft
voor het eerst sinds corona weer
een bijeenkomst gepland. Op donderdag 24 september zijn de leden
uitgenodigd voor een gezellige
avond in Old Dutch in De Westereen
met als gast niemand minder dan
commissaris van de Koning Arno
Brok.

,,Ondernemers hebben weer behoefte
om ergens naar uit te kijken en hun
ervaringen te delen’’, merkt voorzitter
Bauke Schaafsma van de SOD. ,,Ook
in onze gemeente hebben vooral mensen in de horeca en de evenementenbranche klappen gekregen’’, stelt hij.
Als ondernemersvereniging proberen
ze er in deze onzekere tijden zoveel
mogelijk voor hun leden te zijn. Met
Pasen heeft het bestuur aan alle leden
en bloemetje aangeboden en voor de
zomervakantie kreeg iedereen een
leuke attentie ter bemoediging. ,,Op
die manier proberen we contact te
houden. Ook bellen we als bestuursleden met bedrijven die het moeilijk
hebben. Aandacht is in deze tijd heel
belangrijk. Even een luisterend oor
bieden doet mensen goed.’’
Ledental groeit

Het is inmiddels ruim twintig jaar
geleden dat de SOD in de gemeente
Dantumadiel werd opgericht voor
ondernemers zonder toonbank, zoals bijvoorbeeld productiebedrijven,
dienstverleners, enzovoort. De vereniging begon met 25 leden. Nu zijn dat
er ruim honderd en het aantal groeit
nog steeds. Schaafsma: ,,Het mooie
is dat de bedrijven die zijn aangesloten heel verschillend zijn, van makelaars en bouwbedrijven tot banken en
transportbedrijven.
Nieuwe leden mogen zich voorstellen
en we nemen regelmatig een kijkje in
de keuken van onze bedrijven. Daardoor leren ondernemers elkaar beter
kennen en dat levert vaak weer mooie
contacten op.’’ Ook de contacten met
de gemeente Dantumadiel zijn verbeterd doordat de ondernemers nu een
duidelijk aanspreekpunt hebben. ,,We
hebben regelmatig contact met elkaar
en sinds de komst van de bedrijvencontactfunctionaris is dat alleen maar
beter geworden’’, zegt de voorzitter.
Daarnaast is het bestuur erg blij met
Anita van Wieren die als secretaresse
veel voor de vereniging regelt.

Gemoedelijke sfeer

Het bestuur van de SOD merkt dat de
leden weer behoefte hebben aan een
bijeenkomst. Juist nu.
,,Onze bijeenkomsten worden altijd
heel goed bezocht, ook door jongeren.
De betrokkenheid van de onderne-

mersvereniging is groot in Dantumadiel. Ik weet niet waar dat door
komt. Ik denk dat de gemoedelijke
sfeer mensen aanspreekt. Je schuift
gemakkelijk bij elkaars tafel aan. In
coronatijd zal dat allemaal wat anders
gaan, want de regels worden uiteraard
nageleefd en mocht er aanleiding voor

zijn dan wordt het evenement alsnog
afgeblazen. Maar daar gaan we nu nog
niet vanuit’’, aldus Bauke Schaafsma.
Hij is benieuwd hoe iedereen de coronacrisis heeft ervaren. ,,Het probleem is voor iedereen hetzelfde, maar
elke ondernemer zal er weer op een
andere manier mee omgaan.’’

Meer informatie:
www.sod-dantumadeel.nl

,,De betrokkenheid van de ondernemersvereniging is groot in Dantumadiel’’, stelt Bauke
Schaafsma van Handelsonderneming Schaafsma
uit Wâlterswâld. Foto: Jaap de Boer

COLUMN

Vakantie in coronatijd
Wijs op reis. Met deze woorden in
ons achterhoofd boekten we dit jaar
een huisje op een kleinschalig vakantiepark in Zwitserland. Vanaf het
moment dat Rutte groen licht gaf om
– ook in coronatijd – op vakantie te
gaan twijfelden we niet langer. Juíst nu
wilden we er graag even tussenuit.
Het afgelopen jaar was pittig. Eerst
een verhuizing gevolgd door de coronatijd met thuiswerken en thuisonderwijs. Geen geweldige combinatie,
maar we hebben ons er doorheen geslagen. We leefden, meer dan ooit, toe
naar de vakantie. Ik vind onze eigen
omgeving met de weidse vergezichten
elf maanden lang prachtig. Maar één
keer per jaar moet ik even de bergen
zien.

Die hebben we gezien. Besneeuwde
bergtoppen, groene alpenweiden met
marmotten, berggeiten en rinkelende
bellen van de Zwitserse koeien. Van
het beruchte virus merkten we in
Zwitserland weinig. Net als in Nederland waren mondkapjes alleen in het
openbaar vervoer verplicht, dus in de
kabelbaan moest die even op.
Van tevoren had ik met mijn dochters
mondkapjes met opdruk uitgezocht:
tijgers, watermeloenen en bloemetjes. Mijn man had op Vaderdag een
mondkapje gekregen met #Cambuur
komt eraan, de tekst die ook op onze
auto staat. Als het dan toch coronatijd
is, kun je er beter maar het beste van
maken…

Twee weken lang dachten we bijna
niet aan corona. We genoten van de
rust. Zelfs op toeristische plekken als
Zermatt was het niet zo druk als veertien jaar geleden toen wij hier nog met
z’n tweeën tussen de Chinezen foto’s
stonden te maken van de Matterhorn.
Op de terugweg logeerden we nog een
week bij een vakantiepark in Winterberg om de lange reis te onderbreken.
Daar werden we weer meer geconfronteerd met het virus. In dit land
zijn de regels strenger en geldt de
mondkapjesplicht overal.
We werden meteen met de neus op
de feiten gedrukt. Corona is nog niet
voorbij. We keken dan ook verschrikt

op toen onze ‘vakantiebuurman’ naar
ons toe kwam lopen vlak nadat we
de auto bij ons huisje hadden geparkeerd. ,,Komt dit wol goed?’’, zei hij,
wijzend op het mondkapje van mijn
man. ,,Een Cambuursupporter en een
Hearrefeanman neist elkoar’’, lachte
hij. ,,Komt dat wol goed?’’
Eenmaal thuis blijkt het akelige virus
dichterbij te zijn dan ooit en spoken
zijn woorden nog steeds door mijn
hoofd: Komt dit wol goed?
Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker
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Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50

WMR.NL

Blijft verbeteren!

Handelsonderneming
SCHAAFSMA
Kooilaan 12 Wouterswoude
0511 – 42 29 42
De brug naar al uw
hout- en bouwmaterialen

Vuren vloerhout (extra breed)
25 x 285 mm, lengte 500 cm

€ 4,98 per meter

De notaris voor uw regio!

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

Pine Maritime Frans grenen vloerhout
20 mm dik, 120 mm breed, lengte 210 cm
met rondom veer en groef

€ 12,50 per m2

B-keus dakpanplaten

Diverse kleuren 110 x 255 cm

€ 12,50 per m

2

Pir-isolatieplaat 50 mm dik, gebruikt
Lengten 700 en 500 cm

€ 6,95 per m2

www.handelsondernemingschaafsma.nl

Watertorenweg 4 9269 WP Veenwouden
Tel.: 0511-472191
Fax: 0511-476555
E-mail: info@eurofunderingen.nl
Website: www.eurofunderingen.nl

Watertorenweg 4 9269 WP Veenwouden
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Website: www.eurofunderingen.nl
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DE WESTEREEN/DAMWÂLD - De gemeente Dantumadiel is bezig met een
inhaalslag op het gebied van wegenonderhoud. Zo wordt momenteel
de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen aangepakt en ook de Badhúswei richting de nieuwe Campus in Damwâld wordt veiliger gemaakt.
,,Ondanks de sobere financiën vinden we het belangrijk om aan verkeersveiligheid en goed onderhoud aan onze wegen te blijven werken’’, stelt
wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel.

De Ferlinge Stasjonsstrjitte krijgt een
betere fundering, een nieuw afwateringssysteem en nieuwe stenen en
stoepen. Ook wordt de weg veiliger
gemaakt met versmallingen. Wielstra:
,,We pakken niet alleen de kapotte
weg aan, maar kijken naar het totaalplaatje. Samen met de bewoners hebben we plannen gemaakt om de weg
veiliger te maken en tegelijkertijd het
straatbeeld op te knappen. De bewoners weten precies wat er speelt in
hun straat en de vernieuwing levert
meer woonplezier op. Daarom is het
belangrijk om de buurt erbij te betrekken.’’
Verkeersveiligheid

Deze werkwijze past de gemeente in
verschillende dorpen, wijken en buurten toe. Zo worden ook in samenspraak met dorpsbewoners maatregelen genomen om de verkeersveiligheid
op en rond de Haadwei in Damwâld
verder te verbeteren. De kruising van
de Haadwei met de Badhúswei is een
onderdeel daarvan. In het verlengde
van deze twee straten gaat ook de Nijewei op de schop. De Broekloane en

Koailoane in Wâlterswâld zijn inmiddels aangepakt en de Dammeloane in
Damwâld staat vooralsnog voor volgend jaar op de planning.
Centrale As

Voor de Tsjerkestrjitte in De Westereen heeft het college van B&W een
voorstel gedaan aan de gemeenteraad
om hier geld voor vrij te maken. Door
de aanleg van de Centrale As is de
verkeersstroom hier veranderd. Dat
geldt ook voor de Miedloane. Samen
met de buurt en dorpsbelang wordt
gekeken naar een realistische oplossing voor het verbeteren van de veiligheid. ,,Dit is een mooi gebied waar
ook veel voetgangers en fietsers langskomen. De snelheid van het verkeer
moet daar echt naar beneden’’, vindt
de wethouder.
Kwaliteitsslag

De kwaliteit van de wegen is bij de
gemeente Dantumadiel een belangrijk speerpunt. Wielstra: ,,Het moet in
één keer goed, anders kun je er beter
niet aan beginnen. Door wat verder
vooruit te kijken in de tijd, kan vaak

werk-met-werk worden gemaakt. Zo
wordt er gekeken waar de riolering
vervangen moet worden en waar inrichtingsvraagstukken liggen. Door
deze aanpak kunnen wij de kwaliteitsslag binnen de bestaande begroting
realiseren. Al hebben we, net als andere gemeenten, wel financiële steun
van het Rijk nodig. Anders kunnen we
niks meer.’’
Bij de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De
Westereen is het bijna iedere vorstpe-

riode raak: opdooischade. Het water
onder de straat bevriest, waardoor de
stenen omhoog komen. Als vervolgens de dooi weer inzet, ontstaan er
gaten en hobbels in de weg. Ook ervaart de omgeving regelmatig wateroverlast bij zware regenbuien. Deze
problemen zijn volgens de gemeente
na deze reconstructie verleden tijd.
Op de doorgaande weg geldt een
maximum snelheid van 30 kilometer/
uur. Een afwijkende kleur stenen moet
dit op kruispunten duidelijker maken.

Het werk wordt uitgevoerd door WMR uit Rinsumageast. De aannemer is eind dit jaar klaar.
Foto: Nanne Nicolai

Met een aantal wegversmallingen
(met groenstructuren en bomen er in
aangebracht), wordt het doorgaande
verkeer gedwongen langzamer te rijden. Het vrachtverkeer moet voortaan
via de rondweg naar het centrum.

Kavels te koop in Dantumadiel
DAMWÂLD - Er komen weer kavels te koop in Dantumadiel. Ondanks de
krimp vindt de gemeente het tijd om de woningmarkt te vernieuwen,
ook in de kleine dorpen. Na ruim twee jaar intensief in gesprek te zijn geweest met gedeputeerden van de provincie Fryslân hebben de gemeenten in Noordoost-Friesland groen licht gekregen voor een experiment met
als hoofdthema ‘balans in de woningbouw’.

,,De komende vijf jaar gaan we onderzoeken hoe we kunnen uitbreiden
zonder dat er woningen leeg komen
te staan’’, stelt wethouder Gerben
Wiersma van Dantumadiel. ,,We leveren maatwerk en bouwen naar behoefte. Voortdurend gaan we dan ook
meten wat de behoefte is. In elk geval
willen we in alle dorpen bouwen, in
het ene dorp zal het om meer woningen gaan dan in het andere dorp.
Bovendien willen we zoveel mogelijk

spreiden en afstemmen met andere
gemeenten in de regio.’’
Spanning op de woningmarkt

De tijd van hele bouwplannen waar
grote aantallen woningen worden gebouwd is voorbij. Wiersma: ,,We zijn
al blij dat we weer mógen bouwen. Het
is een hele tijd geleden dat er in dorpen als Damwâld, Rinsumageast en
Driezum nieuwe woningen gebouwd
zijn. Deels is dat terecht, want je ziet

dat het aantal inwoners afneemt. Tegelijkertijd blijven ouderen langer
thuis wonen en er komen steeds meer
eenoudergezinnen bij. Daardoor zijn
er meer woningen nodig, helemaal in
de huidige tijd waarbij de spanning op
de woningmarkt hoog is.’’

Nieuwe woningen op het voormalige
terrein van de Mounetille

College gaat dorpen langs

Binnenkort gaat het college bij de
dorpen langs om met mensen in gesprek te gaan over de woonbehoeften.
,,Dan kijken we ook waar we wel kunnen bouwen en waar niet. We vinden
het belangrijk dat de dorpen groen
blijven en dat er een goede mix van
woningen komt. We hebben oog voor
een inclusieve samenleving, dus iedereen hoort er bij: jong, oud én mensen

met een beperking’’, legt Wiersma uit.
Nog even geduld

In de nieuwe woonvisie van Dantumadiel wordt niet alleen gekeken naar
de woningen, maar ook naar de voorzieningen in de dorpen. ,,Dat heeft allemaal met elkaar te maken. De leefbaarheid in een dorp is heel belangrijk.
Ook letten we op de beeldkwaliteit.

Landelijk wonen bij de Prikkebosk.

We willen omwonenden graag bij de
nieuwbouwplannen betrekken, al is
dat in coronatijd wel lastig te regelen.
Daardoor lopen sommige projecten
weer vertraging op en dat is jammer,
want we willen het liefst zo snel mogelijk los. We vragen mensen die op
zoek zijn naar een nieuwe woning dan
ook om nog even geduld te hebben.’’

OUD PAPIER KALENDER 2020
Protestantse Gemeente De Westereen

Nieuwbouwplannen Dantumadiel

•

Actueel in Damwâld is het nieuwbouwplan ‘Prikkebosk’, ten zuidoosten van het dorp. Het is een karakteristiek stukje Friese Woudenlandschap waar tien- tot twintig woningen zullen worden gerealiseerd. Ook wordt in
Damwâld gewerkt aan seniorenwoningen op het oude terrein van de Mounetille. Daarnaast worden voormalige
schoollocaties gebruikt voor woningen en appartementen.
•
In De Westereen speelt de invulling van het terrein van de bibliotheek met woningbouw, evenals een plan voor
de locatie Frosk. Hier wordt gekeken naar huizen voor jongeren en appartementen voor ouderen.
•
In Feanwâlden heeft het nieuwbouwplan De Bosk de volle aandacht. Verder wordt een locatie gezocht voor
seniorenwoningen en appartementen.
•
De gemeente participeert in burgerinitiatieven in Rinsumageast en Driezum.
•
In Wâlterswâld wordt na een behoeftepeiling een kleinschalig nieuwbouwplan ontwikkeld
•
In Broeksterwâld is er de intentie om fase 3 van de nieuwbouwlocatie verder te ontwikkelen.
Meer informatie: www.dantumadiel.frl/bouwkavels-0

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

Inzameldatums voor 2020

Zaterdag 19 september
Zaterdag 31 oktober

Zaterdag 12 december

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

Uw oud papier steunt
een goed doel
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AUTOMAAT !!
2011 | 111.794 KM

0,-

0,-

€ 9.50

€9.95

VW CADDY 1.2 TSI COMFORTLINE 5
PERSOONS!!
2011 | 130.055 KM

VW GOLF PLUS 1.2 TSI MATCH
BLUEMOTION
BJ 2012 | 99.326 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

Volop noviteiten!

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

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

Nu bij Total
de Westereen
• Attractie
verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham
• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd
10% korting op
ons assortiment
feestartikelen

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

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

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77, De Westereen | T. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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Dagverzorging rijke aanwinst in het leven
DE WESTEREEN – Ontspannen zit een groepje deelnemers aan de dagverzorging in ‘It Sikkemahûs’ zichtbaar te genieten van een vers bakje koffie,
maar ook van de onderlinge sociale contacten. In de groep voelen ze zich
op hun gemak en komen diverse aspecten uit het voor hun rijke leven en
verleden weer aan de orde. Ieder met zijn eigen achtergrond en levensloop. Naast de koffie komen er veel activiteiten aan bod. Sport en spel,
waarbij het geheugen wordt aangescherpt. Mensen die nog zelfstandig
wonen, zich door een lichamelijke of geestelijke beperking niet zo goed
meer kunnen redden. Bijkomend aspect is daarbij dat de mantelzorgers
vaak ook even ontlast worden.

heugenproblemen, helaas scoort eenzaamheid niet meer. Persoonlijk vind
ik dat jammer, eenzaamheid lijdt vaak
tot problemen. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat de dagcentra
er voor zorgen dat mensen fysiek en
geestelijk sterker worden en daardoor
langer zelfstandig kunnen wonen’’, aldus Ilona.
Meer gespreksstof

Tekst: Johannes van Kammen

verlies.”

Verlost uit isolement

,,Onder de dagcentra van Elkander
vallen vijf dagcentra, te weten: dagcentra in ‘It Sikkemahûs’ , dagcentra
Talma Hûs Feanwâlden, dagcentra
Nij Tjaerda Damwâld, dagcentra De
Oanrin in Broeksterwâld en dagcentra Dongeraheem. Wij beperken ons
echter niet alleen tot deze dorpen,
maar de bezoekers die vaak twee of
meerdere dagdelen aanwezig zijn,
komen uit de wijdde regio”, verklaart
Ilona van Kammen. Gezien het enthousiasme en de inzet van Ilona is
zij de juiste vrouw op de juiste plaats.
,,Mijn gevoel ligt bij mensen. Ik werk
vanuit mijn hart, waarbij ik uiteraard
de professionaliteit niet uit het oog

,,De bezoekers van de dagcentra vinden hier een prachtig plekje, waar ze
zich niet alleen veilig en thuis voelen,
maar ook weer het gevoel krijgen dat
ze een onderdeel van de maatschappij
vormen. Ze voelen zich weer gehoord,
sommigen worden verlost uit hun isolement. Mensen kunnen niet zomaar
komen, vaak wordt hun het advies gegeven door de Wijkzorg of een arts.
De WMO moet een indicatie geven.
Wanneer mensen thuis wonen, maar
door een lichamelijke of geestelijke
beperking zich niet meer zo goed kunt
redden, is er regelmatig de behoefte
aan activiteiten en sociale contacten.
We zien hier vaak mensen met ge-

Ilona’s enthousiasme wordt door de
groep ondersteund. Men kent elkaar,
leeft met elkaar mee. Voordat Ilona
verder gaat wil zij duidelijk onderstrepen dat het niet alleen haar werk is,
maar het resultaat van een grote groep
mensen binnen Elkander, maar ook
vrijwilligers die actief meedoen. Ilona
van Kammen: ,,Regelmatig missen
ouderen de zingeving van het leven.
Door hier meerdere dagdelen aanwezig te zijn, wordt hun geheugen
aangescherpt, er gebeurt weer iets. Ik
heb diverse reacties gehad. Een van
de deelnemers verklaarde dat het haar
leven verrijkte, ze was niet alleen weer
een onderdeel van de maatschappij,
maar ze werd weer ergens verwacht
en ook had die mevrouw meer ge-

sprekstof als de kinderen of andere
mensen op bezoek kwamen. Ze had
het gevoel weer in het leven te staan,
waardoor ze ondanks haar beperkingen een mooier leven had en langer
zelfstandig kon blijven wonen.”
Geheugenspelletjes

,,We proberen er iedere keer een feestje van te maken. Dat lukt uiteraard
niet altijd. Mensen hebben hun goede
en slechte dagen. Door variatie aan te
brengen blijven we hun interesse houden. We doen daarbij ook geheugenspelletjes, zoals dobbelen en een quiz,
maar ook kijken we naar oude films
zoals Swiebertje en Bartje. Elke dag is
weer anders.
Uiteraard zijn er patronen in die dagen. Je moet volgens vaste herkenbare
patronen werken. We beginnen met
koffie, waarna de eerste activiteit van
start gaat. Rond het warm eten ’s middags is er een uurtje rust, die ieder volgens eigen behoefte invult, waarna we
weer verder gaan. Het is een groepsgebeuren, waarbij je er ook voor moet
zorgen dat iedereen aan bod komt.
De mensen die hier komen zijn vaak
groepsmensen. We leggen hun niks

op. We zien echter wel dat mensen
vaak aan meer facetten meedoen, dan
in eerste instantie na de intake wordt
verwacht’’, besluit Ilona van Kammen
haar verhaal.
Verhalen over vroeger

In dte gezellige woonruimte zit een
groepje van acht mensen genoeglijk
aan tafel. Mensen uit de gehele regio,
de sfeer is lekker ontspannen. Het zijn
vooral de verhalen uit het verleden die
aan bod komen. Verhalen over vroeger, verhalen die absoluut niet romantisch worden geschetst. Verhalen over
armoede en eenheid.
De ‘nieuwkomer’ voelt zich direct opgenomen, waarbij het opvallend is, dat
er niet direct details gevraagd worden.
Lekker aanschuiven voor een bakje
koffie, waarbij het prachtig is om te
zien, dat de medewerkers er voor zorgen dat iedereen aan bod komt. Iedereen telt mee in de groep. Het ‘zitje’ van
ruim een half uur bevestigt de woorden van Ilona: voor de mensen in de
groep is een dag dagverzorging meer
dan een uitje, het is een rijke aanvulling in hun leven die gekoesterd moet
worden.

‘Gezelligheid en Ontmoeting’ centraal bij de Soos
DE WESTEREEN - Een doorsneemiddag in het leven van de mensen die
wekelijks de Soos in Brugchelencamp bezoeken, is er een van gezelligheid gecombineerd met gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar.
Een groet, een praatje en gezellig met elkaar een spelletje doen, waarbij
kaarten, sjoelen, rummikub en bingo de hoofdmoot vormen. ,,Eigenlijk
is het niets meer, maar zeker ook niets minder. We ontmoeten elkaar, we
zijn uit de dagelijkse sfeer, even in een andere wereld, onder de mensen. Weg uit de sleur van eenzaamheid. Dat is onze doelstelling’’, aldus
Evelien Bosma-Bosman, vicevoorzitter van de Soos op dinsdagmiddag in
zorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen.
Tekst: Johannes van Kammen

Evelien Bosma weet waarover ze
praat. Ze is al bijna 25 jaar lid van de
Soos en al jaren bestuurslid. Voor mevrouw Bosma is de Soos nog steeds
dat mooie uitje, waarbij ze ruiterlijk
toegeeft dat ze de spelletjes ook leuk
vindt, maar dat het ook prachtig is om
even uit de dagelijkse, vaak eenzame
sleur van thuis te zijn. ,,Niet alleen
mensen die alleen zijn, maar ook voor
echtparen is het mooi om even onder
anderen te zijn. Het verbreedt je wereld en je bent onder leeftijdsgenoten.
Soms is een woord voldoende, maar je
raakt ook vaak in mooie gesprekken
betrokken. Dat het soms over vroeger

gaat, dat is prachtig. Ik kan daarvan
genieten. De Soos geeft mij veel voldoening.’’
Lange historie

De Soos kent inmiddels een lange
historie. Een historie van bijna dertig
jaar. Lange tijd was het IJsbaanhokje
het lokaal waar de activiteiten plaats
vonden, maar inmiddels is ook Brugchelencamp een prima gastheer, met
veel mogelijkheden. ,,De soosmiddagen zijn in Brugchelencamp, maar
we staan daar los van. We organiseren zelf onze activiteiten. Dat het in
Brugchelencamp is, is een win-win
situatie. Brugchelencamp staat zowel
letterlijk als figuurlijk in het hart van

de Westereender samenleving. De
mensen die de Soos bezoeken komen
uit het gehele dorp, sommigen wonen
in Brugchelencamp maar de meeste
bezoekers daarbuiten.’’
Nieuwe leden

Jarenlang stond de Soos onder leiding
van de helaas overleden voorzitter
Jan Wagenaar. Inmiddels bestaat het
bestuur uit Evelien Bosma-Bosman,
Henk de Vries en Menno Veenhuis.
Een bestuur dat toe is aan uitbreiding.
Het bestuur is dan ook naarstig op
zoek naar twee nieuwe bestuursleden,
maar ook voor nieuwe leden is nog
ruimte. Fiversicht waar de activiteiten plaats vinden, biedt met de 1,5 m
Coronameter plaats aan 35 mensen en
de Soos telt zo’n 30 leden. Er is nog
ruimte voor 7 nieuwe leden. Naast
de activiteiten op dinsdag worden er
rondom bepaalde dagen extra activiteiten ontwikkeld. Samen zijn, samen
gezelligheid maken. Informatie kunt
u krijgen bij Evelien Bosma 0511442199. De eerste soosmiddag is op
22 september om 14.00 uur.

Problemen corona

Bonne, namens Brugchelencamp aanwezig, hoort het verhaal lachend aan.
,,Wij staan volledig achter de Soos.
We vinden het belangrijk voor ons,
maar ook voor de mensen in het dorp.
Als centrum willen we graag centraal
staan, iets voor mensen kunnen betekenen. Dit is een mooie manier om
mensen ook kennis te laten maken

met Brugchelencamp. De Soos staat
los van ons, maar we bieden natuurlijk
de helpende hand. We ondersteunen
hun waar we kunnen ook in organisatorisch opzicht. We moeten niet vergeten dat ook de Soos veel problemen
heeft ondervonden van corona’.

Uitvaartverzorgsters:

Janneke Kempenaar, tel.: 06 - 14 13 11 98
Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl
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Achterweg 5, 9113 PP Wouterswoude
Telefoon: (0511) 425 209 - Mobiel: (06) 53 11 87 09 - E-mail: info@wbremer.nl

Uw (kunst)gebit, onze zorg
Van der Kooi: Nu ook
het adres voor reguliere
tandartsbehandelingen

Op de Keppels 26 • Dokkum • 0519 - 29 75 85

www.tandheelkundevanderkooi.nl
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De andere kleuren groen van VVT

COLUMN

Piet Bosma, van oorsprong linksbenig,
maar ook rechts deed behoorlijk mee.
Sietse Weistra is een zoon van Harm
Weistra en Boukje Bosma en dat was
weer een zuster van Klaas en Piet
Bosma. Welbeschouwd loste oomzegger Sietse Weistra oom Piet Bosma
en Klaas Bosma begin jaren zeventig
af als volgende generatie. Piet Bosma
is van de generatie die nog speelde
op het veld waar nu de meubelzaak
Woonland is gevestigd. ,,Wy hienen
werkers en technise spilers, goede ôfmakkers en goede keepers.’’
ZWAGERBOSCH - Nee vroeger was niet alles beter, zo zeggen Sietse Weistra
en Piet Bosma in koor. Maar dat zo groene shirt van Voetbal Vereniging
Twijzelerheide (VVT) was vroeger wel anders groen dan nu. Dat mag je
wel zeggen als je als zaterdagclub vanaf 1962 tot en met 1970 jarenlang
in de tweede klas KNVB speelde. De hoogste afdeling van het toenmalige
zaterdagvoetbal.
Tekst: Rynk Bosma

Die zo andere kleur groen had vooral
te maken met die zo andere tijd van
vlak na de oorlog. VVT werd op 10
oktober 1947 opgericht en de zo talentvolle generatie van toen stond te
trappelen om ‘los’ te kunnen. De op
23 juni 1941 geboren Piet Bosma was
toen zes jaar en nog te jong om het
groene shirt en de witte broek van
VVT aan te trekken. Hij moest het
nog doen met doelpalen, gemaakt van
klompen en jassen ergens op een hobbelig weiland. ,,Dêr ha ik it foetbaljen
wol leard, net fan de treners.’’
Je kunt die zo talentvolle generatie
niet verklaren door te zeggen ‘Ja mar
der wie doe ek neat oars as fuotbaljen’,
zo zegt Piet Bosma. Want anders had
iedereen in Friesland wel op het hoogste niveau gespeeld. Nee, het was de
generatie Piet Bosma, Klaas Bosma,
Popke Veenstra, Willem Steringa en
een generatie later Sietse Weistra en
Marten Kloetstra.
,,Us Klaas (1939) wie in jier as fyftjin
doe’t hy yn it earste kaam. VVT spile
doe fjirde klas KNVB’’, zo herinnert
Piet Bosma zich. Het was de tijd dat
je pas als dertienjarige het toen iets
minder luxueuze shirt groen van eigen
dorp mocht aantrekken. Piet Bosma
maakte zijn debuut als zestienjarige
in het eerste en toen was het al derde
klas KNVB. Hij was een technisch begaafde middenvelder die het spel ‘zag’.
Misschien dat hij wat te veel in de
schaduw stond van broer Klaas. Allebei klein van stuk, 1.66 meter lang. ,,Ik
tink dat ik no hurd nei de 1.64 rin’’, zo
grijnst Piet Bosma.
En Sietse Weistra zag het allemaal als
kind van nabij gebeuren want de op
Klaas Bosma overleden

In het verhaal over de voormalige
voetballers Piet Bosma en Sietse
Weistra van VVT valt ook geregeld de naam Klaas Bosma. Klaas
Bosma was een oudere broer van
Piet Bosma. Hij werd geboren
in 1939 en op 30 augustus 2020
kwam er een einde aan zijn leven.
Klaas Bosma was een klassieke
midvoor en debuteerde in 1964
in het Nederlands zaterdagelftal tegen Frankrijk. Na nog een
interland tegen België bedankte
Bosma in1965 voor het Nederlands elftal. Hij is nog altijd topscorer van VVT waarvoor hij van
1956 tot 1973 speelde.

Ooit moest worden uitgeweken naar
Veenklooster, op het veld achter de
kroeg waar het zo memorabele duel
tegen Urk bijna letterlijk werd uitgevochten. ‘VVT en Urk deelden punten en de klappen’, zo luidde de kop
in een krant. Ruim een half uur oponthoud. Piet Bosma: ,,Yniens seach
ik âlde mannen mei petten op oan it
slaan tsjin de wiidbroeken fan Urk.
Dy wienen net benaud hear!’’ Dat gold
echter niet voor VVT toen de uitwedstrijd tegen Urk op het programma
stond. ,,Ik wit noch dat ús heit Harm
as foarsitter mar krekt alve man by elkoar krige’’, zo vult Weistra die belevenis aan.
Sindsdien was er altijd spanning, hoewel meer buiten het veld dan binnen
de lijnen. Zo kreeg de grensrechter
van VVT bij een bekerduel tegen Urk
te horen ‘Er wel even om denken want
de haven is hier diep hoor!’

16 september 1953 geboren Weistra
mocht altijd als enig kind met de bus
mee naar uitwedstrijden. Heit Harm
Weistra was toen een meer dan toegewijde voorzitter die ’s nachts vermoedelijk ook nog droomde in de kleuren
groen. En dan te bedenken dat het gezin Weistra in de Westereen woonde.
,,Wy wennen op de Tolwei en dat wie
krekt noch yn ‘e Westereen. Us heit
wie sjlocht, in echte VVT’er.’’ Mooi
is het verhaal van een pakesizzer die
bij Friese Boys speelde. Uiteraard was
pake Harm present om te kijken, maar
op een ander veld speelde een elftal
met groene shirts. ,,Heit die oars neat
as oerdwers sjen nei dat oare fjild oant
ien op it lêst sei fan ‘No toe dan mar,
gean dêr mar hinne’.’’
Weistra wilde altijd graag keeper worden maar het lot bepaalde anders, hij
werd een rechtsbenige spits ‘dy’t net
krite’ in het strafschopgebied. Een
prachtige uitdrukking, bedoeld wordt:
,,By in foarset fuort sjitte, net earst
foar de goede foet lizze, ik koe my mei
links ek wol rêde.’’ Dat gold ook voor

VVT had goede keepers in de personen Willem Steringa en Tjeerd Veenstra. Steringa was beroemd om zijn
harde schot en nam de penalty’s. Piet
Bosma: ,,Hy skeat in kear sa hurd op
de keeper dat doe’t der in twadde penalty kaam, gie de keeper oan de oare
kante fan de goalpeal sitten en sei ‘Sjit
him der mar yn’.’’
Het was in die jaren natuurlijk een geruststellende gedachte voor een elftal
dat je zelf bijna altijd scoorde. Maar
de kleur groen van toen is nu anders
gekleurd. Voetbal is niet meer het hele
leven, de clubtrouw van een talentvolle generatie bestaat niet meer. De
overstap naar een hoger niveau bij een
andere club is normaal geworden. En
als je die dingen als norm neemt dan
kun je zeggen dat de kleur groen fletser is geworden. Niet meer zo groen
als toen, met de bus samen naar elke
uitwedstrijd, een familie-uitje want
voetbal was toen nog wel het hele
leven. Wat dat betreft is het Harm
Weistraplein onbewoond.

Het Nieuwe
Normaal
Ik schrijf deze column terwijl ik in de spelersbus zit voor onze eerste competitiewedstrijd met FC Volendam in Velsen tegen Telstar. Ruim vijf maanden
na onze laatste wedstrijd tegen jong Ajax mogen we eindelijk weer aantreden
in competitieverband. Tijdens deze busreis laat ik de revue passeren van de
achtbaan die ik net als ieder ander de laatste maanden heb beleefd.
Mijn gedachten gaan terug naar januari waar ik tijdens ons trainingskamp met
Volendam aan de Costa in Spanje voor het eerst werd geconfronteerd met het
woord Corona.
Ik kan me nog herinneren dat dit een gespreksonderwerp was dat ter tafel
kwam tijdens de lunch. Een collega van mij volgt alle ontwikkelingen op het
gebied van nieuwe virussen op de voet en hij vergaart hierover informatie van
kennissen uit de brandhaarden zelf.
‘Sipke, je moet alvast voedsel in blik gaan hamsteren dit virus komt ook onze
kant op’, waren zijn letterlijke woorden. Deze nuchtere Fries dacht: ‘Laat lekker gaan. Volgende week spelen we de belangrijke wedstrijd in Leeuwarden
tegen SC Cambuur en de voorbereiding hierop vergt alle aandacht en energie.’
Dan is het ondertussen 12 maart en je voelt aan alles dat de wedstrijd van morgen in Nijmegen weleens afgelast zou kunnen worden vanwege Corona. Op
13 Maart komt inderdaad het telefoontje vanuit Volendam dat de wedstrijd
niet doorgaat en dat we voorlopig niet welkom zijn op de club.
En nu….
Door mijn hoofd schiet maar één ding ‘ik moet werken’. In de eerste week is er
nog hoop op een snelle herstart van alles waar ik mee bezig ben. Naarmate de
dagen verstrijken komt er steeds meer het besef dat het voorlopig geen ritjes
meer naar Volendam gaan worden.
Ik ben in deze periode niet de leukste geweest om mee samen te leven want
zonder een concreet doel voelde ik me zeker in het begin nutteloos.
Begin juni begint het trainen in kleine groepen op anderhalve meter. Een
maand later komen er gelukkig versoepelingen en mogen we weer normale
groepstrainingen gaan geven.
En daar zit ik nu dan met het mondkapje voor in de bus op weg naar Velsen
om de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te mogen spelen.
De punten in het Nieuwe Normaal zullen toch wel net zo lekker smaken!!
Sipke Hulshoff
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

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

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

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

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

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.

Surhuisterveen
Vermaning 1

Buitenpost
De Tjoele 10

Surhuisterveen
Drachten
Torenplein
45 10
Westersingel

Drogeham

Verkocht

Verkocht o.v.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €375.000,159.500,- k.k.

Twijzelerheide
Opende
Bjirkewei 87 43
Sjallemastraat

Kootstertille
Prins Willemstrjitte 23

Harkema
Reitsmastrjitte 63

Vraagprijs: €219.500,- k.k.
VERKOCHT

Vraagprijs: €179.500,- k.k.

Vraagprijs: €269.000,- k.k.

It West 14
Vraagprijs: €395.000,- k.k.

Harkema

Drogeham

Harkema
De Flearen 22

Buitenpost
De
Westereen
Buitenpost
Dykstrastraat
4
Waling Dykstrastraat
4 Waling
Lisdodde
3
Doarpsstrjitte
6

Vraagprijs: €189.500,- k.k.

€169.500,- k.k.
Vraagprijs: €249.500,-

Bosmastrjitte 32
Verkocht o.v.

Surhuisterveen
Drachten
Torenplein
49
Westersingel
10
Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €355.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

Homear 80
Vraagprijs: €339.000,- k.k.

Ike Buorren 2
Vraagprijs: €295.000,- k.k.

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

Augustinusga

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

€169.500,- k.k.
Vraagprijs: €265.000,-

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

