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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

Lid van de Rabobank? Breng van 5 t/m
25 oktober je stem uit in de Rabo App!

Noud�is�met�3�jaar�het�jongste��
lid�van�Skeelervereniging�IDS

DE�WESTEREEN�-�Skeelervereniging�IDS�
uit�De�Westereen�heeft�er�een�heel�jong�
talent�bij.�Noud�de�Jong�was�2�jaar�toen�
hij�in�april�bij�de�club�begon,�inmiddels�is�
hij�net�3�jaar.�Bij�de�pupillen�4,�de�jongste�
categorie�voor�kinderen�tot�en�met�zeven�
jaar,�doet�hij�niet�onder�voor�de�rest.�
Noud�heeft�het�niet�van�een�vreemde.�
Zijn�ouders�Bauke�de�Jong�(28)�en�Mandy�
Groot�(27)�skeelerden�allebei�op�hoog�
niveau.�

Het gezin woont in Mildam, vlakbij Heeren-
veen. Elke donderdag passen pake en beppe 
(Wabe en Alie de Jong) uit De Westereen op. 
,,Als hij dan toch in De Westereen is, kan 
hij net zo goed skeeleren’’, zegt zijn vader 
Bauke die vanaf het begin betrokken was bij 
de skeelervereniging van zijn geboortedorp. 
Bauke en Mandy zijn gestopt met skeeleren. 
,,We hebben het nu te druk met ons werk en 
het gezin. Noud is onze oudste zoon, maar 
hij heeft ook nog een zusje van 1 jaar en een 
broertje van vier weken.’’

De skeelers van het stel liggen dan ook er-
gens achter de stofzuiger in een kast verstopt, 
maar toen Noud ze zag liggen, trok hij ze 
meteen aan. ,,Hij was toen 1 jaar en kon er 
amper op staan’’, lacht Bauke. Toch bleven 
de skeelers zijn aandacht trekken totdat hij 
vorige winter zijn eerste skeelers kreeg van 
pake en beppe. ,,Hij ging meteen oefenen in 
de woonkamer en sinds april zit hij echt op 
les in De Westereen.’’
Bauke en Mandy hebben geleerd dat ze pas 
na zijn middagslaapje moeten vertellen dat 
hij ’s avonds mag skeeleren, anders praat hij 
de hele dag over niks anders en komt van 
slapen niks terecht. Hij heeft al twee keer 
meegedaan aan een wedstrijd en dan doet hij 
goed mee in zijn skeelerpakje waar een spi-
dermanlogo op staat. ,,Dat was de enige die 
verkrijgbaar was in zijn maat’’, vertelt Bauke 
die bij de jeugd ooit nationaal kampioen 
werd en bij de senioren verschillende me-
dailles won op het NK. Zijn vrouw Mandy 
schopte het zelfs tot zesde van de wereld. 

Wat Noud de Jong allemaal nog zou kunnen 
bereiken? Daar houdt hij zich niet zo mee 
bezig. Hij wil maar één ding: skeeleren!

Foto: Theo Boonstra
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Sinds 1994
de interieurspecialist

Maandag 12.30 t/m 17.30 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.30 uur, vrijdag 10.00 - 20.00 uur en zaterdag 10.00 - 17.00 uur. Naast deze openingstijden zijn 
wij ook op afspraak het adres voor alles onder één dak, deskundig advies, op maat gemaakt, monteren en leggen, service, eigen vakkundige stoffeerders en gratis 
inmeten. 

Wij nemen het werk graag uit handen en daarom verzorgen wij
het inmeten, monteren en leggen van je nieuwe spullen voor je. 
Wij werken met goed opgeleide stoffeerders en leveren gegarandeerd 
een mooi eindresultaat, zodat jij je hier geen zorgen over hoeft te maken. 

• Alles onder één dak

• Deskundig advies

• Op maat gemaakt

• Gratis inmeten

• Monteren en leggen

• Service

• Eigen vakkundige 

stoffeerders

Alles voor je interieur in één keer geregeld. Bij ons is dat geen probleem. 
In onze winkel vind je alles om jouw huis weer helemaal naar je zin te 
maken. Wij adviseren je daarbij graag welke stijl en producten het beste 

bij jou passen. De sfeer van familiebedrijf Jansma Wonen? Hard 
werken, lachen en kwaliteit leveren!

“De interieurspecialist 
sinds 1994!”

INTERIEUR OP MAAT!

OP PVC VLOEREN!*

* vraag naar de actievoorwaarden

20%
KORTING
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Onderbroekenlol
Veertigduizend euro voor een haarlok 
van Justin Bieber. Zestigduizend euro 
voor een briefje met een slordig opge-
krabbelde aantekening van Steve Jobs. 
Of dertigduizend voor de outfit van 
Max Verstappen. Het zijn zomaar een 
paar absurde bedragen die fans neertel-
len voor spullen van hun idool. Maar 
het kan nog gekker, weet ik inmiddels.

Iedereen hoopt natuurlijk op een toe-
vallige ontmoeting met Brad Pitt in de 
plaatselijke McDonalds, waarna Pitt 
z’n hamburgerdoosje op tafel laat staan. 
Of een tankhandschoentje dat Taylor 
Swift bij het benzinestation argeloos op 
de grond laat liggen.
Zo’n afgedankt doosje of handschoen-
tje is namelijk grof geld waard, maar de 
kans dat zoiets jou overkomt nihil. Met 
andere woorden: wij gewone huis-tuin-
en-keuken Hollanders hebben niets in 
huis om grof geld voor te vragen.

Maar daar vergis je je in, ontdekte ik 
vorige week. Er schijnt namelijk een 

levendige handel te zijn in gebruikt 
ondergoed. Damesondergoed weltever-
staan. Er schijnt nog ergens een groep 
mannelijke Neanderthalers te bestaan, 
die bronstig worden van de geur van 
gebruikt ondergoed. Deze oer-mannen 
schijnen er bovendien graag voor te be-
talen. Catching!

Geen toevallige ontmoeting met Brad 
of Taylor, gewoon je ondergoed niet 
meer wassen en je bent binnen. Natuur-
lijk worden er geen duizenden euro’s 
neergeteld voor je smerige string, maar 
de prijzen schijnen toch te schom-
melen rond de twintig tot dertig piek 
per broekje. Laat economie nooit mijn 
sterkste vak zijn geweest, zelfs ik kan 
uitrekenen dat dit een goudmijntje is.

Mijn economiedocent leerde me echter 
nog een belangrijk gegeven, namelijk de 
wet van vraag en aanbod. Wanneer de 
vraag hoog is en het aanbod laag, dan 
stijgen de prijzen. Is het net omgekeerd, 
dan kun je je product aan de straatste-

nen niet slijten. Met andere woorden: 
ik zou alles voor mezelf verpesten door 
ineens met zeven onderbroeken per 
week de markt te bestormen.

Met andere woorden: zo’n ongewassen 
onderbroek moet een uniek product 
blijven. Het kan dan ook geen Zeeman 
of Hema-broekje zijn. Het moet luxer, 
stijlvoller. Een satijnen zwarte string 
met rood kant en glimmende diaman-
ten. Kost echter in de aanschaf ook iets 
meer dan een Hema-hipster. Bij Chris-
tine Le Duc is een zogenoemde open 
kruis string al snel 15 euro.

Het komt dus aan op gezond verstand 
én wiskundig inzicht. Vandaar dat ik 
me heb gebogen over een nieuwe for-
mule. A-kwadraat min B-kwadraat is 
C-kwadraat. Daarbij is de factor A de 
prijs die de aparte snuiver neertelt voor 
mijn riekende string. De factor B staat 
voor de prijs van het broekje dat ikzelf 
moet betalen. En c is uiteraard pure 
cash. Lijkt mij een uitstekend bedrijfs-

plan om mee aan te kloppen bij de KvK.

Net als een echte start-up moet ik 
daarvoor eerst flink investeren. In mijn 
geval in nieuwe lingerie, want die uit-
gelubberde, verkleurde en verwassen 
boxers die ik nu draag kan ik moeilijk 
opsturen naar zo’n bronstige Neander-
thaler. Alhoewel: dat zou wel echt on-
derbroekenlol zijn.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Niet klagen, maar dragen. Een gezegde 
wat vroeger regelmatig aan de orde 
was. Soms was het om bepaalde aspecten 
met de mantel der liefde te bedekken. De 
mantel der liefde, ik hoor en lees vaak 
dat deze mantel steeds minder gedragen 
wordt, hoewel ik dit persoonlijk niet zo 
ervaar. Soms zijn het gewoon te hoge 
verwachtingen die je aan iemand stelt, 
waarin je teleurgesteld wordt. Maar het 
zijn dan wel mijn onuitgesproken ver-
wachtingen. Maar ik wil het helemaal 
niet hebben over een mantel der liefde, 
maar de omgekeerde volgorde van niet 
klagen, maar dragen. Dus niet dragen, 
maar klagen. Ik heb het geluk dat ik aan 
een heel oude, drukke straat woon, waar 
heel veel verkeer rijdt. Ja, ik wist het 
voordat we hier kwamen wonen, dus 
moet ik mij stilhouden, toch? Ik klaag 
ook niet, maar constateer gewoon wat 
feiten. Zo hoeven wij nooit onze koffie 
te roeren als er weer een vrachtauto door 
de straat rijdt. De opmerking schud-
den voor gebruik is compleet overbodig, 
want ons huis schudt 24 uur per dag. 
Ik heb een beetje het Groningen gevoel, 
maar dan zonder Wiebes, maar wel met 
scheuren in de muur. De straat zit vol 
met gaten, soms zie je mensen op de fiets 
rare capriolen maken, terwijl jeugd het 
anderzijds prachtig vindt.

Opmerkelijk is bovendien dat onze 
straat en heus ik besef dat er veel meer 
zijn, soms op een landingsbaan op 
Schiphol lijkt. De snelheden zijn enorm 
hoog, waarschijnlijk denken sommige 
automobilisten dat 30 kilometer per 
wiel is. Dat ook het reservewiel aan bod 
komt, vergeet ik dan maar. 
Maar gelukkig is er licht aan het eind 
van de tunnel, volgend jaar wordt al-
les anders, alleen weet ik nu al vrijwel 
zeker dat het 30 kilometerbord ook dan 
genegeerd zal worden.

Jefanka

COLUMN

Gedeputeerde Klaas Fokkinga van de provincie Fryslân roept op:

‘Minsken,�wês�wiis�op�jimme�regio’

NOARDEAST-FRYSLÂN�-�Het�was�zijn�bedoeling�om�af�te�bouwen,�maar�
toen�werd�de�67-jarige�Klaas�Fokkinga�uit�Nes�gevraagd�als�gedeputeerde�
van�de�provincie�Fryslân.�Hij�mocht�Johannes�Kramer�opvolgen,�die�bur-
gemeester�werd�van�de�gemeente�Noardeast-Fryslân.�,,Dat�moast�ik�wol�
efkes�oerlizze�mei�myn�frou’’,�lacht�Fokkinga.�Zij�ging�akkoord,�net�als�zijn�
collega’s�uit�het�provinciehuis�die�unaniem�vóór�zijn�benoeming�stemden.�
,,Dat�die�my�goed�en�it�joech�my�fertrouwen�om�dizze�kâns�te�gripen.’’�De�
regio�Noordoost-Friesland�is�het�werkgebied�van�de�gedeputeerde.�Tijd�
dus�voor�een�interview.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Kunt u iets over uzelf vertellen?
,,Ik kom út de Wâlden, út Droegeham. 
Nei omswervingen yn Amsterdam 
en Swolle bin ik wer yn dizze hoeke 
telâne kaam. Wy wenje hjir no alwer 
40 jier. Ik ha foaral yn it basisûnder-
wiis oan it wurk west. Yn 2016 bin ik 
ophâlden as algemien- direkteur fan 
de PCBO Dantumadiel. Ik wurke de 
lêste jierren diels as ZZP’er yn it ûn-
derwiis en foar in oare part wie ik mei 
pensjoen. Yn dizze regio ha ik ferskate 
‘bybaantsjes’ hân. Sa wie ik 6 jier foar-
sitter fan Broekster Boys (letter noch 
2 jier interim-foarsitter), 5 jier riedslid 
foar de FNP yn Dongeradiel, 4 jier 

Steatelid en ik wie belutsen by de op-
rjochting fan MFC de Hege Seis yn 
De Westereen.’’

Hoe kijkt u aan tegen de vele dorps-
scholen in deze regio?

,,Ik bin sels yn de jierren ’90 direk-
teur fan de basisskoalle yn Nes (NEF) 
wurden. Sa binne we hjir ek kaam te 
wenjen. Doe wiene der hieltyd al min-
der bern. Yn 2006 is de skoalle ticht 
gien mar doe wurke ik al earne oars. 
Dat is spitich, mar it betsjut net dat 
in doarp sûnder skoalle net mear leef-
ber is. Leefberens hat te krijen mei 
noflik wenje, libje, wurkje en rekre-
earje. As deputearre ha ik leefberens 
yn myn portefúlje. Wer’t ik my soar-

gen oer meitsje is de kwaliteit fan de 
wenningfoarried, om’t yn dit gebied 
in protte âlde wenningen steane dy’t 
net mear oan de hjoeddeistige easken 
foldogge. Dat is in punt wêr’t we yn 
dizze hoeke nei omsjen moatte. Meí 
de minsken.’’ 

Wat is er nog meer belangrijk om 
ervoor te zorgen dat dit gebied leef-
baar blijft?

,,It is foaral wichtich om minsken yn 
dizze regio oan it wurk te hâlden. Wy 
wolle ek graach jongeren bine oan ús 
provinsje. Dat falt net altyd ta. As pro-
vincie Fryslân moatte wy ûnder oaren 
soargje foar in goeie ynfrastruktuer. 
Troch corona sjochst ek hieltyd mear 
minsken thús wurkjen. Dat is posityf 
foar ús gebied, want foar dy twa dagen 
wolle se faak wol wat fierder reizgje en 
dan kinne se hjir wenjen bliuwe. De 
ôfstanden wurde oars. Ek de oanslu-
ting op ynternet wurdt hieltyd wich-
tiger. Net allinich foar de minsken 
dy’t der mei wurkje, mar ek foar de 
wearde fan de huzen. Ek it rekreëarjen 
is belangryk foar de leefberens. Troch 

corona ha sport- en oare ferieningen 
it swier, dat is nuodlik. Wy probearje 
yn oparbeidzjen mei de gemeenten de 
ferieningen derom sa goed  mooglik 
te stypjen.’’

Hoe bevalt uw baan als gedeputeer-
de tot nu toe?

,,It is drokker dan ea, mar lokkich ha 
ik in hiele boeiende portefúlje dy’t by 
my past. Troch corona dogge wy no ek 
in protte wurk online en dat besparret 
tiid. Ik mei dit wurk noch dwaan oant 
de provinsjale ferkiezingen fan 2023, 
dan bin ik hast 70 jier. In moai mom-
int om écht te stopjen.’’

Wat wilt u nog zeggen tegen de le-
zers van De Westereender? 

,,Minsken, wês wiis op jimme moaie 
regio! Sjoch, foaral yn dizze tiid, nei 
inoar om. En tink ek mei mei de oer-
heid. Kom mei ideeën foar it doarp. 
We moatte it mei inoar dwaan!’’

Gedeputeerde Klaas Fokkinga (rechts) luistert 
naar een enthousiaste inwoner van Noardeast-
Fryslân. 
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Flieterpsterdyk 41
9175 GG Reitsum
Tel: 06-21528484

info@metselbedrijfschaafsma.nl

betonboor- en zaagbedrijf

K. WIJMA
BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF

www.wijmabv.nl

BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF  
K. WIJMA BV
NIPKOWLAAN 1,  9207 JA DRACHTEN
TEL: (0512) 302268
WIJMA@WIJMABV.NL

BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF  
K. WIJMA BV
NIPKOWLAAN 1,  9207 JA DRACHTEN
TEL: (0512) 302268
WIJMA@WIJMABV.NL

BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF  
K. WIJMA BV
NIPKOWLAAN 1,  9207 JA DRACHTEN
TEL: (0512) 302268
WIJMA@WIJMABV.NL

HOUTWAL 31A, 8431 EX OOSTERWOLDE (FR.)

WWW.SCHILDERSGILDEFRIESLAND.NL

FELICITEERT DE WESTEREEN MET 
DEZE PRACHTIGE NIEUWE WINKEL!

VERBINDEN MEEDENKEN ORGANISEREN REALISEREN

De stappen vóór het bouwen bepalen de 

mate van het succes. Verbinden, meedenken 

en organiseren vóórdat we gaan realiseren. 

BOUWGROEPDEJONG.NL
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Vernieuwde�Aldi�opent�deuren�in�De�Westereen

DE�WESTEREEN�-�Driemaal�is�scheepsrecht,�luidt�het�aloude�Hollandse�
spreekwoord.�Dit�gezegde�gaat�zeker�op�voor�de�nieuwe�Aldi�aan�de�
Ljurkstrjitte�in�De�Westereen.�Tot�driemaal�toe�verhuisde�de�bekende�
discounter�op�het�Westereender�winkelplein.�Afgelopen�vrijdag�9�oktober�
opende�het�volledig�vernieuwde�filiaal�voor�het�eerst�haar�deuren.�Met�
1200�m2�aan�winkeloppervlak�mag�de�nieuwe�Aldi�met�recht�de�naam�
‘super’markt�dragen.�

Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Marel van Kammen

Trots liet filiaalmanager Anne Bak-
ker vrijdagochtend de eerste nieuws-
gierige klanten binnen in de volledig 
vernieuwde Aldi, met in achtneming 
van de coronamaatregelen. De geur 
van vers afgebakken brood gaf de be-
zoekers een warm welkom. Zoals alle 
vernieuwde Aldi-filialen beschikt ook 
dit nieuwe pand over een eigen bakke-
rij-afdeling waar dagelijks vers brood 
wordt gebakken. Het is een stap die 
past bij de trend van Aldi om steeds 
meer verse, biologische en Fairtrade-

producten in de schappen te leggen. 
,,Duorsumens stiet boppe-oan”, knikt 
filiaalleider Anne. ,,Dat sjochst werom 
yn it hiele gebou.”

Duurzame nieuwbouw
Bij de bouw van het nieuwe Aldi-pand 
in De Westereen is gebruik gemaakt 
van duurzame bouwmaterialen. Alle 
binnen- en buitenverlichting bestaat 
uit LED-verlichting en de verwarming 
van het pand wordt geregeld middels 
warmteterugwinning. ,,Wy binne hie-

lendal fan it gas ôf ”, vertelt Anne. Hij 
wijst naar de grote warmteterugwin-
installatie in het magazijn. ,,Ut alle 
lucht dy’t fia ús fentilaasjesysteem nei 
bûten giet, helje wy earst de waarmte. 
Dat brûke we om de farske kâlde lucht 
dy’t nei binnen komt op te waarmjen. 
Sa giet der gjin enerzjy ferlern.” Boven 
op het dak van het nieuwe pand komt 
bovendien nog een groot aantal zon-
nepanelen. ,,Sa kinne wy de helte fan 
ús enerzjy sels opwekke.”

Recycling achter de schermen
Ook in de winkel wordt slim omge-
gaan met duurzaamheid. Zo recyclet 
Aldi al haar papieren verpakkingsma-
terialen en plastic folies. Daarvoor is 
een slimme drukpers aangeschaft, die 
net als de warmteterugwin-installatie 
verstopt achter de schermen in het 
magazijn staat. Anne: ,,Alle karton-
nen doazen en plastic verpakkings 
wurde recycle om wer oare produkten 
fan te meitsjen. Sa brûke wy alles sa 
folle mooglik op ‘e nij.”

Regionale betrokkenheid
Naast duurzaamheid staat ook regi-
onale verbondenheid centraal bij de 
bouw van het nieuwe pand. Daarom 
werd er bewust zo veel mogelijk geko-
zen voor bouwpartners uit het noor-
den. Van Damwâld en Oosterwolde 
tot Bolsward en Grijpskerk: zo’n 70 
procent van de bouwwerkzaamheden 
werd uitgevoerd door bedrijven uit 
de regio. ,,Wy hienen sa folle moog-
lik regionale leveransiers, ynstallateurs 
en oannimmers oan it wurk. Faklju 
dy’t hjir stien ha te mitseljen, komme 
hjir hooplik aanst ek wer om sels de 
boadskippen te dwaan”, lacht de fili-
aalmanager.

Van voeteneind naar entreepositie
Met de opening van het nieuwe Aldi-
filiaal werd ook de wens voor meer 
parkeerruimte en een betere ontslui-
ting van het Westereender winkelcen-
trum waarheid. Het voormalige pand 
van de Hema/Henk Ten Hoor aan de 
achterzijde van de nieuwe Aldi werd 
namelijk gesloopt om plaats te maken 
voor een nieuwe toegangsweg vanaf de 
Skoallestrjitte. Ondernemers die daar 
tot nog toe altijd aan het voeteneind 
van het winkelcentrum zaten, zitten 
nu plotseling bij de entree. ,,Dêr binne 
wy hiel wiis mei”, vertelt Anne. ,,Mei 
syn allen wolle wy it winkelsintrum 
yn De Westereen sa ferrassend moog-
lik hâlde, mei ferskate lytse en grutte 
winkels.”

Tijdelijke vestiging
Om de eigen vaste klanten tijdens 
de verbouwing toch op hun wenken 
te kunnen bedienen, opende de Aldi 
een tijdelijk pand bij het station. Een 
kleinere winkel, waardoor het af en toe 
even behelpen was. ,,Gelokkich wisten 
minsken ús ek dêr te finen”, merkte 
Anne. Want de winkel tijdens de ver-

bouwing volledig sluiten, is geen optie, 
weet de filiaalmanager. ,,Moatst yn 
byld bliuwe, sadat klanten dy ek witte 
te finen as it nije filiaal iepen giet.”

Van harte welkom
Deze missie slaagde in ieder geval met 
vlag en wimpel tijdens de opening van 
het nieuwe pand op vrijdag 9 oktober. 
Met een doordacht logistiek plan kon 
de feestelijke openingsactie ondanks 
de verscherpte coronamaatregelen 
toch doorgaan. ,,Gelokkich mar”, 
verzucht Anne. ,,Ik wit fan in pear 
minsken dat se net wachtsje koenen 
om wer nei ús ta. It is prachtich om 
as supermerk sa’n regiofunksje te haw-
wen. Dêr bin ik grutsk op.”

Overal gelijk
Bang zijn om te verdwalen in de ver-
nieuwde winkel is niet nodig. Ieder 
Aldi-filiaal kent namelijk dezelfde in-
deling, met vaste plekken voor de pro-
ducten. Dat begint al bij binnenkomst 
met de koffie-afdeling, waar trots de 
eigen gebrande koffie in de schappen 
staat. Maar ook de koelschappen en 
de vriesafdeling zitten in ieder pand 
op dezelfde plek. ,,Wêr’st ek bist; elke 
Aldi is hast identyk”, knikt Anne. ,,Sa 
hoechst nea lang te sykjen en kinst sa 
effisjint mooglik boadskippen dwaan.”

Laat je verrassen
Ondanks de identieke indeling biedt 
de nieuwe Aldi aan de Ljurkstrjitte 
haar klanten ook volop leuke verras-
singen, verklapt de filiaalmanager. 
,,De sfear yn de winkel is hiel oars, 
lykas in pear ferrassende feroarings yn 
ús assortimint.” Zo reageerden klan-
ten tijdens de feestelijke opening op 
9 oktober verrast op het nieuwe as-
sortiment vers brood en vele andere 
versproducten zoals vlees, vis, groente 
en fruit. Daarnaast zijn de schappen 
gevuld met goed geteste en prijswin-
nende producten, bekend als de Trots 
van ALDI. ,,De bêste priis en hege 
kwaliteit stean by Aldi heech yn it 
findel”, knikt Anne. ,,Elkenien is fan 
herte wolkom om ús nije winkel te 
besjen!”

Openingstijden Aldi Ljurkstrjitte
Maandag tot en met woensdag en 
zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 
uur en op donderdag en vrijdag 
van 8:00 uur tot 21:00 uur

Voorzorgsmaatregelen om veilig te winkelen bij Aldi
• Blijf thuis als u ziek bent en vraag iemand anders boodschappen voor u te doen.
• Kom alleen (1 persoon per huishouden).
• Het gebruik van een winkelwagen is verplicht.
• Geef voorrang aan ouderen en zorgverlenend personeel.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere klanten en onze medewerkers.
• Wees sympathiek voor andere klanten en onze medewerkers. En koop niet meer dan u nodig hebt.
• Betaal uw boodschappen zo veel mogelijk met pin. Wanneer u alleen over contant geld beschikt, leg het geld dan 

neer en pak eventueel wisselgeld zelf op.
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DDiijjkkssttrraa  MMooddee

De hele maand

vveerrssggeebbaakkkkeenn,,  bboouurrggoonnddiisscchhee

aappppeellttaaaarrtt  ccaaddeeaauu!!

Bij een besteding vanaf 50 euro ontvangt u een

De hele maand oktober maken

we er een feestje van, wees welkom!

WWiiee  jjaarriigg  iiss  ttrraakktteeeerrtt!!

Feanwâlden

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

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

2.000 m2 scherpgeprijsde wooninspiratie

De meest verrassende woonwinkel van het Noorden

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

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

Kwaliteitsvloeren
PVC-vloeren vanaf € 19.95 m2

PVC - LAMINAAT - TAPIJT - VINYL

Veel keus in tafels en stoelen Heel veel fauteuils

OKTOBER 
WOON

MAAND
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Journalist Lammert de Bruin van EenVandaag en NPO Radio1

‘Fryslân�blijft�voor�mij�altijd�bijzonder’
BUITENPOST�–�‘Lammert�Mus’,�zo�noemde�zijn�vader�hem�altijd�als�jour-
nalist�Conny�Mus�op�tv�kwam.�De�41-jarige�Lammert�de�Bruin�wist�al�van�
jongs�af�aan�dat�hij�journalist�wilde�worden.�Dat�is�gelukt.�Tot�eind�vorig�
jaar�was�hij�regelmatig�te�zien�bij�EenVandaag�op�NPO�1.�Nu�is�hij�elke�dag�
tussen�16.00�en�17.00�uur�te�horen�op�NPO�Radio1�met�Suzanne�Bosman.�
Hoewel�van�een�Fries�accent�niks�meer�te�horen�is,�heeft�Lammert�de�
Bruin�zijn�roots�in�Buitenpost.�,,En�mijn�vader,�Robbie�de�Bruin,�was�een�
echte�Westereender.’’�

Tekst: Klasina van der Werf

Als klein jongetje maakt hij samen 
met zijn vriendje altijd al radiopro-
gramma’s op cassettebandjes. ,,Radio 
Uno’’, lacht Lammert. ,,We maakten 
dan tien bandjes per week en kinderen 
konden lid worden voor een kwartje. 
Na en week wisselden we de bandjes 
weer om en konden ze naar een nieuw 
programma luisteren. We draaiden 
plaatjes en mijn zus Aukje zong de 
jingles in.’’ Het zat er dus al jong in 
en het was voor Lammert dan ook een 
logische stap om na de Havo naar de 
School voor Journalistiek in Zwolle 
te gaan. In het eerste jaar had hij het 
moeilijk. ,,Niet met school, maar met 
de dood van mijn vader die in het 
jaar daarvoor op 44-jarige leeftijd is 

overleden. Hij was de laatste jaren al 
ziek. Het ging niet goed met hem. 
Hij was alcoholist en de drank heeft 
zijn leven verpest. Zo jammer, want 
het was een hele leuke man. Iedereen 
kende mijn vader, hij was onderne-
mend, avontuurlijk, organiseerde van 
alles en je kon met hem lachen. Het 
is jammer dat er niet méér aandacht is 
voor mensen met alcoholproblemen. 
Iedereen heeft het altijd over de scha-
delijkheid van roken, maar de effecten 
van alcohol zijn veel groter dan de 
maatschappij onder ogen ziet.’’ 

Fan van Elvis
Lammert de Bruin heeft een bij-
zondere hobby: Elvis. Zijn moeder, 
Wieke Dijkstra, was altijd al fan van 
Elvis Presley. In de woonkamer hing 

een grote poster van The King of 
Rock and Roll en als er een nummer 
van Elvis op de radio kwam ging de 
volumeknop omhoog. ,,Ik ben dus al 
met zijn muziek opgegroeid, maar hoe 
meer ik mij in zijn levensverhaal ging 
verdiepen hoe interessanter ik hem 
vond. Vooral zijn Amerikaanse droom 
sprak me aan, dat je kunt worden wat 
je wilt. Hij kwam uit een arm gezin 
maar werd de grootste ster van de we-
reld. Zelf kom ik uit Achtkarspelen, 
één van de armste gemeenten van Ne-
derland en in deze omgeving heerst 
toch de mentaliteit ‘wie voor een 
dubbeltje geboren is wordt nooit een 
kwartje’. Gelukkig heb ik van mijn 
ouders meegekregen dat als je goed je 
best doet, hard werkt, doet wat je leuk 
vindt, dan kom je er wel. Daar ben ik 
ze nog altijd dankbaar voor.’’

The King
Elvis was 42 toen hij overleed, in dat 
jaar was Lammert nog niet eens gebo-
ren. Toch was hij geïntrigeerd door de 
zanger en struinde de rommelmark-
ten – onder andere tijdens de Feest-
week in Buitenpost - af op zoek naar 
singles, platen en andere spullen die 
met Elvis te maken hebben. Dankzij 
de wereldwijde online handelsplaats 
Ebay werd zijn collectie steeds verder 
uitgebreid met bijzondere dingen, zo-
als een röntgenfoto van de linkervoet 
van The King. 

,,Daar zit een mooi verhaal aan vast, 
ontdekte ik. De foto is gemaakt in 
het ziekenhuis van Las Vegas op 19 
februari 1973. De avond ervoor trad 
Elvis op in het Las Vegas Hilton hotel 
waar hij na de laatste noten van Sus-
picious Minds op het podium werd 
aangevallen door vier mannen uit het 
publiek. Terwijl de band doorspeelde 
werkte Elvis de mannen met karate-
moves van het podium af, waarbij 1 
man flink werd geraakt. Een fan uit 
het publiek werd door de worsteling 
in haar oog geraakt. Elvis verontschul-
digt zich tegenover het publiek en laat 
weten oké te zijn. Maar blijkbaar had 
hij de volgende dag toch last van zijn 
voet waarmee hij een trap uitdeelde, 
getuige zijn tot nu toe onbekend ge-
bleven ziekenhuisbezoek en deze 
röntgenfoto.’’

Songfestival
Er zijn heel veel dingen die Lam-
mert leuk vindt. Zo is hij ook fervent 
Twitteraar, al worden de berichten 
en reacties op dit sociale medium de 
laatste jaren steeds minder ‘gezellig’. 
Maar ook heeft hij een liefde voor het 
Songfestival, of zoals hij het noemt 
een soort Olympische Spelen voor 
muziek. ,,Als kind keek ik daar altijd 
al naar. Dan gaven we punten voor 
elk land. Het had iets magisch. Ik 
vond het geweldig dat ik de laatste vijf 
jaar als journalist bij het liedjesfestijn 
aanwezig mocht zijn. Ik dacht dat ik 
nooit mee zou maken dat Nederland 
het songfestival zou winnen. De ont-
lading was in Tel Aviv dan ook groot 
bij onze tafel waar ik samen met alle 
Nederlandse pers zat. Iedereen felici-
teerde ons. Alsof wij hadden gewon-
nen.’’

Fryslân blijft bijzonder
Zoals zijn achternaam al doet vermoe-
den is Lammert de Bruin een recht-
streekse afstammeling van de Joodse 
koopman Salomon Levy. De Bruin 
is de achternaam die de kinderen 

van de volksheld van De Westereen 
later hebben aangenomen. ,,Vroeger 
werden er wel grapjes gemaakt over 
de Joodse trekken die ik heb geërfd, 
zoals de streken, de neus en de hu-
mor’’, vertelt Lammert die trots is op 
zijn Friese roots. Toch is hij sinds zijn 
studie nooit meer teruggekeerd. Hij 
kreeg meteen na zijn stage een baan 
aangeboden bij de AVRO en ver-
huisde naar Hilversum. Sinds tien jaar 
woont hij in Soest. Zijn moeder en 
haar vriend wonen in Kollumerzwaag 
dus hij komt nog wel regelmatig in 
Noordoost-Friesland. ,,Dat voelt als 
thuiskomen. Het is hier heerlijk rustig 
en de natuur is zo mooi met de lande-
rijen en de boomwallen van de Fryske 
Wâlden. Maar ik heb in Soest een 
vriendenkring opgebouwd en alles ge-
beurt hier. Al bedacht ik me in coro-
natijd dat een huisje in Friesland toch 
wel heel fijn zou zijn. Fryslân blijft 
voor mij altijd bijzonder. Zo greep 
de zaak Vaatstra mij als verslaggever 
van EenVandaag extra aan. Ik kende 
het fietspad waar Marianne langs was 
gefietst. In die zaak zijn er vóór het 
grote DNA-onderzoek zoveel fouten 
gemaakt. Dat maakte het zo oneerlijk, 
met alle gevolgen van dien.’’ 

Podcastserie
Misdaad heeft Lammert altijd getrok-
ken. Zo dook hij voor een Podcastserie 
samen met Babs Assink in de gerucht-
makende moord op platenproducer 
Bart van der Laar in 1981. ,,Die zaak 
was al verjaard maar het was nog altijd 
onduidelijk wie verantwoordelijk was 
voor zijn dood. Ik heb net gehoord 
dat we weer een nieuwe True Crime 
Podcastserie mogen maken over de 
dood van Mathilde Willink. Zij lag in 
1977 dood in haar bed. De politie ver-
moedde dat het om zelfmoord ging, 
maar wij hebben daar onze vraagte-
kens bij. Mathilde was de vrouw van 
schilder Carel Willink en zij was zelf 
een wandelend kunstwerk vanwege 
haar opvallende make-up en kleding. 
Iedereen kende haar. Het gaat ons in 
deze serie om het vertellen van haar 
levensverhaal en we praten met inte-
ressante personen uit haar leven, zoals 
Imca Marina die een goede vriendin 
van haar was.’’ Het maken van een 
podcast geeft Lammert voldoening 
in een tijd dat er vooral vluchtige 
radioprogramma’s worden gemaakt. 
,,Bovendien maak je een blijvend do-
cument, net als de cassettebandjes van 
vroeger’’, lacht Lammert. 

Expositie Elvis
Over twee jaar is het 45 jaar geleden dat Elvis is overleden. Een mooie aan-
leiding om een grote expositie te organiseren in Amsterdam, stelt Lammert 
de Bruin. ,,Er zijn zoveel mensen die bijzondere spullen van Elvis op zolder 
hebben liggen. Zo heb ik zelf Elvis’ bijbel en een stukje vloerbedekking uit 
The Jungle Room van Graceland (zie foto’s hierboven). Maar niemand die 
het ziet. Daarom dacht ik, wat zou het fantastisch zijn om alles bij elkaar 
te verzamelen en een mooie tentoonstelling te houden. De locatie is nog 
onzeker, maar het gaat in elk geval door in 2022.’’

Lammert de Bruin is opgegroeid in Buitenpost, maar zijn vader was een echte Westereender.

Lammert interviewt in 2016 Douwe Bob tijdens het songfestival in Stockholm.

Samen met Suzanne Bosman is Lammert elke werkdag tussen 16.00 en 17.00 uur te horen 
op NPO Radio1. 
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Welkom voor een nieuwe bril, 
oogmetingen en lenscontroles

Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak 

een afspraak via www.dijkoptiek.nl

Hallo iedereen,
Een lenscontrole met een mondkapje op? Monturen passen op 1,5 
meter afstand? Het lukt allemaal en makkelijker dan u misschien 
denkt. Wij volgen de adviezen van de overheid, maar we zorgen 
ervoor dat het bezoek aan onze winkel nog net zo vertrouwd en 
prettig is. 

Veilig en hygiënisch
U bent welkom voor oogmetingen, lenscontroles en natuurlijk voor het uitzoeken
van een nieuwe bril. U kunt ervan op aan dat wij de nodige voorzorgsmaatregelen
hebben genomen om u veilig en hygiënisch te helpen. 

Nieuwe bril?
Wordt het weer tijd voor een nieuw montuur? Onze collectie is weer aangevuld 
met eigentijdse, trendy én tijdloze brillen. We helpen u graag bij het kiezen en
geven persoonlijke aandacht en een deskundig en eerlijk advies.

Op afspraak
We werken op afspraak. Dit doen we om u zo prettig mogelijk te helpen. U kunt
ons bellen voor een afspraak of voor overleg op 0511-441705. Op onze website 
kunt u ook zelf een afspraak inplannen in de online agenda.

Personal shopping
Omdat we op afspraak werken, hebben we minder klanten tegelijk in de winkel.
Eigenlijk is dit een soort van personal shopping. Wilt u komen op een rustig
moment? Reserveer dan een afspraak om 9:00 of 17:00 uur.

Moderne apparatuur
We hebben de modernste apparatuur in huis, waardoor we op gepaste afstand
kunnen werken. Met onze DNEye® Scanner meten we uw ogen met de nieuwste
techniek. Met de extra meetgegevens van de scanner kunnen we uw 
brillenglazen volledig personaliseren. Met als resultaat: scherper, helderder en
natuurlijker zicht.

Computerbril
Heeft u de laatste tijd ook veel thuis achter de computer zitten werken? Krijgt u
snel last van vermoeide ogen en moet u veel turen? Als u uw ogen op de korte
afstand niet meer scherp kunt stellen, kan een computerbril rust en comfort
bieden. Het glas bestaat uit meerdere sterktes waardoor u op een ruimere afstand
scherp kunt zien. Bent u geïnteresseerd, maak dan een afspraak voor een
oogmeting.
Tip: Sommige werkgevers verstrekken hier een vergoeding voor. U kunt altijd even
checken of dat voor u ook geldt.

Veilig in de zon
Waar een goede bril op sterkte zorgt voor comfortabel en optimaal zicht, heeft u
met een zonnebril op sterkte ook de voordelen van uv-bescherming. Dat is niet
alleen belangrijk voor uw huid, maar ook voor uw ogen. Wist u dat uv-straling
kan leiden tot oogschade? Dat is nergens voor nodig. Met een zonnebril kunt u
ook in het najaar en winter zorgeloos genieten van de zon. 

Betrouwbaar advies
Steeds meer mensen weten Dijk Optiek te vinden. Klanten voelen zich in de winkel
op hun gemak. Ze waarderen de persoonlijke aandacht en het deskundige advies,
bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een montuur. Ons team weet welke kleuren het
best bij uw ogen en huidtint passen.

Dijk Optiek is een familiebedrijf dat al sinds 1964 bestaat: onafhankelijk, met een
eigen assortiment en professionele oogzorg. U kunt gratis parkeren voor de deur.
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Frans van Wieren verloor zijn 52-jarige vrouw aan een hartaanval

‘Er�is�te�weinig�bekend�over�hartaanvallen�
bij�vrouwen’
FEANWÂLDEN/DOKKUM�-�Zondag�29�december�2019�staat�in�het�geheu-
gen�van�Frans�van�Wieren�uit�Feanwâlden�gegrift.�Op�die�dag�overleed�
zijn�vrouw�Yvonne�plotseling�aan�een�hartaanval.�Ze�was�nog�maar�52�
jaar.�Haar�dood�kwam�als�donderslag�bij�heldere�hemel.�,,Er�waren�geen�
verontrustende�signalen�bij�haar�en�ook�bij�de�familie�is�deze�kwaal�niet�
bekend’’,�vertelt�Frans�-�eigenaar�van�Van�Wieren�&�Vellinga�Adviseurs�en�
Accountants�in�Dokkum�-�in�een�openhartig�interview�met�deze�krant.�Hij�
vindt�het�belangrijk�om�aandacht�te�vragen�voor�hartaanvallen�bij�vrou-
wen.�Juist�omdat�er�te�weinig�bekend�over�is.�

Tekst: Klasina van der Werf

Om eerder te ontdekken welke signalen 
bij vrouwen duiden op hartproblemen 
heeft de Hartstichting geld nodig voor 
onderzoek. Voor Frans van Wieren (53) 
en zijn familie was dit de aanleiding 
om mee te doen aan de Hartstocht. 
Samen liepen ze 20 kilometer voor de 
hartstichting. Dankzij de steun van vele 
sponsoren haalden zij met elkaar ruim 
vijfduizend euro op voor de Hartstich-
ting. De totale opbrengst van de Hars-
tocht waar meer dan 600 teams aan 
deelnamen was €268.456,-.

,,Het idee om mee te doen aan de 
Hartstocht kwam van mijn schoonzus. 
Daarom was het ook zo jammer dat zij 
er zelf niet bij kon zijn. Haar man heeft 
corona, met als gevolg dat ze in quaran-
taine moest blijven. Toen we haar na de 
tocht belden was zij net onderweg om 
zich te laten testen. In totaal liepen elf 
familieleden mee. Voor de tijd stonden 
we met z’n allen stil bij het overlijden 
van Yvonne. Onderweg hadden we ook 
goede gesprekken over hoe het nu gaat 
en wat het betekent wanneer je vrouw 
zo plotseling komt weg te vallen.’’

,,Het is nog geen jaar geleden dat Yvon-
ne zich niet zo lekker voelde. We wa-
ren rollade aan het eten die we hadden 
overgehouden van de kerst. Het smaak-
te Yvonne niet. Ze voelde prikkelingen 
op haar tong en dat straalde uit naar 
haar keel. We dachten aan een allergie 
en waren bang dat haar keel dicht zou 
gaan waardoor ze geen lucht kon krij-
gen. Daarom besloten we de dokters-
wacht te bellen. Daar zeiden ze dat we 
het even aan moesten kijken en anders 
moesten we later maar terugbellen.’’

,,Yvonne voelde zich beroerd, was mis-
selijk en draaierig. Dus na en uur belden 
we terug. We konden niet in het zie-
kenhuis van Dokkum terecht, dus gin-
gen we naar het MCL in Leeuwarden. 
Elf uur ’s avonds moesten we ons daar 
melden. Yvonne was echter niet eens in 
staat om van de bank te komen, zo be-
roerd voelde ze zich. Uiteindelijk lukte 
het om bij de arts in Leeuwarden te 
komen. Die heeft Yvonne onderzocht, 
maar alles bleek goed te zijn. We dach-
ten nog, dat hebben wij weer, wat doen 
we hier eigenlijk?’’

,,Toch vertrouwde de arts het niet hele-
maal. De bloeddruk zakte af en toe weg, 
maar daarna was het weer goed, heel 
raar. Na 2,5 uur op de behandelbank 
hebben we in overleg met de arts be-
sloten om maar weer naar huis te gaan. 
Het was twee uur ’s nachts dus we wil-
den wel graag naar huis om te slapen. 
Dat slapen ging redelijk, al kon Yvonne 
’s nachts niet helemaal haar draai vin-
den. De volgende dag had ze last van 
haar schouder en rug. We dachten, dat 
zal wel van die behandelbank komen.’’

,,Overdag deed Yvonne rustig aan, lag 
ze op de bank en wij zorgden voor het 
eten en huishouden. Alle vier onze 
kinderen wonen nog thuis, dus we ver-
deelden de taken. ’s Avonds ging ze op 
tijd op bed, ze sliep niet geweldig, maar 
voelde zich goed genoeg om de vol-
gende ochtend naar de kerk te gaan. ’s 
Middags was ze weer beroerd dus bleef 
ik bij haar thuis. Als het zo zou blijven 
zouden we de volgende dag toch maar 
even naar de huisarts gaan. Maar het 
zakte weer af.’’

,,We hadden in die tijd een jonge dame 
uit Iran in huis. Zij was van plan in Ne-
derland asiel aan te vragen en wij heb-
ben haar aangeboden dat ze zo lang bij 
ons zou kunnen wonen. We hebben va-
ker een asielzoeker in huis gehad, dus 
we hadden hier wel enige ervaring mee. 
Ze liet foto’s van haar thuissituatie aan 
ons zien, maar plotseling zakte Yvonne 
weg. Ik heb direct gekeken of er sprake 
was van een dichte keel of dikke tong, 
maar dat was niet het geval. Ze maakte 
vreemde geluiden, dus ik belde met-
een 112. Alle kinderen waren gelukkig 
op dat moment thuis. De oudste twee 
volgden de instructies van de centralist 
op en probeerden hun moeder te reani-
meren.’’ 

,,Binnen zeven minuten waren de am-
bulancemedewerkers ter plaatse om het 
over te nemen. In totaal waren er twee 
ambulances en een traumahelikopter. 
Opeens stond ons hele huis vol men-
sen. Ik had geen idee wat er allemaal 
gebeurde, maar wist dat het ernstig was. 

Dat akelige piepje kan ik me nog her-
inneren. De kinderen waren helemaal 
overstuur. Politiemensen waren bij hen 
aanwezig en vertelden: it liket net sa 
best. De artsen hebben super hun best 
gedaan en zijn drie kwartier aan het re-
animeren geweest. Yvonne had echter al 
zoveel hersenbeschadiging opgelopen 
dat ze moesten stoppen.’’ 
,,Je wordt op zo’n moment geleefd. Het 
voelt heel onwerkelijk. Vooral omdat de 
signalen voor ons niet duidelijk waren. 
Bij mannen weet je dat als ze druk op 
de borst voelen en uitstraling naar de 
armen hebben, dan is er iets mis. Bij 
vrouwen is het anders. Achteraf klop-
pen de signalen die Yvonne had wel, 
vooral het golvende effect van je soms 
beroerd voelen en later weer prima. 
Maar wij waren op een dwaalspoor ge-
zet omdat we aan een allergie dachten. 
We hadden geen idee dat het zo ernstig 
was.’’

,,Het gebeurt altijd bij een ander, maar 
nu overkwam het ons. Op je 52e ben je 
nog niet bezig met de dood, maar maak 
je andere plannen. Yvonne wilde de 
vrouw uit Iran helpen en ze was man-
telzorger voor haar ouders. We hebben 
ook een pleegzoon die vijf jaar bij ons 
heeft gewoond. En alle vier kinderen 

wonen nog thuis, drie zoons en een 
dochter, de oudste is 27, de jongste 20 
jaar. Op dit moment vind ik het fijn 
om ze allemaal in de buurt te hebben. 
Ik probeer er zoveel mogelijk voor de 
kinderen te zijn. Daar voel ik me ver-
antwoordelijk voor. Ik ben nu de enige 
ouder.’’
,,Yvonne en ik waren ruim 28 jaar ge-
trouwd, daarvoor hadden we twee jaar 
verkering. We kenden elkaar van een ac-
countantskantoor in Drachten, waar ik 
stage liep en waar zij werkte. Drachten 
was de plaats waar ze opgroeide, waar 
we waren getrouwd en waar ook de be-
grafenisdienst was. Tijdens haar begra-
fenis kwam telkens haar zorgzaamheid 
naar voren. Ze hield er niet van om op 
de voorgrond te staan. Zo was ze al 25 
jaar boekhouder van de kerk, lekker in 
de luwte. Dat paste bij haar. Yvonne 
ging ook regelmatig met anderen naar 
de huisarts, nooit voor zichzelf.’’

,,Vooral de jongste dochter heeft het 
moeilijk met het overlijden van haar 
moeder. Zij waren twee handen op één 
buik. Ik probeer er zoveel mogelijk voor 
haar te zijn. Ik heb al mijn nevenacti-
viteiten opgezegd. Zo was ik voorzitter 
van de Zuiderschans, penningmees-
ter bij H&I Dokkum en actief bij de 
ONOF. Toen we samen waren was dat 
prima te doen, maar nu vind ik het las-
tig om de balans tussen werk en privé 
te vinden. Nog steeds. Ik stel nu andere 
prioriteiten. Ik besef me temeer dat het 
leven zomaar gebeurd kan zijn. Daar-
door leer je te relativeren.’’ 

,,Het is blijkbaar erg lastig om symp-
tomen van een hartaanval bij vrouwen 
tijdig te ontdekken. Binnen de huisart-
senpost is deze casus ook gebruikt om 
hier weer een keer aandacht op te vesti-
gen. Het kan je blijkbaar zomaar over-
komen, ook al leef je nog zo gezond. 
Daarom hoop ik mensen alert te ma-
ken door mijn verhaal te vertellen. Eén 
vrouw die we kennen van de kerk had 
dit jaar vergelijkbare klachten als Yvon-
ne. Zij kende het verhaal van Yvonne en 
heeft op tijd de huisarts opgezocht. Zij 
krijgt nu de juiste medicijnen, waardoor 
bij haar erger is voorkomen.’’ 
Voor Frans is het te laat. Samen met 
Yvonne maakte hij plannen om weer 
meer samen te doen, als de kinderen het 
huis uit waren. Dat valt nu weg. Hoe 
nu verder? ,,We moatte mar sjen. Ik ha 
no noch genôch drokte mei it wurk en 
de bern. En as de bern it hûs út binne? 
Dan sjogge we wol fierder. Je witte toch 
net hoe’t it libben rint.’’

Vanwege het 55-jarig huwelijksjubileum van Frans zijn ouders ging de hele familie eind vorig jaar 
een weekendje naar De Huttenheugte in Drenthe. De familiekiekjes die toen gemaakt zijn, zijn nu 
zo waardevol voor de familie. 

Op de Eerste Kerstdag werd deze gezinsfoto gemaakt. Een paar dagen later overleed Yvonne van Wieren aan een hartaanval. Op de foto, achter: Bauke, Majid (pleegzoon), 
Bita (pleegdochter), Johan en Peter. Voor: Yvonne, Ineke en Frans.

Via een e-route app wandelde de familie van 
Yvonne 20 kilometer voor het goede doel: de 
hartstichting. Voor meer informatie over deze 
tocht, zie www.hartstocht.nl
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•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

•  Glavecom Verf- en Glasgroothandel 
Roazeloane 67, tel. 444805  
www.glavecom.nl

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Kago-atm
Dwarsreed 1, tel. 06-21854886 
www.kago-atm.nl

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Friese�natuur�inspireert�kunstenares�Adriana�
Morales�uit�Costa�Rica
DE�WESTEREEN�-�In�Costa�Rica�was�Adriana�Morales�(47)�een�bekende�
kunstenares.�In�De�Westereen,�waar�ze�sinds�een�jaar�woont,�is�ze�naar�
eigen�zeggen�‘nobody’.�Maar�dat�vindt�ze�prima.�Ze�geniet�van�de�rust�en�
de�ruimte�en�raakt�opnieuw�geïnspireerd�door�de�prachtige�omgeving�van�
Noordoost-Friesland.�,,Ik�was�daar�altijd�aan�het�werk.�Nu�is�schilderen�
een�hobby�geworden.’’�

Tekst en foto: Klasina van der Werf

De liefde trok Adriana naar Friesland. 
Voor Douwe Wielstra (41), afkomstig 
uit Wâlterswâld, die vijftien jaar in 
Costa Rica woonde was Adriana de 
liefde van zijn leven. Andersom sloeg 
de vonk zeven jaar geleden ook over. 
Twee jaar geleden trouwde het stel. 
Adriana heeft uit een eerder huwelijk 
twee zoons van 28 en 21 jaar. ,,Zij zijn 
nu oud genoeg om op eigen benen te 
staan. Voor mij was dit het perfecte 
moment om met Douwe naar Fries-
land te verhuizen. Hij wilde graag te-
rug naar zijn familie en vrienden van 
vroeger. Ik heb elke dag contact met 
mijn zoons via videobellen’’, vertelt 
Adriana die de Nederlandse taal al 
goed beheerst. 

Kleuren inspireren
Het was eerst wennen in De Wester-
een. Douwe en Adriana vonden een 
leuk huis aan de Eskdoarn met een 
grote tuin waar ze hun eigen groente 
en fruit verbouwen. ,,Het fruit is hier 
heel anders dan op Costa Rica, dat 
was wel even wennen. Ook het koude 
weer was voor mij een hele omslag 
toen ik hier in januari kwam. Ik dacht 
eerst: ik ga dood’’, lacht Adriana. 
Maar juist dat weer met de verschil-

lende seizoenen inspireerde haar voor 
het maken van nieuwe schilderijen. 
,,In Costa Rica schijnt altijd de zon 
en heb je maar twee kleuren: geel en 
groen. Hier veranderen de kleuren het 
hele jaar door. Dat heb ik geprobeerd 
vast te leggen in dertien schilderijen.’’ 

Bijzondere techniek
Adriana Morales is niet zomaar een 
kunstenares. In haar eigen land com-
bineerde ze kunst en mode en orga-
niseerde ze modeshows. In Neder-
land richt ze zich op het schilderen, 
maar wel op een bijzondere manier. 
In plaats van penselen gebruikt ze 
namelijk glas, plastic en bamboe-
sticks. Ze werkt met verschillende 
lagen en kookt kleuren met suiker 
op hoge temperatuur. Vervolgens 
mixt ze dat met zand uit Friesland 
waardoor je interessante texturen en 
kleurtonen ziet. In de abstracte schil-
derijen is het bos te zien, de algen in 
het water, de zilveren brug met de 
kleuren van de winter, de bloeiende 
bloemen, het begin van de zomer 
waarbij de dagen ’s avonds rood zijn. 
Adriana wandelt graag in de natuur. 
Ze geniet van de vrijheid, de men-
sen met een ‘smile’ op het gezicht, 
zonder stress. Ze wijst haar schoon-
ouders nog regelmatig op dingen 

uit deze omgeving die zij nog nooit 
hebben gezien.

Fietsen
De kunstenares is blij dat ze tijdens de 
coronacrisis in Friesland woont. ,,In 
Costa Rica is het veel erger. Hier is 
alles veel beter geregeld in de zieken-
huizen en mensen volgen de instruc-
ties beter op. Voor de economie in 
ons land is deze crisis zo slecht, vooral 

omdat het aantal toeristen sterk is af-
genomen’’, vertelt Adriana. Ze hoopt 
haar diploma voor de inburgerings-
cursus in Nederland te halen en wil 
daarna graag aan het werk, bijvoor-
beeld bij een klantencontactcentrum. 
Ze kent alle talen: Frans, Spaans, Ita-
liaans, Engels en nu ook Nederlands. 
,,Alleen Fries is nog moeilijk en dat 
is best lastig als je in De Westereen 
woont. In het begin spraken de mees-

ten me in het Fries aan. Ik snapte er 
niks van. Gelukkig begin ik me steeds 
meer thuis te voelen en de buren zijn 
hartstikke aardig. Het is voor mij een 
hele nieuwe ervaring om in De Wes-
tereen te wonen. Ik leer allemaal nieu-
we dingen, zoals fietsen, want daar-
mee kan ik niet achterblijven’’, lacht 
Adriana. ,,Volgens mij zijn de mensen 
hier geboren op de fiets.’’

Prijzenregen�tijdens�Die�Große�Oktoberfest�
Pubquizshow�
DE�WESTEREEN�-�Wat�beleven�we�allemaal�een�bizar�2020.�Het�coronavi-
rus�is�sinds�drie�weken�enorm�opgelaaid�en�er�dreigt�wederom�net�als�in�
april�een�intelligente�lockdown.�En�als�we�het�hebben�over�een�lockdown,�
bedenk�dan�maar�eens�iets�waar�we�met�zijn�allen�plezier�aan�kunnen�
beleven�en�de�zinnen�even�verzetten.�Op�20�mei�hebben�we�de�primeur�
gehad�met�de�Online�Quarantaine�Pubquiz�Show.�Gezien�de�vele�posi-
tieve�reacties�van�de�deelnemers�moest�hier�hoe�dan�ook�een�vervolg�op�
komen.

Dit heeft even geduurd maar zaterdag 
3 oktober was het dan echt zover: Die 
Große Oktoberfest Pubquiz Show 
ging onder leiding van de ‘Willem 
Ruis bij uw thuis’ Bouke Koning van 
start. Na een enigszins stressvol begin 
(een overbelaste server) gingen 110 
teams de strijd met elkaar aan. Di-
verse rondes kwamen voorbij van ge-
schiedenis tot muziek en van groentes 
tot algemene kennis, je moest als team 
overal op voorbereid zijn. 

Tussen de rondes door werden diverse 
prijzen weggegeven, waaronder een 

overnachting in de Abdij van Dok-
kum, een heuse privé kok bij je thuis 
en als klapper een weekend Sauerland. 

Dus zelfs een team wat als nr 98 was 
geëindigd kon er met deze mooie 
prijzen vandoor gaan. Grote dank 
gaat dan ook uit naar de sponsoren 
van deze avond. Uiteindelijk waren er 
twee winnaars die beide een verzorgde 
gourmet voor 6 personen in de wacht 
hebben gesleept. 

Wij hebben de intentie om in decem-
ber - bij genoeg deelname - een spec-

taculaire Online Kerstshow Pubquiz 
te gaan organiseren. Bent u dan ook 
van de partij?

Wessel de Roos en 
Pieter Jan Heidstra

Het was even spannend of Bouke Koning de 
Online Pubquiz wel kon organiseren. Zijn vrouw 
was namelijk op 3 oktober uitgerekend van hun 
tweede kindje. Gelukkig heeft de baby keurig ge-
wacht tot de pubquiz was afgelopen. Op zondag 
4 oktober is hij geboren: Jona Koning.

De winnaars van de prijzenregen bij deze Pubquiz. 

Oud�papier�container
Week 42 Gesloten ivm Vakantie
Week 43 19 okt. t/m 23 okt.
Week 44 26 okt. t/m 30 okt.

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

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking
  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

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

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

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

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

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

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

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Mei Wei Yu + 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. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros
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Natuurlijke bron

Dag�zomer,�welkom�herfst!�Voor�
veel�natuurliefhebbers�is�de�herfst�
het�mooiste�seizoen�van�het�jaar,�
dit�geldt�speciaal�voor�fotografen.�
De�bomen�tonen�hun�prachtige�
kleurenpalet,�een�palet�zoals�onze�
oude�meesters�dat�voor�ogen�
hadden.�Alleen�beschikten�zij�niet�
over�de�middelen�waarover�wij�nu�
beschikken.�

De schitterende pracht van het af-
stervende blad, de paddenstoelen en 
de vogeltrek, kunnen aan de hand van 
foto’s gedetailleerd vastgelegd worden. 

Een foto zegt meer dan duizend woor-
den, luidt een oud Chinees spreek-
woord. Toch zijn er woorden nodig, 
omdat juist foto’s weer niets vertellen 
over het gevoel dat je bekruipt als je in 
verwondering, noem het maar gerust 
extase raakt. 
Soms krijgt een waarneming maan-
den later nog een extra bijkomend en 
schitterend effect, juist door foto’s. In 
juni was ik op Texel en mocht daar de 
zeer zeldzame Dougalls Stern waar-
nemen in een enorm grote kolonie 
grote sterns. Onlangs bleek dat deze 
vogel diverse malen gefotografeerd 
was en op de foto viel een pootring 
te zien. Hij was geringd in Schotland. 
Prachtig vind ik dat, daar geniet ik 
met hart en ziel van, zo’n waarneming 
maakt mij een dag blij. Het kleine uit 
de natuur, een grote rijkdom voor de 
mensen die dit waarnemen. Hetzelf-
de had ik met een reuzenstern in de 
Twizeler Mieden. Had ik een foto van 
gemaakt, bleek op de laptop dat deze 
ook geringd was. Marcel van Kammen 
had gelukkig ook foto’s en daarop kon 

hij de ringgegevens aflezen. Ik wil ook 
graag een lans breken voor het pro-
gramma Vroege Vogels op zondag-
ochtend op de radio en vrijdagavond 
op de televisie. Natuur uit Nederland. 
Soms lijkt het wellicht een ver van 
onze regionale bed show, maar vaak 
komen de aspecten die besproken 
worden ook naar onze omgeving.
Enige jaren geleden zag ik daarin 
beelden van rivierkreeften die gewoon 
over straat liepen. Jan Sjuk de Bruin 
uit De Westereen plaatste onlangs een 
foto van een kreeft op de Facebook-
pagina Natuur in De Westereen. Een 
Amerikaanse rivierkreeft gespot bij de 
Swemmer. Mijn hart als liefhebber van 
alle natuur in De Westereen sprong 
open. Wellicht de eerste melding voor 
het dorp. Mogen we blij zijn met de 
Amerikaanse rivierkreeft? Ik denk het 
niet. Deze kreeft verovert het Neder-
landse oppervlaktewater en begint een 
ware plaag te worden. Het dier vreet 
sloten kaal waardoor planten en ander 
leven verdwijnt. Bovendien veroor-
zaakt de kreeft schade aan de oevers 
van sloten en andere wateren.
Ruim dertig jaar geleden kwam de 
Amerikaanse rivierkreeft niet voor in 
Nederland. Nu schatten kenners dat 
er  vele honderdduizenden kreeften 
in de Nederlandse wateren zitten. Ze 
zitten vooral in stil of langzaam stro-
mend water zoals sloten en grachten. 
Als er zuurstof- of voedseltekort is in 
het water, kruipen de kreeften de sloot 
of gracht uit en gaan ze op zoek naar 
een betere verblijfplaats. In 1985 werd 
de Amerikaanse rivierkreeft voor het 
eerst waargenomen in de Nederlandse 
wateren. Deze exoot heeft nauwelijks 
of geen natuurlijke vijanden en ver-
menigvuldigt zich daardoor razend-
snel. In principe eet de rivierkreeft 
vooral waterplanten, maar als het 
beest hongerig is, wordt het een alles-
eter. De enorme verspreiding van de 
Amerikaanse rivierkreeft leidt tot een 
afname van de biodiversiteit in de Ne-
derlandse sloten. De kreeften vreten 

de sloten kaal, waardoor ander leven 
er onmogelijk wordt. De enige seri-
euze vijand van de rivierkreeft naast 
de mens is de reiger. De rivierkreeft is 
kwetsbaar als hij van schil verandert en 
jongen krijgt. Op dat moment graaft 
de kreeft  holletjes in de oevers van 
sloten waardoor die worden aange-
tast. Het gevaar daarvan is dat koeien 
die uit de sloot willen drinken in het 
water raken. De Amerikaanse rivier-
kreeft is echter niet alleen een plaag, 
maar  ook een delicatesse. In Louisi-
ana wordt het beest op grote schaal 
gekweekt. Ook in landen als Zweden 
is de rivierkreeft een gewild product. 
De landen die rivierkreeft exporteren, 
hebben te maken met meer vraag dan 

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

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

In de prijzen
DE FALOM - De maand september van 2020 zal Robin van der Land altijd 
bij blijven. Het is de maand waarin hij de prijs ‘natuurfotografietalent van het 
jaar’ heeft gewonnen van de jongerencategorie in de fotowedstrijd de Groene 
Camera.
,,Het is een hele eer en ik ben zeer blij met dit resultaat. Ik had deze uitkomst 
ook totaal niet verwacht’’, zegt Robin. De winnende foto is gemaakt in De 
Houtwielen (bij De Falom) waar een groot aantal spreeuwen zat te rusten op 
een elektriciteitsmast. ,,Een uitgelezen kans voor mij om dat plaatje te schieten.’’

Foto: Robin van der Land

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

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

Meer informatie: 
vdlandrobin@gmail.com 

Natuurlijk vastgelegd

Amerikaanse rivierkreeft in De Westereen. Foto: Jan Sjuk de Bruin

Biefstukzwam. Foto: Johannes van Kammen
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Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

kinderwoud.nl

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

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

  
23-10 To save a life
20-11 God bless the broken road
11-12 Nativity story
22-01-2021 Hoovy

Agenda de ka�e
ne

27-11 peg dolls verven  €2,00
29-01 porselein pimpen €2,00

30-10 Lunch €2,00 p.p
18-12 Lunch €2,00 p.p.

koffie café vrijdag workshops  10.00 uur

Film Avond 19.30 uur inloop 20.00 start

koffie café  vrijdag lunch 11.30 uur

De Westereen

mûnewei 17, De Westereen. 

Koffie café elke Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
geopend!

Maandag 10.30u - 17.30u

Dinsdag _ 10.30u - 17.30u

Woensdag 10.30u - 17.30u

Donderdag 10.30u - 17.30u

Vrijdag __ 10.30u - 20.30u

Zaterdag _ 10.00u - 17.00u
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Wielrenster Anouska Koster:

‘Sitst�net�op�‘e�fyts�om�moai�te�wêzen’
Speur�de�woning�van�wielrenster�
Anouska�Koster�af�op�wielrensucces�
en�het�is�zoeken�naar�een�verdwaal-
de�medaille�of�een�ander�ereteken.�
Toch�pakte�de�succesvolle�wielrenster�
uit�De�Westereen�diverse�nationale�
en�internationale�overwinningen,�
waaronder�die�van�Nederlands�kam-
pioene�in�2016�en�mocht�ze�dit�jaar�
opnieuw�plaatsnemen�op�het�NK-
erepodium�om�een�bronzen�medaille�
in�ontvangst�te�nemen.�,,Dy�brûnzen�
medalje�leit�dêr�ergens�achter�dy�yn�
de�kast”,�wijst�ze.�,,En�de�rest�stiet�
op�souder.”�Zie�hier�de�drie�kenmer-
ken�van�Anouska�Koster:�nuchter,�
bescheiden,�maar�een�Wâldpykje�yn�
ieren�en�sinen.

Tekst: Nynke van der Zee

Het is even zoeken naar het juiste adres, 
want niets op het erf van de woning van 
de familie Koster doet vermoeden dat 
hier een topwielrenster woont. Alleen 
de stoere bestickerde Volkswagen Up 
van haar sponsor Auto Service Bur-
daard verklapt dat dit het juiste adres is. 
,,Moai weintsje hè? Dêr bin ik hiel gruts 
kop”, glundert ze. ,,Mar myn fyts set ik 
hjir net foar hûs yn de tún. Dy stiet al-
tyd feilich yn it hok.” Toch zal de hele 
buurt haar fiets uit duizenden herken-
nen, want dagelijks maakt Anouska haar 
trainingsrondjes in de regio. ,,Se binne 
hjir net oars wend”, knipoogt ze. 

‘As Wâldpyk ha ik net te 
kleien oer trochsettings- 
fermogen’

Klassiekers in het najaar
Terwijl het gure herfstweer zich aan-
kondigt, maakt Anouska zich eind sep-
tember op voor een aantal grote wed-
strijden. Waar wielrenklassiekers als de 
Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik 
normaal in het voorjaar worden verre-
den, gooide het coronavirus begin dit 
jaar roet in het eten. De wedstrijdagen-
da werd een halfjaar opgeschoven. En 
dus bereidt Anouska zich voor op een 
seizoen dat pas in het najaar van start 
gaat. ,,Dat fielt wat nuver, mar ik bin al 
lang bliid dat wy wer fytse meie. Ik ha 
hiel lang tocht dat it hiele seizoen skrast 
wurde soe, mar wy meie dochs fan start. 
Ik kin net wachtsje.”

Het meest kijkt ze uit naar zondag 18 
oktober, de dag dat de Ronde van Vlaan-
deren wordt verreden. De 135 kilometer 

lange tocht over de Vlaamse kasseien 
is haar persoonlijke favoriet. ,,Yn dizze 
rit sitte alle eleminten dêr’t ik goed yn 
bin”, legt ze uit. ,,Lytse klimkes, skerpe 
bochten en technyske stikjes. Mar it is 
foaral ôfsjen en komt op kondysje oan. 
Op trochsettingsfermogen. En dat ha ik 
as Wâldpyk seker”, lacht ze. 

Valse start
Wie verwacht dat het wielrennen 
Anouska met de paplepel is ingegoten, 
heeft het mis. Het is de relatief onbe-
kende Oosterse vechtkunst Pencak Silat 
waarmee de Westereense al op jonge 
leeftijd begint. ,,Us heit fûn it belangryk 
dat myn broer en ik foar ússels op-
komme koenen. Ik fûn it in super leuke 
sport, mar foaral it wurkjen oan de kon-
dysje spruts my oan.” Daarnaast wordt 
er volop gefietst in huize Koster. Lange 
toertochten waarbij de hele familie op 
de pedalen staat. ,,Wêr’t myn klasgeno-
atsjes rôpen dat se in hekel hienen oan 
fytsen, fûn ik it hearlik. Sa is dy leafde 
foar it hurdfytsen begûn.”

‘Yn myn earste wedstriid 
waard ik folslein fuortblaasd’

Op elfjarige leeftijd krijgt Anouska 
haar eerste racefiets. Het is liefde op 
het eerste gezicht. Bij wielervereniging 
Otto Ebbens ontpopt ze zich langzaam 
tot talentvolle pupil. ,,No ja”, grijnst ze, 
,,ik wie net fuortendaliks de bêste, hear.” 
Met een glimlacht doet ze het verhaal 
over haar allereerste wedstrijd uit de 
doeken. De familie Koster reist daar-
voor af naar Groningse dorpje Leer-
mens, waar Anouska voor het eerst aan 
de start staat. ,,Ik seach allegear famkes 
mei fan dy klikskuon, wylst ik sels ge-
woan myn gympies oan hie”, vertelt ze. 
,,Nei it startskot brûsde elkenien om my 
hinne. Ik wist net wat my oerkaam! Mei 
in groepke fan fiif ha ik de wedstriid 
hielendal achteroan útfytst. It peloton 
ha ik noait werom sjoen”, grinnikt ze.

Stad en land afreizen
Ondanks die tegenvallende eerste wed-
strijd laat de dan 13-jarige Anouska zich 
niet uit het veld slaan. Al snel rijdt ze 
meer wedstrijden in Noord-Nederland 
en valt haar talent op. Daarna volgen 
ook klassiekers in het zuiden van het 
land. Anouska’s wedstrijden vormen de 
weekenduitjes voor het hele gezin. ,,Us 

heit en mem en myn broer gongen hast 
oeral mei hinne. Myn broer fytste doe 
nammentlik ek”, knikt ze. 

Bij de junioren volgen de eerste etap-
peoverwinningen en weet ze zich te 
plaatsen voor de selectie van de Neder-
landse ploeg, die in actie mag komen 
op het WK in Kopenhagen. ,,Seleksje 
foar it WK, dat wie myn belangrykste 
doel dat jier. Doe’t it slagge, wie ik út de 
skroeven. En foar it earst siet ik yn it fle-
antúch, ik fûn it prachtich.”

‘Wy ha in geweldich team en 
stean oeral oan de start’

Acht jaar later mag Anouska zich tot 
de internationale top rekenen en reist 
ze stad en land af voor de grote wiel-
renklassiekers. Sinds dit jaar draagt ze 
de kleuren van haar team Parkhotel - 
Valkenburg. ,,Wy ha in geweldich team 
en stean oeral oan de start”, vertelt ze. 
Een vaste basisplaats bij iedere klassie-
ker heeft Anouska niet. ,,Mei it fytsen 
wurket dat wat oars as mei fuotbal of 
kuorbal. Der sitte koersen en klassiekers 
tusken dy’t my minder goed lizze. Ik kin 

dan sels oanjaan oft ik wol of net oan de 
start stean wol”, legt ze uit. ,,Alles fan-
sels yn oerlis mei de teamleider.”

Littekens met een verhaal
Zestien jaar nadat Anouska haar eer-
ste meters maakte bij wielervereniging 
Otto Ebbens verdient ze inmiddels al 
een aantal jaar haar geld als prof met 
haar grote passie. ,,It is in dream dy’t 
útkaam is”, beaamt ze. Dat deze droom 
niet zonder slag of stoot werd verwezen-
lijkt, bewijzen de vele littekens op haar 
lichaam. ,,Dit is in litteken fan myn 
slimste falpartij yn Ingelân”, wijst ze op 
haar elleboog, die flink gehavend is. ,,Ik 
ha myn kaaibonke alris brutsen en hjir 
en dêr kinst sjen dat ik faker ûnderút 
gong bin. Ach, dat heart der no ien kear 
by. Sitst net op de fyts om moai te wê-
zen.”

Rechts: Anouska Koster uit De Westereen mocht 
dit jaar opnieuw plaatsnemen op het NK-erepo-
dium om een bronzen medaille in ontvangst te 
nemen. Links Annemiek van Vleuten, midden 
Anna van der Breggen. Foto: Anton Vos
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Coop  
altijd 
dichtbij

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

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

BESTE
BILDSTAR

AARDAPPELEN

Actie is geldig van 
woensdag 14 oktober t/m 
zaterdag 17 oktober 2020 

NET À 10 KILO
VAN  €6,99

VOOR MAAR

€4,99
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Arno�Brok:�‘Dit�is�in�moaie�autentike�hoeke�fan�Fryslân’
DE�WESTEREEN�-�Commissaris�van�de�Koning�Arno�Brok�van�de�provincie�
Fryslân�is�een�mensen-mens,�zo�bleek�onlangs�tijdens�de�ondernemers-
avond�van�de�Stichting�Ondernemers�Dantumadeel�(SOD)�in�De�Wester-
een.�

Arno Brok zag 52 jaar geleden het 
levenslicht in Leerdam, waar hij ook 
opgroeide. Na twintig jaar kwam Brok 
in onze provincie terecht, omdat hij 
zijn eigen levenskeuze maakte en het 
bedrijf van zijn ouders vaarwel zegde. 
,,Ik bin allinnichsteand, ha gjin bern 
en bin tsjerklik hiel aktyf. Ik ha in ryk 
en sosjaal libben en it ûndernimmers-
bloed sit yn ‘e famylje’’, aldus Brok.
,,Fanút it ferline binne de minsken 
hjir ek wend om de hannen út ‘e mou-
wen te stekken. Se wolle saken sels 
bepale en sels ferantwurdlik wêze. 

Myn sjauffeur komt út De Wâlden, út 
Twizel en dat smyt nijsgjirrige pete-
arn op. Sels kom ik út Leerdam, mar 
ik soe net mear fuort wolle út Fryslân. 
Friezen binne net foar neat de lok-
kichtste minsken fan Nederlân. By de 
provinsje Fryslân sette we lok op ien.’’ 

Belutsen minsken
Brok is naar eigen zeggen gelukkig 
in Fryslân. ,,Ik hâld fan de unike taal 
en kultuer. It is moai om te sjen hoe’t 
minsken harren hjir ynsette foar de 
mienskip. De Admiraliteitsdagen is 

sa’n grut evenemint, it teaterstik Titus 
wie ek prachtich – ik bin sels roomsk-
katolyk - en ek fan de Teatertsjerke yn 
Nes wie ik ûnder de yndruk. Sa kom 
ik yn ‘e kunde mei in soad belutsen 
minsken, lykas mei de ûndernimmers 
fan Dantumadiel. Ik doch myn wurk 
mei leafde en ha it foardiel dat ik gjin 
hûshâlding ha. Dat jout frijheid.’’

‘Ja is ja, nee is nee’
De Centrale As noemt Brok een 
voorbeeld voor de rest van het land. Er 
is niet alleen geïnvesteerd in de weg, 
maar ook in de bijkomende aspecten, 
zoals natuur. ,,Myn ûnderfining mei 
de minsken yn Dantumadiel is dat 
it noflike minsken binne. Beskieden, 
mar ek dúdlik: ja is ja, nee is nee. Foar-
rich jier bin ik noch yn Driezum west 
by de hynstedagen en we ha te fytsen 

west yn dizze hoeke, in moaie auten-
tike hoeke fan Fryslân. Ik hoopje dat 
minsken yn Fryslân sûn bliuwe en dat 
se opasse yn dizze tiid. Lok op ien!’’  

Foto’s: Jaap de Boer

‘Fanút it ferline binne de 
minsken hjir wend om de 
hannen út ‘e mouwen te 
stekken.’

Meer bereiken met 
je geld
De Rabobank organiseert in oktober en november het gratis webinar ‘Bereik 
meer met je geld’. Iedereen weet dat het hebben van spaargeld belangrijk is. Om 
eerder te kunnen stoppen met werken, de hypotheek af te lossen of de (stude-
rende) kinderen financieel te ondersteunen. Toch kan het lastig zijn om iets op 
te bouwen met sparen alleen. Adviseurs van de bank laten zien dat een groter 
bedrag opbouwen écht mogelijk is. 
Voor iedereen die zijn of haar toekomstplannen waar wil maken is het tijd voor 
actie. Schrijf in voor het gratis webinar ‘Bereik meer met je geld’. In 60 minuten 
ontdekt u thuis vanaf de bank, dat een mooi bedrag opbouwen écht mogelijk is. 
Natuurlijk is er tijdens het webinar ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
De webinars zijn op 22 oktober en op 10 en 12 november. Aanvang 20:00 uur. 
Aanmelden voor één van de webinars kan via rabobank.nl/bereikmeermetjegeld

Foto: Rabobank

‘Spul�yn�‘e�Salomon�Levy’�zal�
hoe�dan�ook�gespeeld�worden
DE�WESTEREEN�-�Na�ruim�een�jaar�aan�voorbereiding,�25�spelers�die�
stonden�te�popelen�om�het�prachtige�stuk�‘Spul�yn�‘e�Salomon�Levy’��te�
spelen�en�op�voorhand�alle�voorstellingen�uitverkocht,�kwam�daar�op�
12�maart�-�een�dag�voor�de�première�-�de�allesbeslissende�persconfe-
rentie.�

Spoedoverleg volgde en ook voor 
onze revueploeg bleek dat een uit-
voering niet mogelijk was. Helaas 
konden we niks anders dan de voor-
stellingen afgelasten en verplaatsen 
naar - zoals toen leek - het najaar 
van 2020.

Onlangs is het bestuur weer samen-
gekomen en heeft naar de huidige 
corona-situatie gekeken. Om aan 
alle wet- en regelgeving te voldoen 
moet er aan heel veel eisen voldaan 
worden qua hygiëne en veiligheid. 
De spelers moeten elke avond ge-
test worden in verband met de af-
stand en de zaal moet coronaproof 
(1,5 meter afstand per huishouden) 
ingericht worden.

,,Los van alle extra kosten die dit met 
zich mee brengt en het voor ons fi-
nancieel niet haalbaar is, hebben we 
gekeken naar de mogelijkheden om 
toch iets te kunnen doen. Mede na de 
meest recente persconferentie waar-
bij de maatregelen nog strenger zijn 
geworden, hebben we het moeilijke 
besluit genomen om de voorstellin-
gen tot nader order te annuleren. We 
willen geen onnodig risico nemen en 

het moet veilig zijn om ons te kunnen 
bezoeken’’, aldus het bestuur van de 
‘Revueploeg De Westereen’. 

‘Spul yn ‘e Salomon Levy’ zal hoe dan 
ook nog gespeeld worden en alle kaar-
ten worden vanzelfsprekend verplaatst 
naar de nieuwe datums. Het bestuur 
kan echter nog niet zeggen wanneer.  
Zodra er meer mogelijkheden zijn 
zullen we zo snel mogelijk met meer 
informatie naar buiten komen. Men-
sen die vragen hebben kunnen contact 
opnemen via info@revueploeg.nl of 
stuur een berichtje via de Facebook 
pagina: ‘Revueploeg De Westereen’.

Uitvaartverzorgsters:
 Janneke Kempenaar,  tel.: 06 - 14 13 11 98

Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06 
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl 

LEES�DE�
WESTEREENDER�

OOK�ONLINE
WWW.WESTEREENDER.NL
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Dantumadiel�houdt�nu�al�
rekening�met�werkloos-
heid�door�corona
DAMWÂLD�-�Het�is�de�gemeente�Dantumadiel�ondanks�de�hoge�financiële�lasten�gelukt�de�
begroting�op�orde�te�krijgen.�Daarbij�houdt�het�college�van�burgemeester�en�wethouders�
rekening�met�een�toename�van�werkloosheid�als�gevolg�van�corona.�

Dantumadiel heeft net als andere gemeenten 
te maken met financiële onzekerheid als gevolg 
van corona. Het college van Dantumadiel zet in 
op deze actuele coronaproblematiek. ,,We zor-
gen voor voldoende buffer om werkloosheid te 
bestrijden en mensen uit de bijstand te helpen. 
Werk is welvaart en welvaart is welzijn’’, stelt 
wethouder Rommy Kempenaar van Dantuma-
diel die Financiën in zijn portefeuille heeft. On-
danks dat de gemeente Dantumadiel het finan-
cieel moeilijk heeft zijn er volgens de wethouder 
belangrijke stappen gezet in het belang van de 
burger. ,,Daardoor hoeven de woonlasten niet 
extra verhoogd te worden.’’

Kosten besparen
Om de begroting sluitend te maken stelt het col-
lege aan de raad voor om een aantal kostenbe-
sparingen door te voeren. ,,Zo willen we kritisch 
kijken hoe we binnen onze eigen ambtelijke or-
ganisatie efficiënter kunnen werken, maar ook 
kijken we bijvoorbeeld naar hoe we het welzijns-
werk anders kunnen organiseren. Hoe kunnen 
we het geld dat we in deze organisatie steken 
doelmatiger inzetten zodat we kosten besparen? 
We willen de raad graag bij dit proces betrek-
ken.’’ 

Beschamend
Tot slot blijft Kempenaar erop hameren dat het 
Rijk de gemeenten te hulp moet schieten. Alle 
gemeenten zijn sinds een aantal jaren verant-
woordelijk voor jeugdzorg, arbeidsparticipatie 

en maatschappelijke ondersteuning. Maar bij de 
overheveling van taken is er ook bezuinigd ter-
wijl de zorgkosten stijgen. Gemeenten krijgen 
de rekening hiervan gepresenteerd. ,,Het is be-
schamend hoe het Rijk met de gemeenten om 
gaat. Samen met andere plattelandsgemeenten 
blijven we lobbyen in Den Haag. Anders komt 
het niet goed. Tot die tijd zetten we alle zeilen bij 
om Dantumadiel toekomstbestendig te maken.’’

BEGROTING 2021 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

TOTALE INKOMSTEN

€ 53.015.000

HET RIJK

€ 36.170.000
DE ALGEMENE UITKERING

OVERIGE INKOMSTEN

€ 8.510.000
O.A. HUUR, RENTE, DIVIDEND

LOKALE HEFFINGEN

€ 8.328.000
AFVALSTOFFENHEFFING

RIOOLHEFFING
ONROERENDE ZAAKBELASTING

LEGES
TOERISTENBELASTING

Dantumadie lDantumadie lDantumadie l

PROGRAMMA SOARCH & WOLWEZEN

PROGRAMMA IEPENBIERE ROMTE PROGRAMMA WURK, BEDRIUW & REKREAASJE

- ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
- RECREATIE EN TOERISME

PROGRAMMA YNWENNER
& BESTJOER

- BESTUUR
- DIENSTVERLENING
- VEILIGHEID

PROGRAMMA MIENSKIP

- VOORZIENINGEN
- ONDERWIJSHUISVESTING EN - KANSENBELEID
- SPORT
- CULTUUR

€ 2.953.000

€ 2.979.000
€ 770.000

€ 5.292.000

- VERKEER EN VERVOER
- BEHEER OPENBARE RUIMTE
- BEHEER EN ONDERHOUD SPORTVELDEN/ 
  GEBOUWEN
- BEHEER EN ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN

- AFVALBELEID EN INZAMELING

€ 29.859.000

- WMO
- TOEGANG ZORG EN ONDERSTEUNING
- INKOMENSONDERSTEUNING
- PARTICIPATIE
- JEUGDWET
- GEZONDHEID
- WELZIJNSWERK
- ONDERWIJS

PROGRAMMA WENJEN & 
OMJOUWING

- RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

- WONEN
- MILIEU

€ 3.314.000

ALGEMIENE DEKKINGSMIDDELS, OVERHEAD
HEFFING VPB & ONVOORZIEN

€ 7.551.000

- OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
- HEFFING VPB 

€ 52.718.000 
UITGAVEN VAN 

VERDEELD
NAAR

PROGRAMMA’S

- OVERHEAD

WAAR GEEFT DE GEMEENTE DANTUMADIEL HAAR GELD AAN UIT?

RESERVES

€ 7.000
TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN 
UIT RESERVES

Sluitende begroting voor Dantumadiel. 
De gemeenteraad neemt op 3 november 2020 een besluit over de begroting.
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Auke�Veenstra�blikt�terug�op�die��
‘goede�oude�tijd’�in�Quatrebras
NOARDBURGUM�-�Het�was�een�tijd�waar�jongeren�zich�nu�geen�voorstel-
ling�meer�bij�kunnen�maken,�een�plek�waar�vele�romances�opbloeiden,�
met�een�dj�die�onmisbaar�was�op�het�feest.�Elk�weekend�móest�je�naar�
discotheek�Quatrebras�in�Noardburgum,�anders�had�je�wat�gemist.�Auke�
Veenstra�(56)�uit�Burgum�blikt�terug�op�een�bijzondere�tijd�vol�hoogte-�en�
dieptepunten�waar�hij�van�1982�tot�2015�onderdeel�van�uit�maakte.

Tekst: Klasina van der Werf

,,Wat hebben we een mooie tijd ge-
had in Quatrebras’’, zo blikt Auke 
terug. Alle toppers uit die tijd traden 
in Quatrebras op. Van Marco Borsato 
en René Froger, tot Boney M en zelfs 
de Backstreet Boys. ,,Dat was een bij-
zonder verhaal. Ik was in die tijd al 
actief op Internet. Voor de jaren ’90 
was dat supermodern. Je moest nog 
inbellen via de telefoon en dan hoorde 
je van die fluittones om in te loggen. 
Zo ontdekte ik dat de Backstreet Boys 
op nummer 1 stonden in Engeland en 
in de top 10 van Amerika. Ik had er 
nog nooit van gehoord, maar zag dat 
ze voor een promotieoptreden naar de 
BeNeLux zouden komen. Ze gaven 
in elk land 1 optreden. Voor de ze-
kerheid zette ik er een optie op. Het 
optreden kostte 8500 gulden en dat 
was voor die tijd veel geld. Op een 
gegeven moment kwam de datum 
steeds dichterbij, maar ze hadden nog 
geen hit in Nederland. Een discotheek 
uit Noord-Holland had inmiddels 
ook belangstelling voor de band dus 
moesten we een beslissing nemen. We 
waagden de gok, want zo’n band ging 
niet voor niks op promotietour.’’ 

Backstreet Boys
Pas twee weken van tevoren bracht de 
Backstreet Boys een singel uit. Met  
het nummer ‘We’ve got it going on’ 
kwamen ze op nummer 1 binnen in 
de Top 40. ,,Heel Nederland was in de 
ban van de Backstreet Boys en waar 
traden ze op? In Quatrebras’’, lacht 
Auke. ,,Het was die avond volle bak 
en ik weet nog dat ze onder andere 

als eis hadden: 10 handdoeken van 
middelgroot formaat. Ik dacht, waar 
haal ik die nu weer vandaan. Opeens 
wist ik het. Beppe uit Berchhiem had 
van die witte handdoeken die net gro-
ter waren dan normaal, maar kleiner 
dan een badhanddoek. In het hoekje 
stond: mevrouw Visser, kamer 126. 
Op de dag van het optreden kwamen 
de artiesten aan in een geblindeerde 
bus, bodyguards erbij en het hele par-
keerterrein stond vol fans. Die avond, 
halverwege het optreden vroeg de 
crew om de ‘towels’, dus kregen de ar-
tiesten de bewuste handdoeken aan-
gereikt waar ze hun bezweette voor-
hoofden mee afdroogden. Vervolgens 
gooiden ze die handdoeken in het 
publiek. Alle meiden doken erop af 
om de handdoek te bemachtigen die 
hun idool had gebruikt. De handdoek 
waar in het hoekje in stond gebor-
duurd: mevrouw Visser, kamer 126.’’

Mede-eigenaar
Auke Veenstra stond niet alleen als 
DJ achter de draaitafel in Quatre-
bras, maar werd ook bedrijfsleider. In 
de jaren ’90 schopte hij het zelfs tot 
mede-eigenaar van de discotheek in 
Noardburgum. Samen met Jolanda 
Stelwagen kocht hij vijftig procent 
van de aandelen. ,,Dat was best een 
gok, maar wel een droom die uit-
kwam’’, vertelt Auke. ,,Helaas zei Jo-
landa in 2001 de discowereld vaarwel 
met als gevolg dat we de zaak moesten 
verkopen. Alleen kon ik de lasten niet 
dragen.’’ Eigenaar Piet de Poel van de 

Ringo uit Veenklooster nam de dis-
cotheek over, op één voorwaarde: dat 
Auke bedrijfsleider zou worden. Een 
slimme zet, want iedereen kende DJ 
Auke. Quatrebras en Auke waren één.

Redmar
Voor elke doelgroep was er wel iets 
te beleven in ‘the place where happy 
people go’. Vrijdagavond werd er al-
ternatieve muziek gedraaid, zaterdag 
was de nationale stapavond, zondag-
middag was er feest voor de jongeren, 
gevolgd door de Stappers van Toen op 
de zondagavond. Zowel op zaterdag 
als zondag traden er live artiesten op 
en tijdens de Nacht van Quatrebras 
zelfs meerdere artiesten op één avond. 
Vanaf 2008 liep het bezoekersaantal 
langzaam terug. Dat had onder an-
dere te maken met het rokers- en al-
coholbeleid. Op een gegeven moment 
bleef Quatrebras als één van de wei-
nige discotheken over. Het jaar 2010 
zal Auke nooit meer vergeten. De 
16-jarige Redmar Smedema uit Bur-
gum overleed na een vechtpartij op de 
dansvloer, eerder die avond. ,,Redmar 
was op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats. Dat heeft mij ont-
zettend aangegrepen. Uit respect voor 
de nabestaanden zijn we twee weken 
dicht geweest. Daarna liep het bezoe-
kersaantal enorm terug, van 1400 naar 
200 op de zaterdagavond.’’

Faillissement
Deze gebeurtenis maakte het uitba-
ten van Quatrebras even heel moei-
lijk, maar na een verbouwing van vier 
maanden en een grote heropening 
waren alle stappers terug. Toch besloot 
Piet de Poel de zaak – toen Club Q 
genaamd - in andere handen te geven: 
Wim Beintema uit Dokkum nam de 
discotheek over. Hij zorgde ervoor dat 
de oude vertrouwde naam Quatrebras 
weer op de gevel van de discotheek 
aan de Rijksstraatweg kwam te staan. 
,,Maar hij betaalde geen rekeningen 
met als gevolg dat de zaak failliet ging. 
Ik stond op de straat. Gelukkig durfde 
Melle Prins uit Kollumerzwaag het 
aan uitbater te worden. Samen pro-
beerden we nog één keer om Quatre-
bras op de rit te krijgen. We hebben 
alle registers opengetrokken, maar 
het mocht niet meer baten’’, vertelt 
Auke. Het grootschalige uitgaansle-
ven was voorbij. In 2015 moest Auke 
Veenstra noodgedwongen Quatrebras 
achter zich laten. Nog steeds organi-
seert Club Quatrebras elke maand een 
Mega School Party en zo nu en dan 
themafeesten. Ook de grote tentfees-

ten zoals de Mega Kerst Tent trekt 
jaarlijks nog steeds duizenden stap-
pers. Al ligt alles nu stil vanwege de 
coronacrisis en is het een groot vraag-
teken hoe het komt met de kerst.  

McDonald’s
En Auke? Die moest helemaal op-
nieuw beginnen. ,,Quatrebras was 
mijn wereld, maar dat hield op. Ik 
moest op zoek naar een baan. Ik wilde 
graag weer met jongeren werken en 
met gasten omgaan. Dat kan bij de 
McDonald’s in Goutum waar ik nu 
werk. In het begin moest ik wennen, 
maar ik heb het er nu erg naar mijn 

zin. In mijn vrije tijd draai ik nog re-
gelmatig op feestjes, zoals vorig jaar 
tijdens het Dodo Festival in Bakke-
veen. Dat mis ik nu enorm in deze 
coronatijd.’’
Nog altijd wordt Auke Veenstra regel-
matig herkent als dé man van Quatre-
bras. ,,Ik heb er bijna veertig jaar ge-
werkt en kijk terug op een schitterende 
tijd. Maar ook bij de McDonald’s pro-
beer ik er weer een feestje van te ma-
ken. Hier heb ik ook leuk contact met 
de collega’s en de gasten. E zijn best 
veel raakvlakken. Alleen schenken we 
hier cola zónder Berenburg.’’ 

Auke Veenstra wordt nog regelmatig gevraagd 
om te draaien op feestjes, zoals vorig jaar tij-
dens het Dodo Festival in Bakkeveen. Foto: Willy 
Wilpstra

Als 15-jarige jongen draaide Auke ook al plaatjes, maar dan op zijn slaapkamer. 

Quatrebras in de jaren ‘80.

Auke Veenstra begon zijn carrière als DJ van de lokale radiozender Energy FM, met als artiestennaam 
Sjors van Amstel. 

Neef Wiebe Auke (Winston Black) treedt in de voetsporen van Auke als DJ. ,,Hij is mijn grote trots.’’

Elke week leefden honderden stappers uit de hele regio zich in Quatrebras uit op de dansvloer.
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Meubelmakerij EMKO
Uniastrjitte 34 C
9131 KH  Ee

Telefoon: 06 40131020
E-mail: info@meubelmakerijemko.nl
Website: www.meubelmakerijemko.nl

Volop noviteiten!
j KBi eukenHuiz

Bezoek onze geheel
vernieuwde showroom

en laat u inspireren!

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

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

Friese Uitvaarvereniging: Parels in Uitvaartland
Je wordt ontzorgt als je iemand verliest en diegene is lid van een uitvaartvereniging. Net 

zoals jouw nabestaanden ontzorgt zullen worden wanneer jij lid bent van zo’n vereniging. 

Waarom? Heel simpel: de meerwaarde van een uitvaartvereniging voel je op momenten dat 

het écht moeilijk is.Onopvallend en doodgewoon goed doen de verenigingen hun werk. Maar 

in de hectiek van vandaag de dag zou je ze zo over het hoofd kunnen zien: deze kostbare 

parels in het woelige uitvaartlandschap. Een parel vinden in een oester is zeldzaam. Een 

uitvaartvereniging in de buurt zoeken is een stuk eenvoudiger. Alleen al in Fryslan zijn het er 

meer dan 200. 

Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde

Op 19 december 1910 is de Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde opgericht. Sindsdien streeft 

de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaan-

den te verzorgen. Op onze website www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl kunt u alle 

benodigde informatie vinden. 

Contributie

Volwassenen vanaf 18 jaar betalen een contributie van €16,50 per persoon per jaar via een 

automatische incasso. Kinderen onder 18 jaar zijn gratis lid (indien opgegeven en minimaal 

één van de ouders lid is).  De ledenkorting bedraagt momenteel € 650,00. Dit betekent dat u  

€ 650,00 korting krijgt op de uitvaartkosten. Ook kortingen bedongen bij leveranciers komen 

ten goede van de leden!!! Voor meer informatie: www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl 

/htm/contributie.htm en www.uitvaartverenigingzwaagwesteide.nl/htm/kortingen.htm 

Lidmaatschap

Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u zich aanmelden bij de ledenadministra-

tie: ledenadm@uitvaartvereningzwaagwesteinde.nl of via ons aanmeldformulier die u terug 

kunt vinden op onze site.
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Sinterklaasintocht�dit�jaar�‘oars�as�oars’

DE�WESTEREEN�-�,,As�it�net�kin�sa’t�it�moat,�dan�moat�it�mar�sa’t�it�kin’’,�zo�
stelt�de�Sinterklaascommissie�in�De�Westereen.�Al�tientallen�jaren�organi-
seren�zijn�een�spectaculair�Sinterklaasfeest�in�het�dorp�voor�alle�kinde-
ren.�,,Helaas�kan�dat�dit�jaar�niet,�maar�we�hebben�een�mooi�alternatief�
bedacht.’’

Aafke Pranger, Sita Hoekstra en San-
dra Scherjon zitten bij elkaar in het 
Haarboetiekje in De Westereen. De 
andere helft van de Sinterklaascom-
missie – Sieuwke de Beer, Douwe 
Zeinstra, Monique de Bruin en Jannie 
Funcke - ontbreekt deze avond tijdens 
de vergadering. ,,Vanwege corona 
spreken we niet met teveel mensen 
tegelijk af ’’, legt Sita uit. En zo zijn 
er voor de Sinterklaascommissie vele 
nieuwe regels waar ze zich dit jaar aan 
moeten houden ‘vanwege corona’. 

Rondrit door het dorp
Toch weerhoudt corona de Sinter-
klaascommissie niet om het feest door 

te laten gaan op zaterdag 14 novem-
ber. Aafke: ,,We kijken vooral naar wat 
er nog wél allemaal kan. Zo kwamen 
we op het idee om een rondrit door 
het dorp te organiseren. Sinterklaas 
rijdt op een wagen met een trekker 
voorop en de zwarte Pieten gaan er op 
verschillende vervoersmiddelen ach-
teraan. 

Kinderen kunnen dan vanaf de stoep 
dicht bij hun huis naar de kinder-
vriend zwaaien. De Pieten strooien dit 
jaar geen losse pepernoten, maar delen 
zakjes met kruidnoten uit. Langs de 
route zullen vrijwilligers in de gaten 
houden of de anderhalve meter af-

stand in acht wordt genomen.’’ De ge-
meente Dantumadiel heeft inmiddels 
groen licht gegeven voor de plannen 
van de Sinterklaascommissie in De 
Westereen. 

Geen strijd
In De Westereen zijn de Pieten dit 
jaar nog gewoon zwart. ,,Dat heeft een 
meerderheid van de middenstandsver-
eniging ‘De Westereender Keaplju’ 
besloten en zij betalen het feest’’, legt 
Sandra uit. Al merken de dames wel 
dat er steeds meer vrijwilligers zijn 
die open staan voor veranderingen. 
,,Ook staan wij open voor opmerkin-
gen. Strijd tussen volwassenen willen 
we echter voorkomen. Het is een kin-

derfeest en voor de kinderen maakt de 
kleur van de Pieten niks uit.’’

Cadeaus bij Walk Through
Wat kinderen wél belangrijk vinden is 
dat ze even een glimp van de Goed-
heiligman kunnen opvangen in hun 
eigen dorp. 

,,Ze willen zeker weten dat hij er is. 
Dan kunnen ze met een gerust hart 
de schoen opzetten en pakjesavond 
vieren’’, zegt Aafke. Bij Old Dutch 
krijgen kinderen tot en met groep 
4 een cadeautje in de speciale Walk 
Through. Op school ontvangen ze 
daarvoor een kaartje met een tijdslot 
erop zodat ze weten wanneer ze het 
mogen ophalen. ,,Ik zal de interactie 
met de kinderen wel missen hoor’’, 
zegt Sita die al twintig jaar Zwarte 
Piet is in De Westereen. ,,Daar doe je 
het voor.’’

Hoogtepunt van het jaar
Toch is de Sinterklaascommissie blij 
dat er sinds corona eindelijk weer eens 
een feest wél doorgaat. Sandra: ,,Er is 
al zoveel afgelast, nu hebben mensen 
weer iets om naar uit te kijken. Het 

Sinterklaasfeest is voor de meeste kin-
deren het hoogtepunt van het jaar.’’ 
Aafke voegt er aan toe dat het en-
thousiasme van de kinderen het doel 
is van het feest. ,,Laten we dat vooral 
niet uit het oog verliezen. Het is zo 
mooi om te zien hoe blij de kinderen 
van het Sinterklaasfeest worden.’’ Dat 
het feest verstoord zou kunnen wor-
den door demonstranten in verband 
met de kleur van de Pieten kunnen de 
dames zich niet voorstellen. ,,Daar zit-
ten we niet over in. Het is en blijft een 
feest voor de kinderen.’’ 

Meer informatie
De route en andere praktische infor-
matie wordt in de volgende editie van 
De Westereender bekend gemaakt. 
De komende tijd gaat de Sinterklaas-
commissie de verdere invulling van de 
rondrit voorbereiden. Onderweg zal er 
vast wel iets misgaan met één van de 
Pieten…

Houd voor de laatste ontwikkelingen 
onze Facebookpagina (Sint Wester-
een) in de gaten. 

Ook de Sinterklaasintocht in Dokkum 
gaat door
DOKKUM - De Sinterklaasintocht Dokkum op 14 november 2020 gaat 
door. Net als voorgaande jaren zal de Sint Nicolaas Centrale Friesland, in 
opdracht van de winkeliers in Dokkum, de Ondernemers Vereniging Dok-
kum (OVD), een prachtige Sinterklaasintocht organiseren.
Het is onmogelijk om de Sinterklaasintocht op de manier te laten plaats-
vinden zoals wij dit gewend zijn. Daarom wordt de Sinterklaasintocht een-
malig verplaats naar een gecontroleerde omgeving. De locatie wordt later 
bekend gemaakt.
Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen alle bezoekers Sinter-
klaas en de Pieten ontmoeten en dat allemaal op 1,5 meter afstand! Maar 
alle bezoekers blijven in hun eigen ‘bubbel’. Sinterklaas is zeer enthousiast 
over het plan. Ondanks zijn kwetsbare leeftijd kijkt hij er enorm naar uit om 
een ieder in zijn of haar ‘bubbel’ hoogstpersoonlijk te ontmoeten. 

Sandra Scherjon, Sita Hoekstra en Aafke Pranger 
vergaderen in het Haarboetiekje in De Wester-
een over de Sinterklaasintocht van 2020 die 
ondanks alles toch doorgaat. Foto: Klasina van 
der Werf

Nieuws�Uitvaartvereniging�Zwaagwesteinde
Menigeen zal in de afgelopen (vakantie-) 
periode nog eens hebben nagedacht aan 
de tijd die achter ons ligt. Hectisch, bizar, 
ongekend, triest : vele typeringen en alle-
maal even waar. Covid-19 heeft een sluier 
gelegd over het land, het gevoel en het 
nieuws. En doet dat nog steeds. Met de 
stijging van het aantal besmettingen in au-
gustus en september en bij het gebrek aan 
een tijdig beschikbaar vaccin hangt een 
tweede golf als het Zwaard van Damocles 
boven het hoofd. Het bestuur van UVZ 
doet aan het uitvoerende team regelmatig 
de oproep dat “het belangrijk is en blijft 
dat wij, onze medewerkers, de nabestaan-
den en hun genodigden bij uitvaarten, de 
coronamaatregelen onverminderd nale-
ven”. Want ook rondom de uitvaart leidt 
versoepeling en nonchalance tot ander on-
gewenst gedrag. Tegen deze achtergrond 
past ook het besluit van het bestuur om de 
jaarlijkse statutaire verplichte ledenverga-
dering niet te laten plaatsvinden. Een fy-
sieke bijeenkomst gaat boven een digitale 
of schriftelijke . De statuten van de ver-
eniging geven duidelijk aan dat de leden 
hun akkoord moeten geven betreffende 
het financiële en gevoerde beleid. Ook 
het inbrengen van nieuwe richtlijnen en 
het voorstellen van nieuwe bestuursleden 
moeten we op de ledenvergadering beves-
tigd zien. Er zijn dit jaar geen wijzigingen 
in de Statuten en in  het Huishoudelijk 
Reglement. De ledenkorting en overige 
condities die bij een uitvaart voor leden 
relevant zijn blijven hetzelfde. 

Bestuur 
Wat wel veranderd is de functieverde-
ling van het huidige team. De heer G. 
van der Meulen gaat na 15 jaar zitting 
te hebben gehad in het bestuur, en ver-
antwoordelijk voor het secretariaat, zijn 
functie overdragen aan mevrouw K. 
Santema. De heer G. van der Meulen 
gaat deze overdracht begeleiden en zal 
vooralsnog in het bestuur blijven. Hope-
lijk kunnen we in het voorjaar van 2021 
nieuwe stappen ondernemen.

Ledenkaart
De leden zullen binnenkort een nieuwe 
ledenkaart ontvangen. Op deze leden-
kaart staan de gegevens welke bij de 
ledenadministratie bekend zijn. Is de 
vermelde informatie juist dan hoeft u 
niets te doen en bewaard u de kaart bij 
uw eigen administratie. Moeten er wij-
zigingen of aanvullingen doorgevoerd 
worden dan moet u de kaart aanpassen 
en invullen en vervolgens retour doen 
naar het vermeld adres die op dit for-
mulier staat. De ledenadministratie zal 
het doorvoeren en men krijgt per mail 
een bevestiging van de aangepaste gege-
vens. Het is voor alle betrokkenen zeer 
belangrijk dat men bij o. a. verhuizing, 
nieuw e.mailadres en bankgegevens 
deze doorgeeft aan de vereniging.  We 
danken u bij voorbaat voor de genomen 
moeite en medewerking. 

‘Bezuinigen�op�De�Wâldsang�
slecht�voor�regio’
DAMWÂLD�-�In�de�media�werd�er�al�uitvoerig�over�geschreven:�gemeen-
ten�Dantumadiel�en�Achtkarspelen�willen�minder�tot�geen�subsidie�meer�
geven�voor�muzieklessen�bij�Cultuurcentrum�De�Wâldsang.�In�november�
zullen�de�gemeenteraadsleden�hierover�stemmen.�

In de bezuinigingsvoorstellen wordt 
de subsidie aan Cultuurcentrum De 

Wâldsang drastisch verminderd en in 
Achtkarspelen wordt het geheel stop-

gezet per 2022. ,,Dit vormt een groot 
gevaar voor betaalbaar en toeganke-
lijk muziekonderwijs in onze regio. 
Op scholen zal niet meer structureel 
en professioneel muziekles kunnen 
worden aangeboden. En voor parti-
culiere leerlingen worden de kosten 
te hoog voor veel ouders. Veel minder 
leerlingen zullen worden opgeleid, 
ook om bijvoorbeeld in een korps te 
kunnen spelen. Kortom, cultuur in de 
regio dreigt te verdwijnen’’, stelt een 
woordvoerder van Cultuurcentrum 
De Wâldsang.

Petitie
De Wâldsang is een petitie gestart en 
vraagt iedereen die het muziekonder-
wijs een warm hart toedraagt deze te 
ondertekenen. ,,Zo willen we massaal 
kenbaar maken dat betaalbaar en toe-
gankelijk muziekonderwijs in de regio 
belangrijk is. Ook voor het hele wel-
bevinden als mens, zo tonen veel on-
derzoeken aan.’’  

De petitie kan digitaal worden onder-
tekend via https://www.cultuurcen-
trumdewaldsang.nl/online-petitie/ of 
schriftelijk via de Wâldsang-adverten-
tie in deze krant.
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De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

 

Gegarandeerd

krasvrij 
wassen!

‘De Wâldsang moat (sa) bliuwe!’  
Uit de media heb je vast vernomen dat de Gemeenten 

Dantumadiel (voor een deel) en Achtkarspelen (volledig) willen 
stoppen met het geven van geld voor muzieklessen bij 

De Wâldsang. 
Over enkele weken zullen de gemeenteraadsleden hierover 
stemmen.  Wij willen hen laten inzien, dat wegstemmen van 

deze voorstellen het juiste is!

En jij kunt ons daarbij steunen!
Onderteken onze petitie: ‘De Wâldsang moat (sa) bliuwe!’ 

op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl/online-petitie/
of hieronder* 

 Voor betaalbare en toegankelijke muzieklessen 

 Voor behoud van goed muziekonderwijs op de basisscholen

 Voor een veelzijdig muziekleven in de regio

Ja, ik teken de petitie!
Naam: 

Plaats: 

Handtekening:

* Stuur deze kaart/advertentie voorzien van naam, woonplaats en handtekening naar:

De Wâldsang, De Ring 1A, 9285 RZ Buitenpost. 
Afgeven op een leslocatie kan ook.
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Verantwoord 1-2 kilo per week afvallen

My-LifeSlim Veenwouden viert 10 jarig Jubileum

Annie Visser
 Eslawald 14, 
 9269 VH Feanwâlden
	Fonteinland 7b (1e verd.), 
 8913 CZ Leeuwarden
 06 - 109 141 99
 annievisser@mylifeslim.com

Wil jij?
• een slanker lichaam
• vitaliteit en meer zelfvertrouwen
• weer lekker in je vel
• bewustwording van voeding
• genieten van lekker eten… 

…en dat alles met eten uit de supermarkt?

Meld je dan nu snel aan!
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w
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Colinda -12 kiloBertha – 18 kilo Ieteke -22 kilo Rjimke -12 kilo

Laat mij jouw personal coach zijn
Tijdens een uitgebreide intake maak ik voor jou 
een Persoonlijk Dag Schema met eten uit de 
supermarkt. Iedere week zien we elkaar om het 
resultaat te bespreken en coach ik je op weg naar 
een gezonde levensstijl.

Geniet van het afvallen met  
begeleiding
Ik leer je om driemaal per dag een gezonde 
maaltijd te eten, aangevuld met verantwoorde 
tussendoortjes, zonder je slap, futloos, hongerig 
en humeurig te voelen.

Elly -21 kilo
Ik was helemaal klaar met 
mijn lichaam het zat me in 
de weg. Sokken aandoen en 
veters strikken ging moeilijk.
Ik was het zo zat! daarom 
heb ik Annie gebeld
My-LifeSlim is prima te 
combineren. Ik voel me goed 
en het eten is heerlijk, nooit 
honger!
Annie is altijd enthousiast, en 
dat slaat over op mij. Daar door raak ik nog 
meer gemotiveerd. Bij het begeleiden van 
deze reis is het mooi dat er een klik is. 
Dankbaar ben ik omdat Annie je in je 
waarde laat.
Annie leeft met je mee en helpt ook door 
er met je over te praten en ze helpt je om 
de draad weer op te pakken als het een 
keer mis gaat.
Ik zou het iedereen aanraden, het is geen streng dieet maar 
een levensstijlverandering.

Gonny -23 kilo
Ik wilde graag afvallen om 
mijn gezondheid te verbeteren 
en omdat ik weer lekkerder in 
mijn vel wilde zitten. 
Via Facebook en mond tot 
mond reclame had ik goede 
verhalen gehoord over Annie 
en de methode. Deze verhalen 
kloppen helemaal. 
Ik voel me gehoord, begrepen 
en Annie zorgt ervoor dat het 
laagdrempelig is en hierdoor heb ik nooit 
verwachtte resultaten geboekt!! 
Ik ben je super dankbaar voor wie jij bent, 
want hierdoor ben ik over mijn schaamte 
heen en heb je meer gedaan dan alleen 
geholpen bij afvallen! Jouw methode past 
in mijn levensstijl. Ik heb meer balans als 
ooit tevoren in mijn voedingspatroon, en  ik 
heb nooit echt hongergevoel ervaren tijdens het afvallen. Het 
voelt niet als een dieet maar als een goede levensstijlveran-
dering en is goed te combineren met werk en gezin.

Jubileum aanbieding: 
Startpakket van €197.75 

voor €80 euro
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Gerard Mollema van de Hollandse gebakkraam is blij dat hij weer los kan

De�oliebollen�zijn�er�weer�bij�Tuin�in�De�Westereen
DE�WESTEREEN�-�,,Ik�heb�dit�wel�gemist�hoor’’,�zegt�de�27-jarige�Gerard�
Mollema�uit�Kollum�terwijl�hij�de�oliebollen�in�het�vet�omdraait.�Normaal�
gesproken�bakt�Gerard�het�hele�jaar�door�oliebollen.�,,Ik�sta�met�mijn�ge-
bakkraam�op�kermissen�en�dorpsfeesten,�maar�dat�ging�dit�jaar�vanwege�
corona�niet�door.’’

De herkenbare geur van oliebollen 
komt je tegemoet als je de auto uit-
stapt om naar het tuincentrum Tuin 
aan de Boppewei te gaan. Liefhebbers 
van oliebollen kunnen er dan ook niet 
omheen. ,,Eindelijk, ze zijn er weer’’, 
zo luiden de eerste reacties. Al zeven 
jaar verkoopt Mollema hier zijn olie-
bollen dus de vaste kanten weten hem 
inmiddels te vinden. 

,,Ik begin altijd op 1 oktober, maar 
dit jaar was het iets later omdat mijn 
gebakkraam nog niet helemaal klaar 
was. Hij is helemaal vernieuwd, zowel 
van binnen als van buiten. Ik ben er 
echt blij mee’’, vertelt Gerard terwijl 
hij trots zijn crèmekleurige kraam laat 
zien. De achtergrond heeft de stijl van 
marmer en met goudkleurige letters 
staat er bovenaan ‘Hollandse Gebak-
kraam’ met als ondertitel ‘Iedere dag 
vers voor u gebakken’. ,,Ja, de kwaliteit 
moet goed zijn’’, stelt de oliebollen-
bakker. ,,Ik bezuinig dan ook niet op 
ingrediënten en ik bak elke dag verse 
oliebollen. Voor de rest heeft iedere 
bakker zijn eigen recept, dat is het ge-
heim van de smid.’’ 

De lekkerste oliebollen
Dat de oliebollen in de smaak vallen 
blijkt wel uit de grote klantenkring die 
Gerard Mollema heeft opgebouwd. 

,,Mensen komen overal vandaan, 
zelfs vanuit Leeuwarden, terwijl daar 
een heleboel oliebollenkramen zijn. 
Blijkbaar vinden ze die van ons toch 
de lekkerste’’, lacht Gerard. Hij heeft 
van jongs af aan al een passie voor 
oliebollen gehad. Als jongetje hielp 
hij zijn oom en tante altijd al bij de 

oliebollenkraam in Grootegast. ,,Ik 
heb altijd al geroepen: ik wil later een 
oliebollenkraam.’’ Dat hij deze zomer 
nergens terecht kon vanwege corona 
was een hele teleurstelling. 

,,Gelukkig heb ik ook mijn papieren 
gehaald om autorijles te geven. Mijn 
ouders zijn namelijk eigenaar van 
Autorijschool Mollema in Kollum. 
Daar heb ik de hele zomer gewerkt.’’ 
Toch is Gerard blij dat hij tot en met 
Oudejaarsdag weer oliebollen mag 
verkopen. Al blijft het een onzekere 
tijd. ,,Je weet niet wat mensen doen. 
Aan de ene kant heb ik er vertrouwen 
in dat ze juist in deze tijd oliebollen 
kopen. Maar van andere jaren weet ik 

dat we soms zakken vol verkochten 
voor families die met elkaar kerst of 
oud en nieuw vierden. Nu mogen ze 
niet meer in grote groepen bij elkaar 
zitten.’’

Openingstijden
Hoe dan ook, oliebollen bakken en 
verkopen is en blijft Gerard Mollema 
zijn passie. En dat is te zien. Binnen 
‘no time’ heeft hij een zak vol oliebol-
len gevuld. ,,Zo snel kan ík dat niet 
hoor’’, zegt Henny Lei die Gerard 
helpt in de oliebollenkraam. Met 

verbazing zit ze er naar te kijken. Ze 
heeft de komende maanden tijd om 
de kneepjes van het vak te leren, want 
ze zal haar neef vaker te hulp schie-
ten. Vooral in november en december 
verwachten ze drukte. Oliebollen zijn 
toch een product van de winter en het 
wordt geassocieerd met gezelligheid. 
Zonder oliebollen is het feest niet 
compleet. 

De Hollandse gebakkraam van Ge-
rard Mollema bij Tuin in De Wes-
tereen is geopend op werkdagen van 

10.30 tot 17.30 uur, op vrijdagavond 
tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Naast oliebollen worden 
er ook krentenbollen, berlinerbol-
len, aardbeienbollen (of kers/banaan), 
rum-rozijnenbollen, appelbollen en 
wafels met slagroom verkocht. Overi-
gens zijn in het Noorden de ‘gewone’ 
oliebollen het meest populair terwijl 
de mensen in het Zuiden van het land 
liever krentenbollen eten. 

Annie Visser is tien jaar gewichtsconsulent

‘Afvallen�en�lekker�eten�gaan�heel�goed�samen’
FEANWÂLDEN�-�Afslankpraktijk�My-LifeSlim�in�Feanwâlden�bestaat�tien�
jaar.�Eigenaresse�Annie�Visser�was�27�jaar�toen�ze�met�haar�praktijk�voor�
gezond�en�verantwoord�afvallen�begon.�Al�snel�groeide�ze�uit�tot�één�van�
de�grootste�My-LifeSlim�praktijken�van�Nederland.�

Voeding en afslanken heeft altijd al 
een grote rol in het leven van Annie 
Visser (37) uit Feanwâlden gespeeld. 
,,Ik vond mezelf aan de zware kant. 
Dan ging ik streng op dieet, maar 
daarna kwamen de kilo’s er weer bij. 
Na mijn eerste bevalling ben ik be-
gonnen met shakes, maar dat vond 
ik vreselijk. Daarom ben ik na mijn 
tweede bevalling gaan zoeken naar 
een levensstijl die beter bij mij paste. 
Ik wilde niet meer streng diëten. Zo 
kwam ik bij My-LifeSlim terecht. Ik 
viel 22 kilo af en dat is er nooit meer 
bijgekomen’’, vertelt Annie. 

Ondernemersfamilie
Annie was zo enthousiast dat ze zelf 
ook graag mensen wilde begeleiden 
die aan de hand van dit programma 
wilden afvallen. Ze meldde zich aan 
bij het hoofdkantoor en mocht daar 
op sollicitatiegesprek komen. ,,Ik was 
de enige in deze regio dus gaven ze mij 
de kans om hier gewichtsconsulent te 
worden. Ze vonden mij nog wel jong, 
maar omdat ik uit een ondernemers-
familie kom gaven ze mij de kans.’’

Social media
In de tien jaar dat Annie gewichtscon-
sulent is, is er veel veranderd. Vooral 
social media speelt nu een veel grotere 
rol. ,,Mensen zien foto’s op mijn Face-

bookpagina of Instagram van mensen 
die met succes bij ons zijn afgevallen. 
Wat de kracht is van My-LifeSlim? 
Dat je geen streng dieet nodig hebt 
om af te vallen. Het gaat om het 
veranderen van de leefstijl. Met My-
LifeSlim eet je minder suiker en vet. 
Maar die ga je niet missen dankzij de 
smakelijke recepten en de methode 
die op jou persoonlijk wordt afge-
stemd in een intakegesprek.’’

Supermarktsafari
Dankzij deze methode leer je volgens 
Annie veel lekkerder eten met ‘ge-
wone’ producten uit de supermarkt. 
,,Ik ga ook weleens met mensen op 
supermarktsafari. Sommige produc-
ten zien er heel gezond uit, maar als 
je de etiketten leest blijkt dat helemaal 
niet zo te zijn. Ik leer mensen welk 
eten goed voor hen is. Het moet ook 
goed te combineren zijn met werk, 
gezin en sociaal leven. Verder werken 
we met voedingssupplementen die je 
helpen fit te voelen tijdens het afval-
len, met behoud van je spieren. Want 
My-LifeSlim is veel meer dan alleen 
afvallen, het gaat erom dat je je fitter 
voelt. Je merkt daardoor niet dat je aan 
het afslanken bent maar je ziet het wel 
op de wegschaal en aan je kleren.

Nieuwe levensstijl

Gemiddeld raken mensen 1 tot 2 kilo 
per week kwijt, gewoon door drie keer 
per dag te eten met verantwoorde 
tussendoortjes. De meesten komen 
wekelijks langs. ,,De een heeft meer 
een stok achter de deur nodig dan 
de ander, dus sommigen komen ook 
eens in de twee weken. Je kunt het 
programma ook online volgen’’, stelt 
Annie die niet met wachtlijsten werkt. 
Nadat mensen hun streefgewicht be-
reikt hebben blijven ze nog een jaar 
onder controle. ,,Dat jaar is heel be-
langrijk om de nieuwe levensstijl te 

blijven ontwikkelen. En als mensen 
tussendoor hulp nodig hebben mogen 
ze me altijd mailen, bellen of appen.’’ 

‘Even naar Annie’
Steeds meer mensen willen werken 
aan hun gezondheid. Na tien jaar we-
ten zij  – vooral via mond-tot-mond-
reclame - Annie Visser te vinden. 
Vanuit heel Friesland komen klanten 
naar Feanwâlden. ‘Even naar Annie, 
dat werkt goed’, zo gaat dat tegen-
woordig bij mensen in Feanwâlden en 
omstreken. Maar ook uit de rest van 

de provincie weten ze de Feanwâldster 
te vinden want het werkt niet alleen 
vanwege de methode, maar juist ook 
dankzij de gewichtsconsulent. 

Sinds maart heeft Annie een praktijk 
samen met Berber Triemstra geopend 
in Leeuwarden. Zo kunnen ze samen 
nog meer klanten begeleiden naar een 
gezond gewicht en gezonde levens-
stijl.
Meer informatie: www.mylifeslim.
com of annievisser@mylifeslim.com 

‘De kwaliteit moet goed  
zijn. Ik bezuinig niet op 
ingrediënten en ik bak  
elke dag verse oliebollen’
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Meer weten?
Wil je weten wat we jou kunnen bieden? 
Kijk op onze website ontdekdebieb.nl of neem 
contact op met Sylvia Laarman, tel. 06-41593954.

Vind jij het leuk om voor een paar uurtjes in de week 
anderen te helpen met de Nederlandse taal? Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die willen helpen in onze Digi-
Taalhuizen en/of in ons nog op te starten Taalcafé.

06 - 15 12 72 02/ontdekdebiebontdekdebieb.nl

TAALTOPPERS 
GEZOCHT!
Minimaal 3 uren in de week

Wij reiken verder 
dan u denkt

Blijft verbeteren!

Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50 WMR.NL

Milieu techniek 
Sloop techniek
Asbest verwijdering

Grond • weg • waterbouw

Hoekbank
Nordic Corner

Vanaf 

1104.-
Ook als gewone 
bank leverbaar.

- Exclusief ontwerp voor 
  geselecteerde dealers 
- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Ingebouwde verstelbare hoofdsteun
- Zit en rug manueel verstelbaar 
  met gasveerknop 
- Zwarte design poot

Relaxfauteuil Mees & Rico 

KEUZEMOGELIJ

KHEDENMaten in Small, Medium 

en Large Elektrisch 

verstelbaar d.m.v. 2 

motoren Mogelijk met 

een accu (draadloos)

7 draaibare pootvarianten

33 stofkwaliteiten in 

bijna 100 kleuren 6 

ledersoorten in meer dan 

50 kleuren

VANAF

€ 599,-
IN STOF

a5adv_MEES_RICO_staand.indd   1

24-05-19   15:31

RELAXED
WONEN!

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

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

Matras Ergo Sense Classic 
2 stuks van € 1.698.-  voor € 849.-

in stof vanaf

599.-
180x200

2095.-

2e MATRAS 

GRATIS

www.gruttoland.nl

Help mee deze grutto parel te ontwikkelen en draag actief bij aan de redding van de 
grutto. Adopteer 1 of meerdere vierkante meters gruttoland via www.gruttoland.nl.  
Met deze actie wordt 6 hectare weidegrond aangekocht van gruttoboer Murk Nijdam  
in Wommels. Vervolgens wordt dit perceel op maat ingericht en beheerd voor de grutto’s.  
Een land met greppels, kruidenrijk grasland, ruige stalmest, uitgesteld maaien en een 
optimaal waterpeil. Zo bouwen we samen aan it bêste skriezelân fan d’ierde.

Henk de Jong
Trainer SC Cambuur

“Ook ik voel me bijzonder verbonden met het Friese landschap en de weidevogels. Vroeger was ik al 
veelvuldig met pake in het land te vinden. Nu mis ik soms het eigen Friese landschap met al zijn geuren, 
kleuren en geluiden van onze weidevogels. Dat doet me echt wat. Daarom vind ik de manier van 
‘buorkjen’ van Murk Nijdam en het werk dat stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 
Wommels verzet geweldig. Ik steun dit project van harte en bouw mee aan Gruttoland.”

ADOPTEER 1 of meer 
VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND

Ik bouw mee 
aan Gruttoland, 
u ook?

 it bêste skriezelân fan d’ierde
GRUTTOLAND 

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

 
€ 7,50

 per m2

23.000 M2

Al bijna 1.000 mensen hebben meegedaan aan de 
actie ‘bouwt u mee aan Gruttoland?’. Dat staat voor 
ruim 23.000 m2. En dat is al ruim 36% van 6 hectare! 
Het gaat dus snel, maar we zijn er nog niet.

        AL RUIM 
GEADOPTEERD!
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Buurtcentrum�De�Kazerne�is�er�voor�iedereen
DE�WESTREEN�–�Het�Buurthuis�in�de�voormalige�kazerne�van�De�Westereen�
trekt�wekelijks�diverse�bezoekers�naar�het�koffiecafé.�,,Daar�kunnen�nog�
wel�meer�bij’’,�stellen�de�dames�die�de�gasten�elke�week�vriendelijk�ont-
vangen.�,,Sommigen�denken�dat�wij�dit�alleen�organiseren�voor�mensen�die�
kerkelijk�zijn,�maar�dat�is�niet�zo.�Het�Buurtcentrum�is�er�voor�iedereen.’’

Het gezellig ingerichte Buurtcen-
trum De Kazerne aan de Mûnewei 
is weer open op de vrijdagochtend. 
Vanwege corona waren ze een tijdje 
dicht. Druppelsgewijs komt jong en 
oud binnenwandelen voor een heer-
lijk kopje koffie met iets lekkers erbij. 
Twee dames nemen meteen plaats, 
rechts in de hoek en praten gezellig 
even bij. Een gezin komt langs met 
twee jonge kinderen, de derde is zo te 
zien op komst. Aan een tafeltje links 
zitten een moeder en dochter gezellig 
te praten en verderop op de bank zijn 
een aantal mannen met elkaar in ge-
sprek. Oane Bethlehem is inmiddels 
vaste gast. ,,Ik kijk er elke week naar 
uit om hier een kopje koffie te drin-
ken. Ik ben tien jaar alleen en vind het 
fijn om hier met anderen te praten.’’ 
Maaike Hekstra schuift ook aan. Zij 
houdt van haken en breien en heeft 
daarom bedacht om af en toe een 
breicafé te organiseren in het Buurt-
centrum. ,,Alle ideeën zijn welkom’’, 
stelt Jellie Zwarts. ,,Daar zijn wij al-
leen maar blij mee.’’ 

Iedereen is welkom
Zo worden er elke maand leuke 

workshops georganiseerd en af en 
toe kunnen mensen ook blijven lun-
chen. ,,Alles tegen een vriendelijke 
prijs. We willen het zo laagdrempelig 
mogelijk houden zodat iedereen mee 
kan doen’’, zegt Thea Bekkema. Toch 
merken de dames in het dorp dat De 
Kazerne een bepaalde naam heeft. 
,,Mensen denken dat we hier alleen 
maar gesprekken over het geloof heb-
ben. Tuurlijk kan dat, voor wie dat fijn 
vindt, maar daarvoor zijn de koffie-
ochtenden helemaal niet bedoeld. Wij 
houden er juist niet van om mensen in 
hokjes te plaatsen. We zoeken de ver-
binding, met het hele dorp en de dor-
pen erom heen, gelovig of niet. Ieder-
een is welkom.’’ De initiatiefnemers 
willen er juist ook zijn voor mensen 
die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen. 
Als mensen het lastig vinden om hier 
te komen, willen we ze ook wel opha-
len. Opgave kan via Klaas Zwarts, tel: 
06-51255135. 

Jong en oud
Het doel van de vrijwilligers van het 
Buurtcentrum is voor iedereen gelijk: 
De fleur deryn bringe yn De Wester-
een. ,,Het geeft voldoening om dit 

werk te doen’’, zegt Loïna de Vries. 
,,We doen dit vanuit ons hart’’, voegt 
Anca van der Meulen eraan toe. Het 
Buurthuis organiseert naast de kof-
fieochtenden ook verschillende acti-
viteiten voor jong en oud. Zo houdt 
kinderkoor de Sound! hier gezellige 
middagen vol ontspanning waarbij 

ze dansen, zingen en knutselen. Jellie: 
,,Het mooie is dat tientallen kinderen 
van alle scholen hier dan samen zijn, 
van de christelijke en openbare school, 
maar ook van de Twine. Prachtig om 
te zien hoe alle kinderen met elkaar 
omgaan. Zij denken niet in hokjes en 
bij De Kazerne volgen wij dit voor-

beeld graag. Wij roepen mensen dan 
ook op om eens vrijblijvend langs te 
komen en we hopen dat iedereen zich 
hier thuis zal voelen.’’

Meer informatie: 
www.dekazernewestereen.nl

Na�90�jaar�krijgt�Jacob�Klokman�toch�een�naam

DOKKUM�-�De�gemeente�Noardeast-Fryslân�is�van�plan�op�de�begraafplaats�
aan�het�Damwoudserreedje,�de�niet�geregistreerde�graven�te�ruimen.�Het�
gaat�om�graven�waarop�de�nabestaanden�geen�grafrechten�meer�heb-
ben.�Deze�grafrechten�verlopen�zodra�de�nabestaanden�niet�binnen�een�
halfjaar�zich�bij�de�gemeente�melden�met�de�mededeling�dat�zij�dat�recht�
overnemen.�Voor�Douwe�Klokman�uit�Dokkum�was�dit�de�aanleiding�om�
toch�nog�een�monument�bij�het�graf�van�zijn�broertje�Jacob�te�plaatsen.��

Nadat de vader en moeder van Douwe 
Klokman allebei overleden waren ver-
viel eigenlijk ook de grafacte van zijn 
ouders, want hij had die grafacte bin-
nen een half jaar moeten laten regis-
treren op zijn naam. Nu hij dat niet 
gedaan had, was het graf officieel aan 
de gemeente vervallen en zou het graf 
geruimd kunnen worden. Maar de ge-
meente ontdekte dat er nog een zoon 

van de familie Klokman in Dokkum 
woonde en was zo coulant dat graf op 
zijn naam te zetten. ,,De gemeente 
Noardeast-Fryslân doet er dus al-
les aan om de rechthebbenden op te 
sporen. Daarom heeft de gemeente bij 
de graven waarvan zij de familie niet 
kunnen achterhalen, een bordje gezet 
met de vraag om zich bij de gemeente 
te melden. Op deze manier krijgen 

nabestaanden de kans om deze koop-
graven op naam te zetten van de eigen 
familie en deze zo te behouden voor 
de toekomst. In de afgelopen negen-
tig jaar is daar niets aan gedaan. Het 
gevolg is dat die oude graven, zonder 
geregistreerde eigenaren schots en 
scheef staan, het werd een treurige 
toestand. Ik begrijp het dan ook wel 
dat de gemeente op een gegeven mo-
ment die graven gaat ruimen.’’ 

Monument
Douwe Klokman ontdekte pas in 
2000 - toen hij een genealogie boek 
over de familie schreef en in de ar-
chieven neusde - dat hij eigenlijk nog 
een broer, Jacob, had. Klokman: ,,Mijn 
ouders hebben nooit over een broertje 
gesproken. Of broer moet ik eigenlijk 
zeggen, want hij was twee jaar ouder. 
Na hem werd opnieuw een Jacob ge-
boren en daarna kwam ik’’, vertelt de 
in 1932 geboren Douwe Klokman. 
Bij het graf van dat broertje is nooit 
een gedenksteen geplaatst, dat deden 
ze vroeger niet bij stilgeboren kindjes. 
Maar ze moesten wel begraven wor-
den en de kortste tijd was tien jaar. 

,,Daarvoor moest mijn vader dus voor 
tien jaar een graf van de gemeente 
huren. Dat grafje was inmiddels weer 
aan de gemeente vervallen. Ik heb nu 
gevraagd of er alsnog tijdelijk een mo-
numentje geplaatst mag worden bij 
het graf. Gelukkig was de gemeente, 
in de persoon van de heer Van der 
Horn, zeer coulant. Zo krijgt mijn 
broer na 90 jaar toch nog een naam.’’ 
Op het monument staat onder andere 
‘Jacob Klokman’ en zijn geboorteda-
tum (26-01-1930) vermeld. Daar-
naast staat  op de gedenksteen: Naar 
de hemel gegaan op: +26-1-1930. ,,Ik 
geloof dat ook de kinderen die in de 
moederschoot of bij de geboorte zijn 
overleden naar de hemel gaan. Dat is 
mijn getuigenis’’, stelt Klokman. Hij 

zal dit monumentje binnen een jaar 
weer weghalen.

Grafacte 
Klokman vindt het belangrijk dat 
mensen weten dat zij de gekochte 
grafacten wettelijk binnen een half 
jaar na het overlijden van de vorige ei-

genaar, moeten overschrijven op hun 
naam. Anders vervallen die graven 
dus aan de gemeente en worden ze 
geruimd. ,,Ik heb de grafacte van mijn 
ouders alvast aan mijn zoon gegeven 
zodat hij ze bij mijn overlijden op zijn 
naam kan zetten. Op deze manier gaat 
dit grafrecht niet verloren.” 

De dames van het buurtcentrum, met v.l.n.r: Anca van der Meulen, Loïna de Vries, Thea Bekkema en Jellie Zwarts. Foto: Klasina van der Werf

Douwe Klokman bij het monument (gemaakt door Repos uit Dokkum) van zijn broertje dat stilge-
boren is. Foto Jaap de Boer

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
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VOOR AL UW PROFESSIONELE 
GLAS- SCHILDER- EN 

AFWERKINGSMATERIALEN

    Onze kennis en producten stellen u
in staat uw vakmanschap waar te maken!

BANDENACTIE
Toyo Tires v.a.
155/ 65 x 14  € 55,-
175/65 x 14 € 55,-
185/60 x 15  € 70,-
195/65 x 15 € 65,-
205/55 x 16  € 75,-
225/45 xc17  € 100,-

Huismerk
€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

Michelin

€ 75,-
€ 95,-
€ 90,-

€ 100,-
€ 130,-

TOYO 4 SEIOENEN 
BANDEN

185/60-15 € 70.00 
195/65-15 € 65.00
205/55-16 € 80.00

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrage
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Prijzen accu’s
44 amp € 59,-
60 amp € 79,-
72 amp € 95,-
80 amp € 105,-
100 amp € 115,-

AGM Start-stop 
accu
60 amp € 169,-
70 amp € 179,-
80 amp € 239,-

AANBIEDING: 
DRUPPEL-

 
VANAF € 12,50

APK

AIRCO

BANDEN

REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

DISTRIBUTIESETS

SCHOKDEMPERS

KLEINE BEURT

GROTE BEURT

UW WERKPLAATS VOOR:
UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

Automaterialen en
Auto onderhoudPD

Doorvaart 2  9101 RE Dokkum
Ind. ter. Hogedijken 0519-293506   www.pdautomaterialen.nl

UW
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE
Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPES  
VANAF
€ 12,50

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

E

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS  
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

Uitlezen
Automaatbak spoelen

Airco Check
APK en AUTOSHOP

OLIE VERVERSEN

STARTERS / DYNAMO’S

LADERS

www.notariskantoorbeks.nl

Vrijstaande woning gelegen aan de 
Falkenawei 21 te Feanwâlden (bouwjaar 1964).
Woonoppervlak: 90m2.
Kadastrale grootte: 319 m2.

INDELING:
Begane grond:
Hal (meterkast, trap naar de verdieping), closet, woonkamer (laminaatvloer, gips-
plafond), keuken (kelder, laminaatvloer, inrichting voorzien van inbouwapparatuur: 
4-pits gaskookplaat, schouw met afzuigkap en combimagnetron, bijkeuken (deur 
naar de achtertuin, cv-ketel (2020), deur naar de garage), badkamer (voorzien van 
douche en wastafel/badkamermeubel), garage (deur naar de achtertuin, elektrische 
kanteldeur met loopdeur, losse trap naar zolder, smeerkelder).

Verdieping:
Overloop (deur naar plat dak, vaste kast), slaapkamer aan de voorzijde (dakkapel), 
slaapkamer aan achterzijde (dakkapel).

Zolder:
Met losse trap toegankelijk zolderberging.

De tuin ligt op het Zuidwesten.

In verband met de huidige situatie omtrent corona mag er maximaal 1 gezin per keer 
naar binnen. Graag rekening houden met de 1,5 meter afstand.

Het minimum bod moet € 195.000,00 bedragen. 
Verkoop bij inschrijving bij notaris Mr. F. Beks te Feanwâlden. U kunt een 
bieding inleveren bij de notaris vóór maandag 2 november 2020 17:00 uur. 
Een biedingsformulier en informatie is verkrijgbaar  bij Notariskantoor Beks, 
telefoonnummer 0511 – 47 22 12. 
 

OPEN DAG
ZATERDAG 17 OKTOBER 2020
VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

TE KOOP / VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
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‘Verhuizing�Glavecom�is�een�goede�keuze�geweest’
DE�WESTEREEN�-�Het�was�een�drukke�tijd,�maar�Eddy�en�Sietze�Wijbenga�
van�verf-�en�glasgroothandel�Glavecom�weten�nu�al�dat�ze�er�goed�aan�
hebben�gedaan�om�te�verhuizen.�

Na ruim 22 jaar verruilden de broers 
het oude gebouw aan de Tolwei voor 
een modern pand op het bedrijventer-
rein aan de Roazeloane in De Wes-
tereen. ,,We hebber er al zes nieuwe 
klanten bij’’, vertelt Sietze Wijbenga. 
Het laatste half jaar hadden ze mensen 
al vertelt over de verhuizing naar het 
supermoderne bedrijfspand dat van 
alle gemakken is voorzien. Dat wordt 
door de klanten gewaardeerd. Wij-
benga: ,,We hadden al verwacht dat 
er nog potentie genoeg is voor verdere 
groei van ons bedrijf. Dat blijkt nu in 
de praktijk dus ook echt zo te zijn.’’    

Toekomst
Voor particuliere klanten zal het even 
wennen zijn, want de winkelfunctie 
is verdwenen. Glavecom levert vooral 

aan de zakelijke markt. Particulieren 
die gehecht zijn aan de verf van Gla-
vecom kunnen eventueel nog telefo-
nisch of online producten bestellen. 
,,We willen ons de komende tijd meer 
richten op het moderniseren van onze 
website. Verder specialiseren we ons in 
het ‘groene denken’. We merken dat er 
steeds meer vraag is naar verf met een 
eco-label’’, zegt Eddy Wijbenga. Zo 
blijven Sietze en Eddy altijd op zoek 
naar uitdagingen. ,,Maar de grootste 
uitdaging op dit moment is de tijd 
waarin we leven. Tot nu toe heeft het 
ons alleen maar extra werk opgeleverd, 
maar wat voor effect heeft de corona-
crisis op de lange termijn? Het is lastig 
om vooruit te zien.’’

Foto: Jaap de Boer

Horecaondernemers Harmen en Henderika Postma van De Piramide: 

‘It�komt�no�op�kreativiteit�oan’
Een�restaurant�overnemen�in�coronatijd.�Ga�er�maar�aan�staan.�Harmen�
en�Henderika�Postma�zijn�sinds�1�april�de�trotse�nieuwe�uitbaters�van�buf-
fetrestaurant�De�Piramide�in�Opende.�In�een�tijd�waarin�de�horeca�grote�
klappen�krijgt,�blijft�Harmen�als�kersverse�eigenaar�positief.�,,Ik�ha�noch�
gjin�dei�spyt�hân.�Wol�soargen,�mar�gjin�spyt.”

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

Terwijl de hobbyschilders van de 
aquarelcursus van Magreet Braaksma 
uit Feanwâlden zich installeren aan 
de tafeltjes in de gezellige grote zaal 
van buffetrestaurant De Piramide, zet 
Harmen koffie voor zijn gasten. Net 
als de schilders zet hij ook al zijn cre-
ativiteit in om tijdens de coronatijd 
het hoofd boven water te houden. 
,,Gewoanwei is it restaurant moarns 
ticht, mar dizze klup hie plak nedich”, 
legt hij uit. ,,Hjir binne se fan herte 
wolkom.”

Creativiteit als onmisbaar ingredi-
ent

Gastvrijheid is één van de onmisbare 
eigenschappen van een horecaonder-
nemer. Voeg daar sinds de uitbraak 
van het coronavirus ook gerust creati-
viteit aan toe. Wie tijdens de corona-
crisis als horecaondernemer het hoofd 

boven water wil houden, moet op zoek 
naar creatieve oplossingen. Zeker nu 
het virus na een korte adempauze in-
middels weer flink de kop op steekt. 

Harmen is nog maar net bijgekomen 
van de persconferentie van maandag 
28 september, waarin opnieuw res-
tricties voor de horeca werden uitge-
sproken. ,,Dit is in nije klap dy’t wy 
te boppen komme moatte. Mar ik jou 
net op. Gelokkich wurkje wy mei in 
fêst team fan meiwurkers, dy’t mei my 
meitinke as dat nedich is en der stean, 
ek as ik der net om frege ha. Dat helpt, 
seker yn dizze tiden.”

Thuismaaltijden
Het is januari 2020 als Harmen een 
telefoontje krijgt van Freddy van 
Dekken, de voormalige eigenaar van 
De Piramide in Opende. Freddy kon-
digt aan z’n buffetrestaurant te wil-
len verkopen en peilt bij Harmen of 

hij mogelijk interesse heeft. ,,Ik wie 
fuort entûsjast. It is in prachtige saak 
en ik seach boppedat kânsen foar myn 
frou en bern om hjir ek oan de slach 
te gean, sadat wy der mei ús allen in 
famyljebedriuw fan meitsje kinne.”

De inkt van zijn handtekening onder 
het koopcontract is bij wijze van spre-
ken nog nat, wanneer op 15 maart het 
bericht komt dat alle eet- en drinkge-
legenheden vanwege corona per direct 
de deuren moeten sluiten. ,,Wy binne 
fuort dyselde jûns mei alle meiwurkers 
om tafel sitten gong om te bepraten 
wat der noch wol mooglik wie”, her-
innert Harmen zich nog goed. ,,Sa 
kamen wy op it plan om iten te be-
soargjen.” Maaltijden, paasbrunches, 
Moederdagontbijtjes; het bezorgidee 
blijkt een gat in de markt. In de regio 
wordt er tijdens de lockdown gretig 
thuis gegeten van de maaltijden van 
De Piramide.

Opgelucht adem
Ondanks het succes van zijn maaltijd-
service haalt Harmen opgelucht adem 

wanneer hij de deuren van zijn restau-
rant op 1 juni weer mag openen. Ui-
teraard met gepaste afstand ontvangt 
hij zijn gasten. ,,Ik bin sels chef kok, 
mar ik ha ek in protte foar de skermen 
oan it wurk west as gasthear. Dat wie 
yn it begjin efkes wennen”, lacht hij. 
,,Mar ik moat sizze dat it my prima 
ôf gong. De saak draaide goed fan ‘t 
simmer.”

De nieuwe verscherpte maatregels 
voor de horeca die in oktober ingaan, 
zijn dan ook een flinke tegenslag voor 
het buffetrestaurant. ,,Wy meie no tri-
tich man yn de seal sitten ha. Mar fan 
tritich gasten kin it ljocht hjir net brâ-
ne”, schudt Harmen z’n hoofd. Van-
daar dat hij inmiddels al weer volop 
nieuwe ideeën heeft. ,,Wy starte fan 
oktober ôf mei ferrassende workshops 
en high tea’s”, verklapt hij. ,,Dat doch 
ik tegearre mei myn soan.”

De smaak te pakken
Van bonbons maken tot vis fileren; 
voor iedere smaak en elk wensenlijstje 
heeft Harmen een workshop in ge-

dachten. ,,Wy kieze foar lytse groep-
kes, sadat we genôch ôfstân hâlde 
kinne.” Ook blijft hij doorgaan met de 
afhaal- en bezorgmaaltijden van De 
Piramide. ,,Wa wit komme wy ynkoa-
rten mei mear ferrassende ideeën. Ik 
ha no de smaak te pakken”, knipoogt 
hij.

Eten bij buffetrestaurant 
De Piramide?
U bent van harte welkom om te 
komen eten bij De Piramide in 
Opende. Reserveren kan online 
op www.piramide-opende.nl.
Benieuwd naar de workshops 
of high tea’s? Neem contact met 
Harmen op via 0594 - 659 345 of 
stuur een mail naar info@pirami-
de-opende.nl.

LEES�DE�WESTEREENDER�OOK�ONLINE�WWW.WESTEREENDER.NL
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Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur | Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

CADEAUVOORDEEL.NLCADEAUVOORDEEL.NL

ONZE WINKEL IS COMPLEET VERNIEUWD!
- MEER spellen en puzzels

- GROTER assortiment diamond 

painting 

- VEEL nieuwe hobby en 

knutselmaterialen 

- BERGEN nieuwe speelgoed 

artikelen 

Kleinvak en breiwol!
Kleinvak en breiwol!

NIEUW!!!NIEUW!!!

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  
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        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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Modeshows�Klean�&�Sa�in�kleinere�groepjes
TWIJZELERHEIDE�-�Klean�&�Sa�uit�Twijzelerheide�hield�in�september�vijf�
modeshows�op�één�dag.�Vanwege�corona�werden�de�shows�voor�kleine�
groepen�van�maximaal�vijftien�personen�gehouden.�,,Wy�binne�krekt�op�
‘e�tiid�west,�want�dernei�wiene�de�regels�alwer�strenger’’,�vertelt�Alie�
Holtewes�uit�Twijzelerheide�die�de�winkel�samen�met�Ytsje�Hoekstra�uit�
Driezum�runt.

Dat de groepjes nu kleiner waren, 
vonden de meeste bezoekers van de 
modeshow niet zo erg. Nu konden ze 
na de tijd rustig winkelen. Wat mo-
menteel vooral in trek is bij de dames 
uit Noardeast-Fryslân? Alie: ,,Broe-
ken met uitlopende pijp zijn niet aan 
te slepen. Ook de retroprintjes zijn he-
lemaal hip, net als de warme kleuren: 
oranje, bruin en oker. Lange jurken 
zijn populair, maar ook de korte jur-
ken doen het nog steeds goed. Het is 
maar net wat bij je past, het moet wel 
staan. Wat dat betreft ben ik niet eens 
zo met de trends bezig: je vindt iets 
leuk, of niet.’’

Zeven jaar
Het is alweer zeven jaar geleden dat 
Alie en Ytsje met hun eigen kleding-

winkel in Twijzelerheide begonnen. 
Daarvoor verkochten ze kinderkle-
ding op party’s bij mensen thuis. ,,Het 
begon steeds meer te kriebelen. We 
wilden graag een eigen winkel en wa-
ren al geruime tijd op zoek naar een 
pand. In 2013 waagden we de gok en 
verruilden we de party’s voor de win-
kel aan de Bjirkewei in Twijzelerheide. 
Dat was net in de crisistijd, dus velen 
zeiden tegen ons: waar beginnen jul-
lie aan? Gelukkig is het goed uitge-
pakt. We zijn nu zeven jaar verder en 
de winkel draait steeds beter. In deze 
coronatijd merken we zelfs dat een 
kledingwinkel in het dorp nóg meer 
gewaardeerd wordt.’’

Wasparfums
Klean & Sa heeft de babykleding van 
het merk Feetje overgenomen toen 

Karel van der Wal in De Westereen 
daarmee stopte. ,,Voor de rest richten 
we ons op dameskleding, herenspij-
kerbroeken en leuke hebbedingen, 
zoals parfums, geurzakjes en sieraden. 
Nieuw zijn de wasparfums. Dat is een 
enorm succes. Je doet een paar drupjes 
in het vakje van de wasverzachter en 
de kleding ruikt wel drie tot vier we-
ken superlekker!’’

Social media
Mensen uit Twijzelerheide en omlig-
gende dorpen weten Klean & Sa in-
middels te vinden, maar Alie en Ytsje 
krijgen ook wel klanten uit bijvoor-
beeld Sneek of zelfs Rotterdam. ,,We 
zijn erg actief op social media en we 
merken dat dat werkt. Daar kunnen 
we niet meer zonder’’, vertelt Alie. Ze 
is blij dat ze samen met Ytsje zeven 
jaar geleden de stap gezet heeft om 
deze kledingwinkel in Twijzelerheide 
te beginnen. ,,It is suver in hobby, want 
wat foar frou hâldt no net fan klean?’’

Foto’s: Jaap de Boer

‘De ouderdom komt met gebreken’
Gebreken kunnen de mens onder an-
dere kwetsbaar en afhankelijk maken 
en mogelijk zelfs wilsonbekwaam. 
Dit voorkom je het liefst, maar als dat 
niet lukt, hoe kun je dan toch regie 
gehouden in alle omstandigheden? 
Een levenstestament kan hiervoor op 
het gebied van onder meer het vermo-
gen, de administratie en de financiën 
een uitkomst bieden. Daarnaast kan 
financieel misbruik door het opstel-
len van een levenstestament worden 
beperkt dan wel worden voorkomen.

Wat is een levenstestament?
Men zou het begrip levenstestament 
kunnen omschrijven als een document 
waarin iemand een aantal zaken vast-
legt voor het geval er tijdens zijn leven 
iets gebeurt waardoor hij zelf – al dan 
niet tijdelijk – niet meer kan of wil 
handelen. Hierbij kan worden gedacht 
aan vormen van wilsonbekwaamheid, 
maar het kan ook zijn dat men door 
lichamelijke gebreken of gebeurte-
nissen wilsonbekwaam wordt. Denk 
daarbij ook aan het simpelweg ouder 
worden in combinatie met het feit 
dat de maatschappij steeds complexer 
wordt. Het is in al deze situaties van 
belang voor de persoon zelf, maar ook 
voor zijn omgeving, dierbaren en der-
den (zoals banken) om te weten wat 
gewenst is of in een bepaalde situatie 
gepast is voor deze persoon.

Wilsonbekwaamheid
Een voorbeeld van volledige wilson-
bekwaam is bijvoorbeeld een coma, 
waardoor er geen enkele beslissing 
meer kan worden genomen. Naast de 
ongrijpbare aanvang kan wilsonbe-
kwaamheid van tijdelijke of blijvende 
aard zijn. Wilsonbekwaamheid hoeft 
zich per definitie niet uit te strekken 
tot alle terreinen waarop iemand een 
beslissing moet nemen. Zij kan zich 
namelijk ook slechts op een beperkt 
aantal gebieden voordoen (bijvoor-
beeld een ondernemer die zijn bedrijf 
niet meer kan overzien, maar nog 
prima boodschappen kan doen bij 
de plaatselijke supermarkt). Iemand 
kan dus wilsbekwaam zijn voor de 
ene keuze en wilsonbekwaam voor 
de andere. De complexheid van de 
beslissing speelt hier vaak een rol bij. 
Tijdelijke wilsonbekwaamheid kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van het 
overlijden van een dierbare of van een 
zware operatie. 

Wat staat er in een levenstesta-
ment?

In een levenstestament worden ju-
ridische bevoegdheden gegeven aan 
een gevolmachtigde. Er wordt onder 
meer aangegeven vanaf welk moment 
de gevolmachtigde handelingen mag 
verrichten en welke handelingen de 
gevolmachtigde mag verrichten. 

Is een levenstestament een vrijbrief 
om te stelen? 

Het draait bij het opstellen van een 
levenstestament om vertrouwen, maar 
wat als dit wordt misbruikt? De nota-
ris dient er in de eerste plaats voor te 
zorgen dat wat er wordt opgenomen 
in een levenstestament ook daadwer-
kelijk de wens is van degene die het le-
venstestament opstelt (dus dat er geen 
sprake is van beïnvloeding). Daarnaast 
moet de notaris zich er van overtuigen 
dat degene die een levenstestament 
maakt ook in staat is om te overzien 
wat er wordt opgenomen in het le-
venstestament. In het levenstestament 
kun je vervolgens waarborgen opne-
men om misbruik te voorkomen. Er 
kunnen bijvoorbeeld twee gevolmach-
tigden worden benoemd die gezamen-
lijk bevoegd zijn, in plaats van één ge-
volmachtigde. Dit kan er heel simpel 
voor zorgen dat een gevolmachtigde 
minder makkelijk zijn bevoegdheden 
misbruikt. Om de gevolmachtigde(n) 
te controleren kun je opnemen dat de 
gevolmachtigden rekening en verant-
woording af moeten leggen aan degen 
die het levenstestament opstelt dan 
wel aan een onafhankelijke derde (een 
toezichthouder). 

Frank Beks
Notariskantoor Beks Feanwâlden

COLUMN



30  |  de�Westereender  

Openingstijden:
Ma. t/m Wo. 08.00 - 20.00 uur
Do. en Vr. 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur
Zondag gesloten

Ljurkstrjitte 43
De Westereen

ALDI De Westereen
de mooiste ALDI 
van de wereld?!

Geopend op vrijdag 9 oktober
Veilig winkelen in coronatijd? Kijk op aldi.nl hoe we dat samen doen. 
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Anne-Goaitske�Breteler:�‘It�hie�sa�wêze�moatten’�
‘In�nuvere�nacht’,�zo�heet�het�
kinderboek�dat�Anne-Goaitske�Bre-
teler�(24)�uit�Ternaard�geschreven�
heeft.�Het�verhaal�gaat�over�het�
meisje�dat�op�het�schilderij�van�de�
Nachtwacht�staat,�het�meesterwerk�
van�Rembrandt.�Aanleiding�voor�
het�maken�van�dit�kinderboek�is�de�
tentoonstelling�Nachtwacht360�die�
nog�tot�en�met�december�te�zien�is�
in�Theaterkerk�Nes.�

Tekst: Klasina van der Werf

Het idee om ‘iets met een kinderboek’ 
te doen ontstond afgelopen zomer. 
Wethouder Pytsje de Graaf kwam 
langs in de Theaterkerk waar Anke 
Bijlsma vertelde over haar plannen 
om een educatieproject te koppelen 
aan het Nachtwachtproject. ‘Dat past 
moai by ús berneboekeprojekt ‘Jou in 
bern in boek’, stelde de wethouder. 
Anke vertelde het aan haar dochter 
Anne-Goaitske met de vraag: is dat 
wat foar dy? ,,Ik wie fuort enthûsjast 
en hie ek wol ideeën. It iennige pro-
bleem wie: it moast hiel hurd. Ik hie 
in pear moanne de tiid’’, vertelt de 
schrijfster. 

Gouden iuw
Een positief gesprek met de gemeente 
Noardeast-Fryslân gaf de doorslag. 
Niet veel later vertrok Anne-Goaits-
ke voor een schrijfresidentie van de-
Buren naar Parijs. ,,Underweis yn ‘e 
trein ha ik de ferhaallijn betocht. It 
giet oer it famke op it skilderij, Lizzy, 
mar ik neam har Lyske. It moaie is 
dat der nóch in famke op de Nacht-
wacht stiet, dat wit hast net ien. Sy 
stiet achter Lyske ferskûle. Troch de 
eagen fan dit famke lit ik de raffelige 
rântsjes fan de Gouden iuw sjen’’, legt 
Anne-Goaitske uit die vorig jaar haar 
master haalde voor Publieksgeschie-
denis. ,,Myn doel is om skiednis foar 
in breed publyk tagonklik te meitsjen. 
Dit boek past dêr goed by.’’

Ylustraasjes
Het is voor het eerst dat Anne- 
Goaitske voor kinderen schrijft, al 
heeft ze nog wel een idee liggen voor 

een kinderboek over haar hondje 
Willem. ,,It like my leuk om in ber-
neboekje te meitsjen oer myn hûntsje 
mei ylustraasjes fan ús heit (Gerrit 
Breteler, red). Dat is no ek noch slag-
ge, want hy hat it famke neiskildere. 
Yn it boek is it famke te sjen fan de 
skets tot it einresultaat. It famke ûnt-
wikkelet har, krekt as it karakter yn it 
boek. Fierder mocht ik foto’s brûke 
fan de tentoanstelling, ûnder oaren 
fan it hûntsje dy’t ek in rol spilet yn it 
boek. Drukkerij Douma út Dokkum 
hat it hiel moai opmakke, ik bin mear 
dan tefreden mei it resultaat.’’

Yn it Frysk
Alle kinderen van groep 5 krijgen het 
boek cadeau van de gemeente Noar-
deast-Fryslân. ,,Dit is it berneboe-
kengeskenk foar Noardeast-Fryslân’’, 
lacht Anne-Goaitske. Het maakte de 
stap voor haar gemakkelijker om het 

boek in eigen beheer uit te geven. De 
eerste zeshonderd boeken zijn al door 
de gemeente afgenomen. Dat het boek 
in het Fries geschreven moest worden 
ging niet zonder slag of stoot. ,,Ik 
skriuw Frysk op in manier dy’t ticht 
by de belibbingswrâld fan bern stiet. 
Myn Frysk skriuwen is net foutleas. 
Derfoar ha ik help krigen fan myn 
pake en beppe; ja de hiele famylje is 
der yntusken by belutsen. En Wopkje 
Bergmans út Holwerd, winneres fan 
it Frysk diktee hat alle teksten dernei 
noch redigearre. Ik bin hiel bliid mei 
alle help dy’t ik krigen ha.’’ 

Spannend en humor
Zo leerde een oud-klasgenoot die juf 
is voor groep 5 haar wat kinderen van 
die leeftijd leuk vinden om te lezen. 
Het boek moest informatief, grap-
pig en spannend zijn. ,,Ik tink dat dat 
slagge is. Mei it tema ‘nacht’ is it al gau 
spannend en ek de humor probearje ik 
yn it ferhaal te ferwurkjen. Bern leare 
troch dit boek ûnder oaren oars nei it 
skilderij te sjen.’’ De schrijfster laat ze 
bijvoorbeeld zoeken naar het hondje 
Rakker en het meisje op de achter-
grond, Cornelia. De klauwen van de 
kip aan haar gordel verwijzen naar 
de Kloveniers, waar zij symbool voor 
staat. ,,Ik brûk dy hin yn myn ferhaal 
wêr as iten foar ûnderweis. Ek de oare 
attributen yn it skilderij, lykas de roas, 
komme yn it ferhaal foar. It past alle-
gearre hiel moai by it ferhaal. Dat koe 
net better.’’ 

En toen
Anne-Goaitske hoopt dat kinderen 
zich zullen verliezen in het verhaal, 
zoals zij dat vroeger ook deed bij de 
boeken van Thea Beckman en Simo-
ne van der Vlugt. ,,Dy boeken binne 
ek foar folwûksenen moai om te lê-

zen. Dat hoopje ik ek mei dit boek te 
berikken, dat it foar jong en âld wêze 
kin. Ik hâld sels fan kostuumdrama’s 
en historische romans dus dit boek oer 
de Nachtwacht past hielendal by my. 
It tema fan de berneboekewike – En 
toen - slút dit jier ek noch perfekt oan 
by it ûnderwerp. Sa falle alle puzzel-
stikjes yn inoar. It hie sa wêze moat-
ten.’’ 

De tsienjierrige Lyske liket op it famke dat Rembrandt van Rijn skildere op 
de Nachtwacht. Rembrandt makke syn bekende keunstwurk yn de Gouden 
Iuw. No, sa’n fjouwerhûndert jier letter, sil it team fan Nachtwacht360 it 
wurk fan Rembrandt neimeitsje mei foto’s. Se hawwe Lyske frege om as 
model mei te dwaan oan it projekt.
Lyske hat gjin idee wat har te wachtsjen stiet. As se nachts nei de fotoshoot 
yn in Amsterdamsk hotel sliepen bliuwt, makket geblaf har wekker yn it 
jier 1641. Tegearre mei Rakker – de hûn op de Nachtwacht – en syn baaske 
Cornelia, belibbet Lyske in nuvere nacht.

Anne-Goaitske groeide op in Nes en woont sinds een jaar in Ternaard. Ze 
studeerde antropologie en haalde vorig jaar haar master voor Publieksge-
schiedenis. Ze werd in 2018 bekend met het boek De Traanjagers, her-
inneringen van naoorlogse walvisvaarders. ‘In nuvere nacht’ is haar eerste 
kinderboek. Ondertussen werkt ze alweer aan haar volgende boek over de 
geestelijke gezondheid op het platteland door de eeuwen heen.

Anne-Goaitske Breteler presenteerde vorige 
week haar eerste kinderboek in Theaterkerk 
Nes. Foto: Marcel van Kammen.

Het meisje dat gefotografeerd is door het team 
van Nachtwacht360 heet Lizzy. Anne-Goaitske 
maakte er voor haar Friestalige boek Lyske van. 
Foto: Nachtwacht360

‘Underweis yn ‘e trein 
ha ik de ferhaallijn be-
tocht’
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Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

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

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

RUIM UIT ETEN?

- Koffie met gebak

- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes

- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

Dan is het stamppottijd!

GEEN
TIJD?

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Dan is het stamppottijd!

GEENGEEN
TIJD?TIJD?

Dan is het stamppottijd!

1 PERSOONS PORTIE NU EXTRA VOORDELIG VOOR 2,99.
( Geldig t/m 31 oktober 2020)
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Succesvol�kickboksdebuut�Lars�Rozema

DE�WESTEREEN�-�Lars�Rozema�(20)�uit�De�Westereen�heeft�in�september�
zijn�debuut�gemaakt�als�kickbokser.�Met�succes.�Hij�won�in�Rotterdam�van�
Kasim�Güren.�Lars�komt�uit�voor�team�Peye�uit�Burgum�en�deed�mee�aan�
de�nieuweling�partij�in�de�gewichtsklasse�78�kg.�De�winst�stimuleert�De�
Westereender�om�verder�te�gaan�met�kickboksen.�Daarnaast�speelt�hij�
ook�nog�bij�het�eerste�van�vv�Zwaagwesteinde.

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

,,Kickboksen is topsport’’, legt trainer 
Patrick Veenstra uit die zelf op het 
hoogste niveau heeft gevochten. Hij 
begon eerst met kickboks trainingen 
in de sporthal van De Westereen, 
maar verhuisde na drie jaar naar Bur-
gum. ,,Hier hebben we alle ruimte en 
het ledental is enorm gestegen. We 
hebben ongeveer 270 leden’’, vertelt 
Patrick. Er zijn echter maar een aantal 
die net als Lars meedoen aan wedstrij-
den. ,,Je moet er heel veel voor over 
hebben. Keihard trainen en je levens-
stijl aanpassen.’’

Mooie sport
Lars vond kickboksen altijd al een 
mooie sport. ,,Ik keek er vaak naar op 
tv. Een kameraad van mij vroeg vier jaar 

geleden of ik een keer mee wilde naar 
een training. Dat was toen nog in De 
Westereen. Ik ben nooit meer gestopt. 
Dit jaar had ik het gevoel dat ik klaar 
was voor mijn eerste wedstrijd. Ik heb 
de hele zomer doorgetraind - vijf keer 
per week, twee keer per dag - voor die 
ene wedstrijd. Het is heel anders dan 
met voetbal. Dan heb je elke week een 
wedstrijd, nu draait alles om één wed-
strijd van drie keer anderhalve minuut.’’

Debuut
Het was een lange dag voor de Frie-
zen, de dag dat Lars Rozema zijn 
debuut maakte. ’s Ochtends vroeg 
vertrokken ze al vanuit De Westereen 
met zijn ouders en z’n vriendin naar 
Rotterdam. ’s Avonds half zeven be-
gon de partij. In de eerste ronde moest 
Lars even op gang komen, maar na 
de derde trap was hij wakker gesla-
gen. Ondanks een blessure aan zijn 
rechter voet ging hij er vol voor. ,,Alle 
ervaring uit vier jaar training neem je 
mee in die partij. Door de adrenaline 
voelde ik de pijn aan mijn voet niet. 
Na de tijd wel, ik kon niet eens meer 

lopen. Maar wat was ik blij dat ik had 
gewonnen.’’

Andere cultuur
Inmiddels is het voetbalseizoen weer 
begonnen en is Lars Rozema weer 
te vinden op het voetbalveld van vv 
Zwaagwesteinde. ,,Voetbal en kick-
boksen zijn niet met elkaar te verge-
lijken. Ik ben met voetbal opgegroeid. 
Dat is een hele andere cultuur. Na 
de wedstrijden gezellig nazitten in 
de kantine. Dat kan met kickboksen 
niet. Ik heb nu ontdekt dat ik deze 
sport ook mooi vind. Ik wil er graag 
in verder. Als ik dit jaar nóg drie par-
tijen win kan ik op een niveau hoger 
vechten’’, legt Lars Rozema uit die in 
het tweede jaar van de sportopleiding 
CIOS zit. 

Talent
Lars heeft volgens trainer Patrick ta-
lent voor kickboksen. Het is echter 
moeilijk te combineren met voetbal. 
,,Als hij voor een wedstrijd traint kan 
hij niet voetballen. Voor zo’n kick-

bokswedstrijd moet je elke dag trai-
nen en je kunt geen risico’s lopen op 
blessures’’, stelt Patrick. In de coro-
natijd lag het voetballen stil en pakte 
Lars de kans om extra te trainen voor 
kickboksen. Eerst voor zichzelf, later 
buiten en daarna weer in de zaal. ,,Je 
moet blijven vechten, anders krijg je 
ringroest. Je moet er ook veel voor la-
ten, maar dat had ik er wel voor over. 
Wat dat betreft is dit weer een hele 
andere wereld. Maar wél een leuke 
wereld. De sporters gaan met veel res-
pect met elkaar om’’, zegt Lars.

Lars probeert later in het jaar nog 
een periode om het voetballen heen 
te plannen zodat hij zich kan richten 
op een volgende kickbokswedstrijd. 
Gelukkig krijgt hij veel leuke reacties 
op zijn prestatie, zowel van de andere 
leden van de kickboksclub, als van de 
voetballers. ,,Iedereen leeft mee.’’ 

Kickboksen in Burgum: echt even knallen
Kickboksen is een sport waar strategie en techniek bij elkaar komen. Bij 
Kickboksen Peye is iedereen welkom voor groepslessen, zoals circuit, zak-
training, maar ook fitness, sparren en ladies-only kickboks is mogelijk. Wil 
je ook op een leuke en sportieve manier kickboksen? Maak gratis kennis en 
kijk voor meer informatie op de website www.kickboksenpeye.nl 

Nieuwe band  BANT uit Noardeast- 
Fryslân neemt deel aan LIET 2020
NOARDEAST-FRYSLÂN�-�Sinds�de�lente�van�2020�bestaat�het�semi-akoes-
tische�trio�BANT.�De�band,�met�als�oefenbasis�het�dorp�Anjum,�bestaat�
uit�Piter�Falkena�(zang,gitaar,�mondharmonica),�Klaas�Visser�(gitaar)�en�
Wiebe�Koudenburg�(bas�en�gitaar).

Het doel van de mannen is vooral lek-
ker samen muziek maken in de sfeer 
van rock, country en blues. Naast en-
kele eigen nummers spelen de man-
nen covers van bijvoorbeeld Neil 
Young, The Jayhawks, tot Nina Si-
mone, Junior Wells en Van Morrison.

De eigen nummers zijn geschreven 
door zanger Piter Falkena. Één van 
deze nummers is ‘Unwaar oer it lân’ en 

gaat over buien en zonnige perioden 
die voorkomen in elk mensenleven en 
in de natuur.

Spontaan borrelde het idee op om 
het nummer op te nemen om mee te 
dingen naar de voorronde van LIET 
2020. Dit moest snel want de dead-
line was in zicht. Tot verassing van de 
mannen werden ze uitgenodigd om 
hun nummer als één van de dertien 

halve finalisten te presenteren bij ra-
dio Noardewyn in het Tromp Theater 
te Leeuwarden.

Inmiddels hebben alle deelnemers 
hun nummer gepresenteerd, deze zijn 
te zien op www.liet.nl Mensen kun-
nen tot 17 oktober via deze site een-
voudig hun stem uitbrengen. BANT 
hoopt op 6 november als één van de 
acht finalisten op het podium te staan 
in de Neushoorn in Leeuwarden.

Lars nadat hij zijn eerste wedstrijd heeft gewon-
nen: geblesseerd, maar blij.
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Maak 

een afspraak 

voor uw 

hypotheek

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

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

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

PEUGEOT 107 ACCES 5-DRS
airco, Peugeot radio cd, stuur-
bekrachtiging, wb € 21,- per maand 
LEUKE ZUINIGE AUTO
bj 2013 - 67.009 km € 4.999,-

OPEL CORSA 1.4 FAVOURITE 5-DRS
airco/ecc, Opel radio + nav, elek.
ramen, l.m. velgen, parkeersensoren 
achter, cruise control LUXE UITV.
bj 2018 - 39.569 km € 12.495,- 

PEUGEOT 308 PRIEMIERE 1.6 125PK
5-DRS airco/ecc, Peugeot radio/usb+
nav, panoramadak, elek.ramen, cruise
ctrl, 4-seizoenenbanden LUXE UITV.
bj 2014 - 88.475 km € 12.395,-

SUZUKI ALTO 1.0 CELEBTATION
5-DRS airco, Suzuki radio cd, start/
stop-systeem, elektrische ramen 
LEUKE UITVOERING
bj 2015 - 20.596 km € 7.350,-

RENAULT
CAPTUS

TCE
INTENS

airco/ecc, Renault radio cd, navigatie, parkeer-
sensoren voor + achter, licht metalen velgen, 
cruise control, enz. LUXE UITVOERING
bj 2019 - 33.667 km                              € 17.999,-Boersma vertrouwd met service

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

Uw autospecialist voor 
zowel  ‘oude’  
als  ‘nieuwe’ 
technieken
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Mirjam Golverdingen ondersteunt jongeren en onderwijs om het (verschil) te maken

‘Ik�hou�van�avontuurlijk�denken’
DAMWÂLD�-�Jongeren�die�onderweg�zijn�om�volwassen�te�worden�zijn�
vaak�onzeker,�zitten�niet�altijd�lekker�in�hun�vel�en�weten�soms�niet�
goed�wat�ze�willen.�,,In�het�onderwijs�kwam�ik�deze�jongeren�regelmatig�
tegen,�maar�in�het�huidige�systeem�is�er�voor�mij�te�weinig�ruimte�om�
ze�te�bieden�wat�nodig�is”,�vertelt�de�41-jarige�Mirjam�Golverdingen�uit�
Damwâld.�Daarom�heeft�ze�de�stap�genomen�om�eigen�baas�te�worden,�
zodat�ze�de�tijd�en�mogelijkheid�heeft�om�dat�te�doen�waar�ze�echt�blij�
van�wordt.�,,Dat�gun�ik�anderen�ook.”

Tekst: Klasina van der Werf

‘Ontdek jouw kracht tijdens onze ex-
peditie’ zo probeert Mirjam de aan-
dacht van jongeren te trekken met 
een pakkend filmpje op haar nieuwe 
website Noordkr8. De site die ze zelf 
heeft ontworpen, net als de folders, 
kaarten en muurcirkels die in haar 
nieuwe kantoor in de Rabobank in 
Damwâld te vinden zijn. ,,Ik vind het 
leuk om creatief bezig te zijn en pu-
bers vind ik fantastisch”, zegt Mirjam. 
Dat ontdekte ze tijdens de jaren dat 
ze in het voortgezet onderwijs lerares 
Nederlands was. Eerst bij het Liudger 
in Burgum, daarna bij het Dockinga 
College in Dokkum. Daarvoor was 
ze acht jaar juf van groep 8 bij cbs De 
Frissel in Feanwâlden, waar haar twee 
kinderen nog steeds op school zitten.

Pubers
Mirjam houdt er wel van dat pubers 
een beetje weerstand bieden. Onder-
tussen willen ze het liefst lol maken, 
ontdekte ze in de 15 jaar dat ze les-
gaf. ,,Pubers willen gezien en gehoord 
worden. Ook al zitten ze in een fase 
waarin ze zich tegen veel zaken afzet-
ten, ze hebben ook die behoefte om 
verbinding te voelen. Met hen werken 
is een uitdagend samenspel. Door de 
leerlingen uit te dagen met challenges 
kreeg ik de binding met groepen. Van 
een sokken challenge: wie van jullie 
komt er morgen met twee verschil-
lende sokken op school?, tot ze bij de 
directeur voor de deur hun boek te 
laten lezen, omdat dàt de spannend-
ste plek was die ze konden bedenken 
om te lezen... Uitdagen en meedoen, 
dan heb je ze. Natuurlijk waren mijn 
lessen gericht op inhoud, maar mijn 
aanpak was anders. Het gaat om de 
interactie.”

Laatste zetje
Toch ervoer Mirjam dat ze vaak niet 
de tijd en ruimte had om echt per-
soonlijke begeleiding te geven. Terwijl 
ze dat juist heel belangrijk vindt. ,,Als 
leerlingen je vertellen wat hen bezig-
houdt, waar ze mee rondlopen en je 
moet het gesprek afkappen omdat 
de volgende les begint, voelt dat niet 
goed. Het wringt.’’ Daarom begon 
Mirjam - naast een parttime baan 
bij het Liudger - met een gespeciali-
seerde coachopleiding en heeft daarna 
Noordkr8 opgericht. In de afgelopen 
jaren bleef Noordkr8 een beetje een 
ondergeschoven kindje naast haar on-
derwijsbaan, maar nu kiest ze ervoor 
om helemaal voor Noordkr8 te gaan. 
,,Ik werkte eerst veel op locatie en 
thuis. Maar in de coronatijd was het 
al snel duidelijk: ik had een vaste plek 
nodig waar ik kan coachen en trai-
nen.” Nu heeft ze haar eigen plekje in 
de Rabobank en is het helemaal ‘echt’.

Stap voor stap
Noorkdr8 richt zich op onderwijsont-
wikkeling en jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 17 jaar. Een verkennend ge-
sprek is kosteloos en vrijblijvend. ,,Er 
moet wel een klik zijn”, stelt Mirjam. 
Ze benadrukt dat ze geen psycholoog 
is, maar een coach en trainer. 

,,Ik ben niet iemand die zegt hoe het 
moet. Als je vastloopt en het anders 
wilt kun je bij mij terecht.” Signalen 
voor ‘vastlopen’ zijn vaak slecht slapen, 
veel piekeren, angstig zijn. ,,Stap voor 
stap gaan we op pad om te kijken wat 
voor jou werkt, hoe jij het verschil 
kunt maken. Tegen ouders zetten pu-
bers zich vaak af. Daarom is het fijn 
om met een buitenstaander te praten. 
Vaak liggen de antwoorden bij de jon-
geren zelf, door ruimte, tijd en aan-
dacht te geven groeit het vertrouwen 

in eigen kunnen en komen oplossin-
gen als vanzelf naar boven.”

Dichter bij zichzelf
Maar hoe begin je een gesprek? Mir-
jam werkt veel met spelelementen. Zo 
ontwikkelde ze zelf een mindsetkwar-
tet. ,,Daarmee kunnen we het zonder 
opscheppen over onze kwaliteiten 
hebben. In deze regio benoemen we 
niet zo snel dat we ergens goed in zijn. 
Toch helpt het je om je zelfverzeker-
der te voelen en keuzes te maken. De 
kwartetten vormen een mooie aan-
leiding voor een gesprek. Het doel is 
dat jongeren weer dichter bij zichzelf 
komen. Dat ze zich meer bewust zijn 
van eigen talenten en erop mogen ver-
trouwen dat ze goed zijn zoals ze zijn’’, 
zegt Mirjam Golverdingen. 
Zelf is ze heel blij met de stap die ze 
nu heeft gezet. ,,De voldoening die 
ik uit Noordkr8 haal is niet te om-
schrijven. Ik ben blij met wat ik doe, 

het is alsof je rondloopt met een on-
bedwingbare glimlach die niet weg te 
poetsen is. Ik gun het een ieder om op 

die manier rond te kunnen lopen. Ga 
ervoor! Waarom niet?” 
Meer informatie: www.noordkr8.nl

Jeugdnostalgie
‘Goedemiddag, mag ik uw bestel-
ling alstublieft?’ Een bekende, maar 
vooral ook vrolijke stem klinkt vanaf 
de andere kant van de McDrive. Tus-
sen twee interviews door bestel ik een 
cappuccino in Goutum. Ik rij de hoek 
om en herken hem meteen. Het is 
Auke Veenstra, dé DJ van Quatrebras, 

de discotheek in Noardburgum waar 
wij vroeger altijd op stap gingen.  
Mijn gedachten gaan terug naar de 
tijd dat ik zestien jaar was. Ik mocht 
voor het eerst met mijn zussen naar 
Quatrebras. De Backstreet Boys tra-
den er op en daar moésten wij uiter-
aard bij zijn. Ik weet nog precies waar 
we stonden, achteraan op een hekje 
vanwaar je het podium goed kon zien. 
Brian, één van de zangers, zwaaide 
naar ons. 
Wat ik me ook herinner van die avond 
was dat er meerdere meisjes flauwvie-
len. Ik zie nog het beeld voor me van 
een meisje in een wit jurkje die via het 
podium uit de zaal werd gedragen. Ze 
had een rode roos in haar hand die ze 
waarschijnlijk nooit heeft kunnen ge-
ven aan haar idolen. Wij werden die 
avond weer veilig thuisgebracht door 
de Borrelbus. Ik weet nog dat mijn 
moeder blij was dat we weer thuis wa-
ren. Eerder kon ze niet slapen.

Nu we zelf kinderen hebben begrijp ik 
haar maar al te goed. Onze dochters 
zijn 9 en 7 jaar en ik moet er niet aan 
denken dat zij later tot diep in de nacht 
op stap gaan. Maar waarschijnlijk zal 
dat ook nooit gebeuren. Discotheken 
zijn namelijk niet meer van deze tijd. 
Jongeren zitten tegenwoordig bij el-
kaar in een jeugdkeet of bij iemand 
thuis, vaak met hetzelfde groepje. 
Aan de ene kant fijn, dan hoeven we 
ons daar minder zorgen over te ma-
ken. Aan de andere kant is het ook 
wel jammer. Want wat hebben wij 
altijd een mooie tijd gehad in Qua-
trebras en wat leerde je er veel nieuwe 
mensen kennen. Elke zaterdagavond 
gingen we erheen. De avond begon al 
met een heel ritueel, want we moesten 
ons eerst natuurlijk optutten. Ik weet 
nog dat mijn zus mijn pony toupeerde, 
dat was hip, hoe hoger hoe beter…
Auke herkent mij ook als ik door de 
McDrive ga. Sterker nog, hij hielp mij 

altijd bij het aanvragen van interviews 
aan artiesten. Negen van de tien keer 
lukte dat. Dankzij hem interviewde ik 
onder andere Marco Borsato, Trijntje 
Oosterhuis en Guus Meeuwis. Ik heb 
veel aan hem te danken! ,,Bon Jovi 
was het toch?’’, lacht Auke. Hij weet 
van veel stappers nog welke muziek ze 
mooi vonden. En inderdaad het klopt, 
mijn zus en ik waren fan van Bon Jovi.
Als mijn cappuccino klaar is rijd ik 
weer verder en hoor ik Auke op de-
zelfde vrolijke manier de volgende 
klant helpen. Hij maakt er weer een 
feestje van, net als vroeger, denk ik bij 
mezelf. Ik zie er een verhaal in voor de 
krant. Tijdens de volgende redactie-
vergadering kaart ik het aan bij Pieter 
Jan Heidstra, de uitgever van De Wes-
tereender. Hij is meteen enthousiast. 
Quatrebras, daar heb ik mijn vrouw 
ontmoet, zegt hij. En ik mijn man, 
voeg ik eraan toe. 
En zo heeft iedereen zijn eigen herin-

neringen aan Quatrebras. En in het bij-
zonder Auke, die bijna veertig jaar aan 
de discotheek verbonden was. Auke is 
meteen enthousiast als ik hem vraag 
mee te werken aan een interview voor 
de krant. Hij kan uren vertellen over 
die goede oude tijd. Zowel hoogtepun-
ten als dieptepunten passeren de revue. 
Met een kladblok vol verhalen rijd ik 
even later weer naar huis. En geloof 
het of niet. Als ik terugrijd, zet ik de 
autoradio aan. En welk nummer komt 
ervoor? Bed of Roses. Van Bon Jovi.

Klasina van der Werf

PS: Lees op pagina 29 het interview 
met Auke Veenstra over Quatrebras. 
Heb je zelf ook bijzondere herinne-
ringen aan Quatrebras of zelfs foto’s 
uit die tijd? Laat het ons weten via re-
dactie@westereender.nl 

Foto: Marit Anker

COLUMN

Protestantse Gemeente De Westereen

  Inzameldatums voor 2020

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

Uw oud papier steunt 

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

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  

Zaterdag 31 oktober Zaterdag 12 december

OUD PAPIER KALENDER 2020 

om md

een goed doel

Mirjam Golverdingen in haar nieuwe kantoor in de voormalige Rabobank in Damwâld
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Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl

WIJMA HAARDEN NR 1 OP
GEBIED VAN HAARDEN

IN OKTOBER!

10% 
korting 
op het 

gehele 

assortiment

Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen

Tel: 0511-233040
www.wijmahaarden.nl

www.dehaardenman.nl 

Gehele assortiment 
houtkachels, pelletkachels, 
gashaarden, elektrische 
haarden en rookkanalen! Uiteraard houden wij ons 

aan de RIVM richtlijnen 

www.gruttoland.nl

Help mee deze grutto parel te ontwikkelen en draag actief bij aan de redding van de 
grutto. Adopteer 1 of meerdere vierkante meters gruttoland via www.gruttoland.nl.  
Met deze actie wordt 6 hectare weidegrond aangekocht van gruttoboer Murk Nijdam  
in Wommels. Vervolgens wordt dit perceel op maat ingericht en beheerd voor de grutto’s.  
Een land met greppels, kruidenrijk grasland, ruige stalmest, uitgesteld maaien en een 
optimaal waterpeil. Zo bouwen we samen aan it bêste skriezelân fan d’ierde.

Henk de Jong
Trainer SC Cambuur

“Ook ik voel me bijzonder verbonden met het Friese landschap en de weidevogels. Vroeger was ik al 
veelvuldig met pake in het land te vinden. Nu mis ik soms het eigen Friese landschap met al zijn geuren, 
kleuren en geluiden van onze weidevogels. Dat doet me echt wat. Daarom vind ik de manier van 
‘buorkjen’ van Murk Nijdam en het werk dat stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 
Wommels verzet geweldig. Ik steun dit project van harte en bouw mee aan Gruttoland.”

ADOPTEER 1 of meer 
VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND

Ik bouw mee 
aan Gruttoland, 
u ook?

 it bêste skriezelân fan d’ierde
GRUTTOLAND 

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

 
€ 7,50

 per m2

23.000 M2

Al bijna 1.000 mensen hebben meegedaan aan de 
actie ‘bouwt u mee aan Gruttoland?’. Dat staat voor 
ruim 23.000 m2. En dat is al ruim 36% van 6 hectare! 
Het gaat dus snel, maar we zijn er nog niet.

        AL RUIM 
GEADOPTEERD!
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UIT DE OUDE FOTODOOS…

Op�deze�pagina�in�De�Westereender�verzorgen�Jan�Bergsma�en�Alex�Bouma�
deze�keer�samen�de�oude�foto’s�voor�de�rubriek�‘Uit�de�oude�fotodoos...’.�

Hinnekeaplju
Jan Bergsma leverde deze foto (rechtsonder) van twee ‘hinnekeaplju’. Dit zijn 
Jan Venema (rechts) en tegenover hem Jelle van der Weide, verder vanaf links 
Pieter Wedsinga, Frans Venema en Lieuwe de Roos. Dit gedicht hiernaast heeft 
Engele Wijnsma speciaal op verzoek van Jan Bergsma gemaakt over de Wes-
tereender Keaplju.

Sake de Bruin
Van Sake de Bruin (foto rechtsboven) kon Jan Bergsma bij de nazaten geen 
informatie inwinnen. Zij weten alleen dat het een klein mannetje was. Sake zijn 
zoon, Douwe de Bruin, maakte rotanmeubels in De Westereen samen met zijn 
zoon Sake. Die vaardigheid had Douwe verkregen toen hij werkte bij de rotan-
industrie De Nijverheid, opgericht door Master Keimpe Sikkema. Hij deed dat 
om de grote werkloosheid te bestrijden.

Bijzondere trouwerij
Foto linksonder: Een hervormde dominee die 
trouwde met een gereformeerde predikant. Dat 
was in 1990 heel modern. Toch was dit voor Ber-
nard en Margriet Terlouw geen reden om elkaar 
niet het ja-woord te geven. Het nieuws haalde 
zelfs de Telegraaf. Fotograaf Alex Bouma maakte 
deze foto van het pasgetrouwde stel destijds in 
Hantumeruitburen voor de Nieuwe Dockumer 
Courant. Links is de fotograaf van de Telegraaf 
( Joop Fenstra) te zien. Alex zocht deze foto op 
naar aanleiding van het afscheid van dominee 
Bernard Terlouw die sinds 2017 predikant was 
van de PKN-gemeente in De Westereen. Op de 
Facebookpagina ‘Door de lens van Alex Bou-
ma’, die wordt beheerd door Lieuwe Greidanus 
en Johan van der Bij, zijn meer foto’s te zien die 
Alex in de loop der jaren voor zijn werkgevers 
heeft gemaakt. Een gebeurtenis in Noordoost-
Friesland was pas compleet als Alex ‘trepke’ 
was geweest. Ruim dertig jaar was Alex Bou-
ma uit Sibrandahûs het gezicht van de lokale kranten in Noordoost-Friesland. 

Koning�&�Koning�na�twintig�jaar�nog�altijd�actueel

BURGUM/GYTSJERK�-�Het�begon�allemaal�twintig�jaar�geleden.�Stern�
Nijland�uit�Gytsjerk�en�Linda�de�Haan�uit�Burgum,�net�afgestudeerd�aan�
de�Kunstacademie,�wilden�graag�een�prentenboek�maken.�Een�sprookje�
moest�het�worden,�over�een�kroonprins�die�een�geschikte�huwelijkskan-
didaat�moest�vinden.�In�het�boek�Koning�&�Koning�zag�de�prins�de�ene�na�
de�andere�mooie�prinses�voorbij�komen,�maar�het�blijkt�uiteindelijk�de�
knappe�broer�van�een�prinses�die�zijn�hart�sneller�doet�slaan.��

Tekst en foto: Johanna Kommerie

Stern en Linda hadden niet kunnen 
vermoeden wat hun boek jarenlang 
teweeg zou brengen. Zelf waren ze 
helemaal niet zo bezig met het the-
ma homoseksualiteit. Pas gaandeweg 
kwamen ze erachter hoe nodig hun 
boek eigenlijk bleek te zijn en hoe no-
dig het boek nu, twintig jaar later, nog 

steeds is. Om het twintigjarig bestaan 
van het boek te vieren, toevallig in het 
jaar dat Leeuwarden de Roze hoofd-
stad is, brachten Stern en Linda het 
boek opnieuw uit en bezoeken ze dit 
jaar verschillende scholen. Vanwege 
de coronacrisis zijn de schoolbezoe-
ken een beetje in het water gevallen, 
vandaar dat Stern en Linda van plan 
zijn het jubileumjaar te verlengen tot 

2021.

Elf talen
,,Koning & Koning is zeker niet ons 
mooiste werk, maar wel het belang-
rijkste werk wat we tot nu toe heb-
ben gemaakt”, stellen Stern en Linda. 
,,Er is heel wat gebeurd omtrent het 
boek. Het is in elf talen (Deens, Duits, 
Spaans, Catalaans, Fries, Italiaans, Ja-
pans, Chinees, Engels, Tsjechisch en 
Pools) vertaald en ging zodoende de 
hele wereld over. Onlangs werd het 

boek in Taiwan door de overheid op 
een lijst voor een leesprogramma ge-
zet waardoor het boek daar pasgele-
den op nummer 1 stond.” In Taiwan 
zorgde het boek voor ophef. Conser-
vatieven vonden dat kinderen werden 
gehersenspoeld. ,,Dat er ophef over 
het boek is is prima. Het maakt dat er 
meer aandacht voor komt en dat men 
hopelijk ook in gesprek gaat over het 
onderwerp.”

Ophef
Taiwan was niet het eerste land waar 
ophef ontstond over het boek. Ook in 
Tsjechië en Amerika werd het boek 
niet overal met open armen ontvan-
gen. ,,In Amerika zijn leerkrachten 
ontslagen die in de klas uit het boek 
voorlazen”, vertelt Stern. ,,Dat soort 
berichten hebben me echt wel pijn ge-
daan. Het lijkt ook alsof er in twintig 
jaar tijd niets veranderd is, dat het op 
sommige plaatsen alleen maar slech-
ter is geworden. Amsterdam was vroe-
ger de plaats waar alles kon en alles 
mocht. Nu vindt er veel geweld plaats 
tegen homo’s met als gevolg dat veel 
homo’s maar niet meer hand-in-hand 
met hun partner over straat gaan. Er 
is momenteel een verharding gaande. 
En dat terwijl we veel meer hebben 
aan tolerantie.”

Tolerantie
Die tolerantie zien Linda en Stern 
juist wel bij kleine kinderen. ,,Wij zijn 
door de jaren heen er achter gekomen 
dat geen enkel kind het verhaal van 
Koning & Koning vreemd vindt. Het 

zijn ouders die er een probleem van 
maken”, aldus Linda. ,,Diversiteit in 
kinderboeken is dan ook heel belang-
rijk en is ook vaak aanwezig in ons 
werk. Dat gaat niet alleen maar om 
homoseksualiteit, maar ook om ande-
re vormen van ‘anders’ zijn. Hoe vaak 
zie je een superheld in een rolstoel? Of 
een prinses met een bril?”

Positieve reacties
Naast alle ophef om het boek kregen 
Linda en Stern ook talloze positieve 
reacties uit binnen- en buitenland op 
hun boek. ,,Wat had ik in mijn eigen 
jeugd graag zo’n boek gelezen. Dan 
had ik veel eerder geweten dat ik mag 
zijn wie ik ben”, is een reactie die we 
veel hebben gehoord. Naast de per-
soonlijke reacties op het boek werden 
er ook theatervoorstellingen gemaakt 
en werden de rechten op het verhaal 
verkocht voor een Duits animatie-
filmpje door ZDF, Die sendung mit 
der Maus. ,,In Mexico heeft het Nati-
onaal Ballet een voorstelling gemaakt 
aan de hand van Koning & Koning”, 
vertelt Stern. ,,We zijn samen naar 
Mexico geweest om de voorstelling 
te bekijken. Dat was prachtig, er is 
zoveel werk in gestoken! Ik denk dat 
de kostuummaker meer tijd in de kos-
tuums heeft zitten dan wij überhaupt 
aan het boek hebben besteed.” 

Linda en Stern hopen dat het boek 
Koning & Koning nog lang aanlei-
ding zal geven om in schoolklassen 
het gesprek over diversiteit aan te 
gaan. ,,Al zou het eigenlijk beter zijn 
wanneer het thema helemaal geen is-
sue meer is”, besluiten de illustratoren.

Linda de Haan (links) en Stern Nijland laten tij-
dens schoolbezoeken vertelplaten zien. Aan de 
hand van Konging & Koning gaan ze in gesprek 
over thema’s als diversiteit, maar ook over hoe 
een kinderboek tot stand komt.

‘Hoe vaak zie je een super-
held in een rolstoel? Of een 
prinses met een bril?’
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15 x 5

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Hoe investeer ik slim?

Kijk op www.energiebespaarlening.nl/fryslan

Bespaar op energiekosten 

Verhoog wooncomfort

Waardebehoud woning

Combineren met onderhoud

Goed voor milieu én 
toekomstige generaties

Waarom energiebesparende  
maatregelen nemen?

Umran Karaman, Heerenveen: 

“Mijn advies is: niet bang zijn en de 

stap durven nemen. Het is tenslotte 

het huis waar je met je gezin woont.  

Dat wil je goed hebben.”

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

Nu de herfst begonnen is, de dagen steeds korter worden en het weer 

verslechtert, is het een goed moment om uw autoverlichting te (laten) 

controleren. Het risico om ’s nachts bij een ongeval betrokken te raken is 

drie keer zo groot als overdag. 

De koplampen van uw auto zijn belangrijk als het gaat om zichtbaarheid. 

De weg voor u wordt verlicht en tegemoetkomende weggebruikers wor-

den in het donker geattendeerd op uw aanwezigheid. Controleer daarom 

niet alleen of de koplampen goed werken, maar kijk ook of ze juist staan 

afgesteld, zodat u het tegemoetkomende verkeer niet verblindt. 

Ook de verlichting achter is erg belangrijk voor de zichtbaarheid in het 

verkeer. Het is goed om te weten dat bij het voeren van automatische ver-

lichting de achterlichten vaak uit zijn. Om de achterlichten aan te zetten, 

moet u handmatig overschakelen naar dimlicht (voor en achter).

Troch de tiid  
mei corona

www.fryslan.frl/subsidies

Controleer uw autoverlichting! 

Bent u goed zichtbaar in het verkeer? 
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VV�Zwaagwesteinde�
JO9-1�met�overmacht�
kampioen�
DE WESTEREEN - De JO9-1 van vv Zwaagwesteinde is met overmacht 
kampioen geworden van de 3e klasse. Zaterdag werd er met 11-0 gewonnen van 
Ropta Boys JO9-1. Met in 5 wedstrijden een doelsaldo van 86 voor en 0 tegen 
was er geen twijfel wie de sterkste was in deze competitie. Op naar de 2e klasse.

Op de foto v.l.n.r. Berend Lodewijk, Tjeerd de Bruin, Hidde Rozendal, Nynke 
Wijbenga, Andries Arjaans, Hendrik Zwaagstra, Jens Geertsma Aäron van 
Kammen en Jelle Arjaans. Afwezig Selah Dijkman.

Jan Sierksma nieuwe jeugdtrainer bij AZ

‘Ik�kan�nu�hele�dagen�bezig�zijn�met�mijn�passie’
DOKKUM�-�Een�droom!�Zo�noemt�Jan�Sierksma�(36)�zijn�overstap�als�jeugd-
trainer�van�Cambuur�naar�AZ.�Hij�had�het�goed�naar�zijn�zin�bij�Cambuur�
en�kon�het�trainerschap�goed�combineren�met�zijn�baan�als�gymdocent�
bij�het�Dockinga�College.�,,Maar�toen�ik�de�kans�kreeg�om�trainer�bij�AZ�
te�worden�twijfelde�ik�geen�moment.�Deze�club�heeft�één�van�de�beste�
jeugdopleidingen�van�Nederland.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Jan Sierksma is geboren en opgegroeid 
in Burdaard en woonde vanaf zijn zes-
tiende in Dokkum. Vanuit Dokkum 
was Alkmaar te ver rijden, dus verhuis-
de hij dit jaar samen met zijn vriendin 
José naar Harlingen. Zij werkt daar 
als psycholoog in Noord-Holland dus 
voor beiden is de reis naar het werk 
niet meer zo ver. ,,En als we willen zijn 
we zo in Dokkum’’, zegt Jan die zijn 
voetbalcarrière op een andere manier 
begon dan de meeste trainers, namelijk 
in de zaal. Hij speelde tien jaar lang op 
hoog landelijk niveau onder andere bij 
Avanti in Stiens. ,,Ik was een techni-
sche speler en op het veld fysiek niet 
de sterkste. In de zaal valt dat nadeel 
weg. Bij Avanti zei een trainer ooit te-
gen mij: als ik jou was zou ik je trai-
nerspapieren halen. Je ziet het spelletje, 
je hebt het in je om een goede trainer 
te worden. Dat advies heb ik altijd in 
mijn achterhoofd gehouden.’’

SC Cambuur
Jan Sierksma is van jongs af aan al 
gepassioneerd door het voetbalspel. 
Als klein jongetje probeerde hij het 
spelletje al te ontleden. Hij houdt niet 
alleen van voetbal, maar is ook gedre-
ven en analytisch. Eigenschappen die 
je nodig hebt als voetbaltrainer. Ook 
de manier waarop je voor een groep 
staat en de vaardigheid om te com-
municeren spelen een belangrijke rol. 
,,Dat probeer ik te vertalen naar mijn 
trainingen. Ik ben duidelijk en veelei-
send. Daarnaast is het mijn taak om 
ervoor te zorgen dat de jongens sa-
men een team vormen’’, legt Sierksma 
uit die begon als jeugdtrainer bij Be 
Quick Dokkum B1, nu O17. Daar 
haalde hij het diploma UEFA-C. 
Niet veel later ontdekte Cambuur de 
jonge ambitieuze trainer met nieuwe 
ideeën. ,,Ze volgden mij op Twitter en 
nodigden me uit voor een gesprek. De 
jeugdopleiding moest daar vanaf de 
grond worden opgebouwd, dat zag ik 

als een mooie uitdaging.’’ In de zes jaar 
dat Jan Sierksma voetbaltrainer bij 
Cambuur was, haalde hij drie keer het 
kampioenschap binnen. Henk de Jong 
prees de jeugdopleiding en noemde 
zijn naam zelfs op tv. ,,Die waardering 
is fantastisch. Ook heb ik genoten van 
het debuut van Jhondly van der Meer 
bij het eerste van Cambuur. Ik heb 
hem vier jaar lang getraind. Een zelf-
opgeleide speler zien debuteren in het 
eerste elftal is waar je het voor doet.’’ 

Voorbeelden
Het was de bedoeling dat Jan Sierks-
ma dit jaar hoofdtrainer van het be-
lofteteam van Cambuur zou worden. 
Maar in de tijd dat hij zijn UEFA-A 
diploma haalde ontmoette hij nieuwe 
mensen die interesse in hem toonden 
als trainer. Om zichzelf te ontwikke-
len sprak hij met meerdere voorbeel-
den zoals Pepijn Lijnders, Dwight 
Lodeweges, Foppe de Haan en ook 
met zijn ‘grote voorbeeld’ Louis van 
Gaal. ,,Hij is de meest succesvolle 
Nederlandse coach ooit. Spelers spre-
ken altijd positief over hem, dat zegt 
wel wat’’, zegt Sierksma. Uiteindelijk 
greep hij de kans om jeugdtrainer bij 
AZ O17 te worden. Het gaat om een 
fulltime baan voor drie jaar. Een Fries 

tussen de ‘Hollanders’, past dat eigen-
lijk wel? ,,Westerlingen zijn wat direc-
ter. Daar kunnen Friezen ook wel wat 
van leren, wij zijn soms te bescheiden. 
Je merkt wel verschil, ook qua niveau. 
Bij AZ is het nooit goed genoeg en 
ga je altijd op zoek naar groei. Zo 
staat iedereen erin. We werken hier 
met tien keer zoveel mensen als bij 
Cambuur; zo zijn er bijvoorbeeld ook 
meerdere video- en data-analisten in 
dienst. De omgeving is nieuw en ik 
leer veel.’’ Natuurlijk is zijn nieuwe 
baan wel intensief, geeft Jan toe. Er 
heerst naar eigen zeggen een gezonde 
prestatiedruk. ,,Het gaat met ups en 
downs, maar daar leer je als mens van. 
Ik heb hier bewust voor gekozen. Een 
schip ligt het veiligst in de haven, maar 
daarvoor zijn schepen niet gebouwd.’’

Topspelers

De Coronatijd benutte Jan Sierksma 
om de jongens beter te leren kennen. 
,,Achteraf is dat een voordeel voor mij 
geweest. Ik werk met topspelers, waar-
van maar liefst tien in aanmerking ko-
men voor het Nederlands elftal in hun 
leeftijdscategorie. We zijn de competi-
tie goed gestart. In de eerste twee wed-
strijden wonnen we met 3-2 van Ajax 
en 9-0 van PEC Zwolle. Ik wil nog één 
diploma halen: Coach Betaald Voetbal. 
Uiteindelijk hoop ik op het hoogste ni-
veau trainer te worden en ik zal er alles 
aan doen om dat te bereiken. Ik kan nu 
hele dagen bezig zijn met mijn passie. 
Uiteraard ben ik me er wel van bewust 
dat je soms ook geluk nodig hebt. Dat 
ik nu jeugdtrainer ben bij AZ is een 
goed begin. Ik ben benieuwd naar de 
volgende stappen.’’

‘Een schip ligt het veiligst in de haven, maar 
daarvoor zijn schepen niet gebouwd’

Jan Sierksma: ,,Uiteindelijk hoop ik op het hoogste niveau trainer te worden en ik zal er alles aan 
doen om dat te bereiken.’’
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Buitenpost
Oost 8
Verkocht

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

Boelenslaan
Piter Jellesstrjitte 30
Verkocht

Opende
De Oever 1
Vraagprijs: €315.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Surhuisterveen
Fossemastraat 7
Vraagprijs: €165.000,- k.k.

Surhuisterveen
De Wielewaal 2A
Vraagprijs: €257.500,- k.k. 

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Jistrum
Langhof 6
Vraagprijs: €309.000,- k.k.

Drogeham
Tsjerke Buorren 6
Verkocht

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

VERKOCHT

Buitenpost
De Wiek 23
Vraagprijs: €159.000,- k.k. 

Surhuisterveen
Johan ter Schoeleweg 13
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

De Westereen
Brongersmastrjitte 7
Verkocht

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

Drogeham
Gealstrjitte 33
Vraagprijs: €169.000,- k.k.

Harkema
Reitsmastrjitte 63
Vraagprijs: €499.000,- k.k.

Surhuisterveen
Gedempte Vaart 82
Vraagprijs: €289.000,- k.k.

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

Opende
Zuiderweg 12
Vraagprijs: €375.000,- k.k.

VERKOCHT VERKOCHT o.v.

VERKOCHTVERKOCHTVERKOCHT


