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Stjer; it skitterjend filmdebút fan Emiel Stoffers

DE WESTEREEN - Dat een sensationele filmtrailer het halve werk is, weten
ze in Hollywood maar al te goed. Extreme explosies, spectaculaire special
effects en onverwachte wendingen doen het altijd goed bij het grote publiek. Het zijn ook exact de hoofdingrediënten in de trailer van de Friese
actiecomedy Stjer. Volgend jaar verschijnt het filmdebuut van Emiel Stoffers op het witte doek. ,,No ja, as wy dan noch nei de bioskoop meie’’,
grijnst De Hûnekop-frontman.

Begin 2020 stond de agenda van
Emiel Stoffers bomvol met Hûnekop-optredens, het Hûnekop Festival
en eigen projecten. Totdat het coro-

Bereik meer met je
geld
Schrijf nu in voor het gratis
webinar op 24 november of 10
december!

navirus in februari z’n entree maakte.
Het ene na het andere evenement
werd stopgezet of definitief gecanceld.
,,Samar ynienen hie’k neat mear te

dwaan. Dan kinst in potsje sitten gean
te janken, mar kinst ek sykje nei oare
projekten dy’t noch wól kinne. Ik jou
altyd de foarkar oan dy lêste opsje.’’
1 aprilgrap

In plaats van een nieuwe plaat, besluit
Emiel zich voor het eerst in z’n leven
te buigen over een filmscript. ,,Dat
idee krige ik nei’t ik de film Dolemite
Is My Name sjoen hie, oer in man dy’t
syn eigen film makket. Dat wie presys

wat ik ek woe.’’ Volledig blanco gaat
hij samen met regisseur Janko Krist
de uitdaging aan. ,,Janko en ik kenne
elkoar fan it programma Buorkje foar
Begjinners fan de Omrop. Doe’t ik
him oer myn filmplannen fertelde, wie
er fuort entûsjast.’’
Om te testen of iedereen zo enthousiast over z’n plan is, besluit Emiel
z’n film aan te kondigen in de vorm
van een 1 aprilgrap. En met succes.

,,Minsken fûnen it prachtich en baalden as in stekker doe’t se seagen dat it
in grap wie. Ik krige allegear reaksjes
fan teloarstelde fans. Dat wie it momint dat ik tocht: ja watte, no sette we
troch!’’

Lees verder op pagina 5 >
Foto: Jaap de Boer
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Femke Wiersma krijgt de kriebels van onrecht
HOLWERD - De 35-jarige Femke
Wiersma uit Holwerd, bekend
geworden door het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw, gaat
de politiek in. Ze staat tweede op
de kandidatenlijst van de nieuwe
politieke partij van de BoerBurgerBeweging. ,,Ik heb altijd al de gedrevenheid gehad om ergens voor
te strijden. Als het niet voor de
boeren is, dan wel voor iets anders.
Ik krijg de kriebels van onrecht.’’
Tekst: Klasina van der Werf | Foto: Jaap de Boer

Femke Wiersma, afkomstig uit Dokkum, is na tien jaar weer terug op het
oude nest. ,,Als je één keer Fries bent,
dan blijf je dat’’, zegt de Friezin. Ze
kocht de woning in Holwerd, waar ze
nu met haar kinderen woont, drie jaar
geleden al als vakantiehuisje. Nadat zij
en haar ex-man twee jaar geleden uit
elkaar gingen verhuisde ze van Abcoude naar Holwerd. ,,Het wonen op
een boerderij heeft me een decennia
aan levenservaring gebracht. Ik kijk
nu anders naar de wereld, denk meer
out-of-the-box en durf sneller een
gokje te wagen.’’
De boer op

Femke Wiersma maakte op de boerderij van dichtbij mee hoe de beleidsregels voor boeren zich in rap tempo
opvolgden. ,,Er komt zoveel op de
agrarische sector af. In 2015 werd eindelijk de melkquota losgelaten, maar
kregen de melkveehouders de fosfaatproductieregeling er overheen. We
hadden het gevoel dat een bepaalde
groep niet goed vertegenwoordigd
werd. Ik ben daarom een Facebookpagina begonnen en kreeg daar zoveel
reacties op dat ik als lobbyist de boer
ben op gegaan. Zo kwam ik in aanraking met andere boerenorganisaties,
zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)”.
Geen huismoeder

Van het één kwam het ander. Femke
werd beleidsadviseur bij de NMV. ,,Ik
werkte eerder als WMO-consulent bij
de gemeente Dantumadiel, dus het was
niet een logische overstap. Maar door
mijn leven op de boerderij ben ik er

ingerold. Ik ben geen huismoeder die
alleen maar thuiszit bij de kinderen. Ik
heb respect voor vrouwen die dat wel
kunnen, maar ik heb zelf meer uitdaging nodig.’’ Femke had niet de ambitie om de landelijke politiek in te gaan,
maar als beleidsmedewerker is ze veel
in gesprek met overheden en merkt ze
dat er slecht geluisterd wordt naar de
betrokkenen om wie het gaat. ,,Politici
moeten het kabinet controleren, dus ik
dacht: als ik écht iets wil bereiken dan
moet ik de politiek in gaan.’’

de kinderen wordt doorgegeven. Hoe
gemotiveerd moet je zijn om dat altijd
vol te houden, met alle sociale beperkingen van dien. Die passie die boeren
hebben voor hun vak moeten wij koesteren. Maar wij zijn er als partij niet
alleen voor de boeren, we zijn er voor
alle plattelandsbewoners. We vinden
het belangrijk dat ook de plattelandsregio een stem krijgt in Den Haag. Wij
willen de verbinding leggen tussen de
praktijk en de overheid.’’

Boeren werken keihard

Volgens lijsttrekker Caroline van der
Plas uit Deventer is het doel van BBB
5 of 6 zetels te halen tijdens de verkiezingen in maart. Dat zou betekenen
dat Femke een baan in Den Haag zou
krijgen. Ze heeft er alle vertrouwen in
dat ze het Kamerlidmaatschap kan
combineren met de zorg voor haar gezin. ,,Overal is wel een oplossing voor.
In elk geval blijf ik in Holwerd wonen. Het is een leuk dorp met open en

De Friezin zet zich nu in voor de BoerBurgerBeweging (BBB). ,,Ik vind het
verschrikkelijk om te zien hoe moeilijk
het de boeren wordt gemaakt. Zij werken een leven lang keihard, dag in dag
uit, om op een rendabele manier voedsel te produceren. Zij doen dit voor
hun familiebedrijf dat soms al honderden jaren bestaat, door verschillende
generaties is opgebouwd en weer aan

Huis in Holwerd

vriendelijke mensen en de supermarkt
is op loopafstand. Ik heb hier net een
nieuw huis gekocht, met een weiland
erbij zodat we hobbymatig ook wat
kleinvee kunnen houden. Dat missen
de kinderen toch wel van de boerderij. Het huis moet nog wel helemaal
verbouwd worden, dat doe ik grotendeels zelf. Dus het is op dit moment
wel wat druk met mijn werk en de
kinderen – die 13, 8, 6 en 4 jaar zijn
– erbij. Maar ik zou niet graag anders
willen. Ik krijg zoveel waardering van
boeren voor het werk dat ik doe, daar
krijg ik weer energie van. Ik geloof dat
als je iets wilt, dat je dan heel wat kunt
bereiken. Friezen zijn daar soms wat
behouden in. Sommigen zeggen ook
wel tegen mij ‘soest dat wol dwaan?’
Terwijl ik denk: waarom niet? Ik gun
dat anderen ook. Daarom wil ik graag
tegen jongeren zeggen: als je iets wilt,
laat je niet weerhouden, maar ga ervoor!’’

COLUMN

Zieltjes winnen
Open dagen, meeloopdagen, informatieavonden en doe-middagen; bij ons
thuis is de zoektocht naar een middelbare school voor onze groep 8’er inmiddels in alle hevigheid losgebarsten.
De verkiezingscampagne van Donald
Trump is er niets bij.
Het hele zieltjes-win-circus begon
overigens vorig jaar al in groep 7. Stilletjes kinderen flyers in de tas gedrukt
van doe-middagen, waarin ze alvast
een aantal leuke lessen konden volgen.
Dit jaar gaat er nog een tandje bovenop met talloze open dagen en verrassende kennismakingsactiviteiten.
En iedere keer krijgen de toekomstige
leerlingen aan het einde van zo’n dag
een cadeautje mee naar huis. En die
presentjes liegen er niet om.
Airpods, powerbanks, zelfs complete
gereedschapskisten zie ik voorbij komen om maar zieltjes te winnen. Uiteraard schuilt daar een economisch
verantwoorde formule achter, die

tot op de cent uitrekent hoeveel zo’n
nieuwe leerling de school oplevert en
wat zo’n cadeautje dus mag kosten.
Maar toch knipperen mijn ogen af en
toe wanneer ik de goodybags voorbij
zie komen.
Terugdenkend aan mijn jaar als groep
8’er komen er zo een, twee, drie namelijk geen airpods of powerbanks bovendrijven. Die waren er twintig jaar
geleden ook niet, I know, maar ik kan
me überhaupt geen cadeautjes herinneren. Het uitzoeken van een nieuwe
school was destijds niet zo’n happening. Sterker nog: ik héb niet eens
gezocht. Ik ging naar het Drachtster
Lyceum. Punt uit.
De enige activiteit die ik me kan heugen, was onze kennismakingsdag. Die
woensdagmiddag moesten we allemaal op de fiets naar de nieuwe school
om de mentor een hand te geven en
nieuwe klasgenoten te bewonderen.
Doodsangsten stond ik uit. Dat begon

Ach, wellicht is het zo gek nog niet
dat kinderen uit groep 8 tegenwoordig bijna vaker op hun nieuwe school
aanwezig zijn dan op hun eigen basisschool. Dan gaan ze straks in ieder
geval een stuk zelfverzekerder op pad
tijdens die eerste schooldag met de

Tijdverspilling

Thuiswerken is in deze tijd plotseling
het sleutelwoord geworden. Ik denk dat
het qua besmetting zijn voordeel kan
hebben. Volgens sommige ingewijden is
het zelfs goed voor het milieu. Zou het zo
zijn? U begrijpt, ik ben heel sceptisch. Er
zijn zeker voordelen. Maar er zijn veel
meer nadelen in mijn ogen dan voordelen. Ik wil daarop direct maar naar een
belangrijk punt gaan: het koffiedrinken.
Het sociale gebeuren waar de sport aan
de orde komt, de kleding en natuurlijk
ook de andere sekse. Een prachtig sociaal gebeuren. Koffiedrinken. Ik ben niet
echt gek op koffie, kan er wel een dag of
een week zonder. Maar wat is het gezellig om dit met een groepje te doen en
de vraag of er suiker of melk in moet,
lijkt zo belangrijk, maar is dat in wezen
niet. Het praatje dat is zo belangrijk.
Koffiedrinken. Een bakje koffie of toch
twee? Gaan we voor twee bijzonder
milieuvervuilende bakjes koffie? Laten
we vooropstellen dat ik het absoluut niet
lekker vind, de in mijn ogen vieze bakjes koffie van de caps. Een plastic kuipje
wordt onder een toestel gezet en een
halve minuut later heb je koffie. Lekker
snel en zo gaat het ook met het tweede
bakje. Samen maken we er met zijn
vieren binnen een half uur een afval
berg van acht kuipjes van. Ik besef dat
veel mensen ergere dingen weten over
onze volksheld koffie. De uitbuiting,
de enorme winsten enz. Maar nu terug
naar de koffie op de zaak. Drinken we
met zijn allen koffie uit een automaat.
Hoeveel kuipjes besparen we? Ik zou het
niet weten, maar waarschijnlijk komt
het toch wel richting de brandstof die
we besparen als we niet naar het werk
gaan. En dan het gas, water en elektra
wat er extra doorgaat met thuiswerken.
Laten we wat meer naar ons milieu
omkijken, ook met de koffie en er niet
alleen over praten tijdens de koffie.
Jefanka

de

Westereender

35 JAARGANG NR. 1,
11 NOVEMBER 2020
Oplage: 36.600 ex.
Uitgever:

Heidstra Media i.s.m.
“Stichting de Westereender”
www.heidstramedia.nl

Redactie:

Klasina van der Werf | T. 06-12780239
Nynke van der Zee, Johannes van Kammen
redactie@westereender.nl

Foto’s: Jaap de Boer, Marcel van
Kammen, Robin van der Land

al met het feit dat ik het in m’n broek
deed bij de gedachte dat ik in m’n uppie naar Drachten moest fietsen. De
dag van tevoren heb ik samen met m’n
vader tweemaal de route afgelegd.
Na die kennismakingsdag was het
simpelweg afwachten tot de eerste
echte schooldag in september aanbrak
en ik mijn entree mocht maken als
schijterige brugpieper. Ik verdwaalde
al in de kantine. Bepakt met een overvolle rugzak slofte ik als stonede buitenlandse toerist door het schoolgebouw. Geen klaslokaal kon ik vinden.
Laat staan mijn fiets aan het einde van
de dag, die spoorloos was verdwenen
tussen die honderden andere fietsen.
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broodbak onder de snelbinders. Met
een beetje mazzel krijgen ze dit jaar
nog een elektrische fiets cadeau. Zeg
nou zelf; dat mag je toch op z’n minst
verwachten van een beetje middelbare
school.
Nynke van der Zee
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor uw regio!

www.tankpostma.nl

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

Foeke

Dijkstra.nl
Jan Binneswei 11
9294 KJ OUDWOUDE

0511 - 453455
06 - 11218159
Ongediertebeheersing - Bedrijfshygiëne - Glas- en gevelreiniging

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag & zaterdag

Elke maandag

4 Cappuccino tompoucen €5,95

4 broden

Speculaas cake

€3,25

€ 7,20

Pepernotenbrood

€3,65

6 gesorteerde bolletjes

€2,10

(wit, bruin of volkoren)

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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‘De trailer mei Anneke en Griet sloech yn as in bom’

Samen met Janko werkte Emiel
wekenlang in alle stilte aan het
filmscript. De hoofdlijn hadden
de heren al snel te pakken. ,,De
film giet oer in moardner, dy’t it
op Fryske artysten foarsjoen hat.
Fandêr de namme Stjer. Doe’t wy
de earste Fryske stjerren op ús
listje stean hienen, ha wy de trailer
opnaam en ein augustus online
setten. Dy sloech yn as in bom!’’
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Wie de trailer inmiddels heeft gezien, begrijpt Emiels woordgrap. In
de vooraankondiging van de film zijn
zangeressen Anneke Douma en Griet
Wiersma te bewonderen, die samen
de lucht invliegen wanneer hun Daewoo Matiz na het starten explodeert. ,,
Anneke en Griet ha it goeie foarbyld
jûn. Dizze trailer foel op, wêrnei’t de
iene nei de oare artyst folge. Der binne
mar in pear dy’t it der yn de film libben fanôf bringe.’’
Acteerwerk

Naast Anneke en Griet schitteren ook
Frerik de Swetser, Oele Plop, Gewoon
Bram, Johannes Rijpma, Twarres, De
Doelleazen, Jaap Louwes, Iris Kroes,

Lytse Teake en Boer Frans in de film.
Tussen al deze artiesten schuilt één
echte actrice: Bertrie Wierenga, bekend van Goede Tijden Slechte Tijden.
,,Bertrie is de iennige profesjonele
aktrise yn de film. De rest docht allegear goed syn bêst. Earlik is earlik: dat
aketearwurk fan my is ek fan it nivo
‘Bassie en Adriaan’. Mar dat jout neat
ommers. Minsken keapje echt net in
kaartsje omdat se in knap staaltsje aktearwurk sjen wolle.’’

‘Dat akteurwurk fan my
is ek fan it nivo Bassie
en Adriaan’
Een halfjaar na de 1 aprilgrap staat
de helft van de scenes op band. Door
de coronamaatregelen is het af en toe
improviseren om het script te kunnen volgen. ,,Wy meie mar mei in
pear minsken op de set ha. En elkenien moat klachtenfrij wêze. Dat is
somstiden noch in hiel geouwehoer.
Sa siet ik sels yn in sène wêryn’t ik yn
in auto sitte moast. Ik hie dy dei wat
lêst fan de strôte, dus ha wy in ‘stuntman’ brûkt, dy’t foar my yn it plak yn
de auto siet. Nettsjinsteande al dit ge-

doch bin ik best tefreden oer hoe’t it
oant no ta ferrint.’’
De laatste uitdaging

Naast Friese artiesten weten ook Friese geldschieters het filmproject van
Emiel inmiddels goed te waarderen.
,,Wy wurkje mei sponsorpakketten,
sadat bygelyks dyn logo of produkt
yn byld is. Dizze pakketten binne
yntusken útferkocht. Mar der binne
noch mear sponsormooglikheden. Ik
fernim dat in hiel soad bedriuwen ús
inisjatyf wurdearje. Se fine it moai
om te sjen hoe’t wy as muzikanten

de skouders der ûnder sette en ús net
op de kop skite litte troch dy coronabende.’’

‘Wy litte ús as muzikanten
net op de kop skite troch dy
coronabende’
De enige uitdaging die nog op Emiels
agenda staat, is het opnemen van een
tweetal concerten. ,,It filmjen fan in
grutte seal fol publyk wurdt wat in
drege boel, omdat wy net mei safolle
minsken by elkoar stean meie. Dêr
moat wy noch mar efkes wat op út-

Ook sponsor worden van Stjer?

Emiel en de crew houden graag
een plek voor je vrij wanneer je
sponsor wordt van de film Stjer.
Op de website www.stjer.frl vind
je de mogelijkheden om je steentje bij te dragen. Van kleine giften tot grote sponsordeals; alles is
mogelijk!
fine. Miskien dat we dizze beide sènes
noch wat oanpasse moatte. Ach, as dat
it iennige is, hearst my net eameljen.’’
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DAMES / HEREN / BABY

HEERLIJKE
HERFSTMODE
Dameskleding
maat 34
tot 54

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

Professionele
peuteropvang

in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
In Noardeast-Fryslân vindt u
onze peuterspeelzalen in:

•
•
•
•
•

Blije
Burdaard
Ferwert
Hallum
Kollum

•
•
•
•
•

Kollumerzwaag
Marrum
Munnekezijl
Westergeest
Oudwoude

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

Tiko
Peuteropvang

Premium
Pyjama’s
Feetje

Spelen, ontdekken
en leren
in een vertrouwde
omgeving

Wolkom!
Klean & sa

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

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

www.tikokinderopvang.nl
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Gegarandeerd

krasvrij

Vakwerk
Sinds 1910

wassen!

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

www.damstra.nl
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‘Niets is vanzelfsprekend, morgen kan alles anders zijn’
DAMWÂLD/DOKKUM/HURDEGARYP - Jannie Nienhuis-van der Veen (42)
wilde altijd al kapster en ‘eigen baas’ worden. Dat is gelukt. Sinds 1
november is ze eigenaresse van maar liefst vier kapperszaken in Damwâld, Dokkum (2) en Hurdegaryp. ,,En ik sluit niet uit dat de formule van
Subliem nog in meerdere dorpen wordt doorgevoerd.’’

een jaar alleen. ,,Het klikte meteen.’’
Jannie en Richard kregen drie kinderen. In 2005 werd Brecht geboren en
in 2009 Lotte. Twee jaar later besloten
ze het avontuur op te zoeken en met
het gezin naar Oostenrijk te emigreren. ,,Een hele onderneming, maar wij
zien altijd overal kansen in.’’

‘We werkten in Oostenrijk
harder, maar zonder stress.
Mensen nemen daar gemeende tijd voor elkaar.’
Oostenrijk

Richard en Jannie hadden een goedlopend pension in Oostenrijk. Op
wisseldagen hielp het hele gezin mee.
Dan moesten 35 mensen hun kamers
uit en 35 nieuwe gasten er weer in.
,,Onze kinderen hebben veel geleerd,
ze hielpen onder andere met het beddengoed, het afval wegbrengen of de
sleutel overhandigen’’, vertelt Jannie.
Richard vond het vooral fijn dat hij
zijn kinderen heeft zien opgroeien.
,,Mijn vader heeft weleens gezegd dat
hij teveel gemist heeft van de tijd dat
wij nog klein waren. Dat kun je later
nooit meer inhalen.’’ Het gezin kijkt
dan ook terug op een mooie tijd in
Oostenrijk waar ze in totaal negen jaar
verbleven. Ze missen vooral de seizoenen met dikke pakken sneeuw in de
winter, maar ook de overgang naar
de lente, de mooie wandelingen in de
natuur en de mensen die daar minder
gejaagd zijn. ,,We werkten daar harder,
maar zonder stress. Mensen nemen

daar gemeende tijd voor elkaar.’’
Naar Dokkum

Toch besloot het stel weer terug te
gaan naar Nederland. ,,We misten
onze familie en vrienden. Vooral in de
tijd dat Richard zijn ouders ziek waren en kort na elkaar overleden merkten we de afstand. Dat heeft een grote
impact gehad en ons doen besluiten
terug te gaan. Onze kinderen zeggen
weleens: woonde onze familie maar
dichtbij in Oostenrijk…’’ Het gezin
woont sinds dit jaar in een karakteristieke woning aan de Stationsweg in
Dokkum dat inmiddels weer te koop
staat. ,,We hebben het helemaal opgeknapt. Een mooi project. Het is geen
woning die binnen een week verkocht

is en dat hoeft ook niet. We hebben nu
genoeg andere drukte aan ons hoofd
met de overname van La Coupe. Ik
vind het vooral mooi om mensen aandacht te geven en te laten groeien. Alle
meiden hebben hun eigen specialiteiten. Wat iedereen ook doet, het gaat
om de mens erachter. Dát is het leven.
Ik hoop op deze manier Subliem Kapsalons vorm te geven. We sluiten niet
uit dat er in de toekomst meer vestigingen bijkomen. Het is maar net wat
er op ons pad komt. Wij volgen ons
gevoel. En we sluiten niks uit in het
leven. Want we weten als geen ander
dat het soms compleet anders kan lopen.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Het heeft Jannie altijd al getrokken
om een kapperszaak in Damwâld te
beginnen. Damwâld is het dorp waar
ze opgroeide. Haar pake en beppe
hadden er een meubelzaak en ze vond
het bere-interessant om als jong meisje
mee te gaan naar vertegenwoordigers
en beurzen. Jannie is de oudste uit een
gezin van vijf kinderen. Haar moeder
was al jong moeder, op haar zestiende.
,,Ik ben trots op haar. Ik vind het knap
hoe ze vijf kinderen heeft opgevoed
met een meubelzaak ernaast.’’ De dag
dat haar vader plotseling overleed als
gevolg van een auto-ongeluk heeft
Jannie gevormd. ,,Ik was zestien jaar.
Die gebeurtenis heeft mijn hele leven
getekend. Daardoor heb ik geleerd
om door te zetten, flink te zijn en de

dingen te doen die je graag wilt. Tel
elke dag je zegeningen, want niets is
vanzelfsprekend. Morgen kan alles
anders zijn.’’
Kansen zien

Het heeft er toe bijgedragen dat Jannie
ook zakelijk stappen durft te zetten.
Samen met haar man Richard met wie
ze een goed team vormt. ,,Wij maken
onze keuzes op basis van gevoel. Als
het níet lukt dan is er nog geen man
overboord, we houden ons niet geforceerd aan dingen vast.’’ Het stel leerde
elkaar kennen in 2001, in 2002 trouwden ze en in 2003 werd hun zoon Carsten geboren. ,,Alles wat goed is, komt
snel’’, zo stelt Richard. Hij was 28 jaar
toen hij Jannie leerde kennen. Zij had
daarvoor al samengewoond en was net
Kapsalon Subliem nu ook in Damwâld en Hurdegaryp

Jannie en Richard Nienhuis hebben de drie vestigingen van kapsalon La
Coupe in Damwâld, Dokkum en Hurdegaryp overgenomen. Jannie was al
eigenaresse van Subliem aan de Keppelstraat en de Grote Breedstraat. De
salon van La Coupe in Dokkum wordt in deze zaken geïntegreerd. De kapperszaken in Damwâld en Hurdegaryp hebben sinds 1 november 2020 allemaal dezelfde naam en huisstijl als Subliem. Het personeel blijft, in totaal
zijn er 27 sublieme vakvrouwen in dienst en worden er nog drie stagiaires
opgeleid.

In 2011 besloten Richard en Jannie het avontuur op te zoeken en met het gezin naar
Oostenrijk te emigreren.

Juni 1984. Jannie (rechts) als klein meisje tijdens
een feest op school (De Bron) in Damwâld met
haar buurmeisje Janneke die nog steeds een
vriendin van haar is.

Bijna twintig jaar geleden begon Jannie haar eigen kapsalon Subliem aan
de Keppelstraat, sinds ruim drie jaar is de voormalige kapperszaak van Alex
Coiffures aan de Grote Breedstraat daar bij gekomen. Subliem vindt het
belangrijk om met de tijd mee te gaan. Zo is de website up-to-date, kunnen
mensen online een afspraak maken en via social media en e-mail worden
klanten op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Verder kunnen zij sparen voor korting op producten, elke dinsdag is het permanentdag
en woensdags- en donderdagsmiddags kunnen kinderen zich laten knippen
voor een gereduceerd tarief. Ook verzorgt Subliem bruidskapsels met bijbehorende make-up en sinds een jaar kunnen mensen voor haarwerken bij
deze kapsalon terecht.
Meer informatie: www.kapsalonsubliem.nl

8 | de Westereender

HEERLIJK

GEKRUIDE
BEEFBURGERS
PER 4
STUKS
GEEN €4,00
MAAR

€2,99

Actie is geldig van
woensdag 11 november t/m
zaterdag 14 november 2020
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Ondernemers winkelcentrum blij met nieuwe Aldi en toegangsweg

‘Dit hie al folle earder moatten’
DE WESTEREEN - Het Winkelcentrum in De Westereen is enorm opgeknapt.
Met de opening van het nieuwe Aldi-filiaal werd ook de wens voor meer
parkeerruimte en een betere ontsluiting van het Westereender winkelcentrum een feit. ,,Een hele verbetering’’, zegt Hessy de Jong die met de
bakkerij aan het ‘voeteneind’ van het winkelcentrum zat.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

,,Nu zitten we op een mooie locatie.
Het verkeer rijdt hier mooi door en
er gebeuren minder ongelukjes. We
hoorden regelmatig van klanten dat ze
een deukje in de auto hadden doordat
het er krap was om te keren’’, vertelt
Hessy. Bakkerij Eddy de Jong gaat ondanks de positieve veranderingen wel
verhuizen. ,,We schuiven twee panden
naar rechts, maar dat waren we al van
plan. Onze bakkerij was aan vernieuwing toe. Deze winkel is al twintig jaar
oud’’, legt Hessy uit. Ze weet nog goed
dat het hele rijtje met winkels naast
hen gevuld was met een drogisterij,
slijterij, de bloemenwinkel en Primera.
,,Wij hebben er ook weleens over nagedacht om te verhuizen, maar zijn
altijd gebleven. Nu zijn we er blij om.
We hebben gehoord dat er al belangstelling is voor de panden naast ons.
Dus de nieuwe toegangsweg heeft al
effect.’’

in een houten chaletje op dezelfde locatie. Net voor coronatijd heropenden
ze hun nieuwe zaak. ,,Het was onze
bedoeling om ons restaurant op de
kaart te zetten, maar corona gooide
roet in het eten. Gelukkig loopt het
met de afhaalmaaltijden heel goed
en we bezorgen ook in coronatijd.
Door de verbouwing kunnen we de
anderhalve meter afstand tot de klant
goed in acht nemen. We hopen in de
toekomst alsnog meer mensen in ons
restaurant te verwelkomen. Gelukkig
is er ook leven na corona….’’

‘Dit is dé oplossing’

Niet alleen de Aldi is vernieuwd, ook
Restaria Rinse’s Fish & Food in het
midden van het winkelcentrum is
prachtig geworden. ,,In de oorspronkelijke centrumplannen van 2008 was
het nog de bedoeling dat wij hier weg
moesten. Wij zijn nu heel blij met
deze locatie. De nieuwe weg vanaf de
Skoallestrjitte is dé oplossing. Achteraf had het veel eerder gemoeten. Het
is hier nu veel veiliger dan voorheen,
toen de vrachtwagens steeds achteruit
moesten rijden om te keren. Ook de
nieuwe Aldi is prachtig geworden’’,
zegt Johan Gjaltema die de zaak samen met zijn zus Gea van der Veen
runt. Ruim tien jaar geleden namen zij
Rinse’s Resto over van hun ouders die
in 1981 met het restaurant begonnen

merken wij. Dus we hebben geen last
van de coronacrisis’’, vertelt Boersma.
Ook hij is blij met de veranderingen bij het winkelcentrum. ,,De Aldi
neemt weer nieuwe klanten mee en
daar profiteren wij ook van. Bovendien
vloeit het verkeer nu mooi door. Als er
ook nog wat winkels bijkomen in de
leegstaande panden zou dat helemaal
mooi zijn.’’ Boersma heeft al heel wat
veranderingen meegemaakt bij het
winkelcentrum. ,,Ik hielp mijn pake al
toen ik acht jaar was en ik ben nu 68
jaar. Ik zit dus al zestig jaar in het vak.

Mijn pake zat daar eerst, waar de Chinees nu is gevestigd’’, zegt Boersma
terwijl hij naar de andere kant van de
weg wijst. Zijn zoon Ronny heeft de
groente- en fruitzaak inmiddels overgenomen. Klanten komen overal vandaan, van Harkema tot achter Dokkum. ,,Minsken wolle graach nei de
Westereen om te winkeljen.’’
‘We verwachten een run op kerstproducten’

Ook Antje de Vries van Jilderda’s
Bloemenboetiek is blij met de komst

van de nieuwe Aldi en bijbehorende
toegangsweg. ,,De Aldi zorgt voor een
mooie uitstraling van het winkelcentrum. Ik hoop dat het ook weer nieuwe ondernemers aantrekt. Al hebben
we al een mooi vol aanbod. De toegangsweg is erg mooi voor de klanten.
Zij kunnen nu alle kanten op.’’ Wat de
grote Aldi voor de tegenoverliggende
Coop-supermarkt betekent moet de
praktijk uitwijzen. In elk geval is supermarktmanager Tom Vrieswijk van
Coop positief over de komst van de
Aldi. ,,Voor het dorp is het belangrijk
dat we een aantrekkelijk winkelcentrum blijven. En dan kun je beter een
Aldi vlakbij de deur hebben, dan een
paar kilometer verderop’’, zegt Vrieswijk. ,,Het voordeel van onze supermarkt is dat hier alles verkrijgbaar is.
Dat mensen dankzij de betere ontsluiting nu makkelijker op en af kunnen
rijden is straks vooral in de drukke
decembermaand een groot voordeel.
Al hopen we natuurlijk dat mensen zo
gespreid mogelijk langskomen in verband met corona. We verwachten wel
dat er een run zal zijn op kerstproducten omdat meer mensen de feestdagen
thuis vieren. Voor ons een spannende
tijd en we zullen er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat mensen bij ons
coronaveilig kunnen winkelen.’’
Bij de Coop verwelkomt Dirkina klanten, maakt
winkelwagens en mandjes schoon en attendeert mensen op het dragen van een mondkapje. In het begin was dat even wennen voor De
Westereenders, maar nu draagt ongeveer 95%
van de klanten bij de Coop een mondkapje.

‘Minsken wolle graach nei de Westereen om te winkeljen’

Bert Boersma van Boersma Groente
& fruit merkt dat het in coronatijd alleen maar drukker is geworden. ,,Mensen waarderen lokale winkels meer, zo

Foto: Fotografie Jaap de Boer
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de Westereender Keaplju
MIDDENSTANDSVERENIGING ZWAAGWESTEINDE

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
• A & H Elektro
Ferlinge Stasjonsstrjitte
94
Suder•Stasjonsstrjitte
19, tel. 441323
• Riemersma,
Slagerij Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Anja, Snackbar
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
• Boersma, aardappelen, groente
en
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
Veenstra & Visser
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
fruit
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder Stasjonsstrjitte
10a
• tel.
Sake
Store
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7,
445045
tel. 447695
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
• Alma •
Pannenleggersbedrijf
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Cadeauvoordeel
Ferlinge Stasjonsstrjitte
7
De ReadeTsjerkestrjitte
Klaver 12, tel. 06-29626728
• Schoonheidssalon
Le Boskwei
Cygne 7-A, tel. 443055
3, tel. 402126
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
Noarderstasjonsstrjitte 65,
tel.: 449888
info@cadeauvoordeel.nl
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
• Anja, Snackbar
• tel.
Talsma,
• Brugchelencamp
Conradistrjitte 2,
441818 Electro Worldinfo@fietsenzaak.eu
Salomon
Levystrjitte 1, tel. 444488
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
Zorgcentrum Brugchelencamp 1,www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• De Zilveren Maan, Minicamping
• Auto Bosma
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
Foarwei 21,
www.electroworldtalsma.nl
tel.Kollumerzwaag
448181
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23,•tel.
446021
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
Tuin!
• Coop
supermarkt
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma, Texo
Boppewei 17, tel. 443180
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Foarstrjitte 46, tel. 441201
• 443180
Visser, Woninginrichting
• Dantuma,
Slagerij
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel.
• Boersma,
aardappelen,
groente en
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46 tel.
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel.• 441672
• NOF
B.V.,442121
Taxi- & Touringcarcentrale
Fierljepcentrum De
Westereen
fruit
Foarwei 235, Kollumerzwaag
Lange Reed 18-20,
tel. Sheng,
447371 Chinees
Ljurkstrjitte
74,Optiek
tel. 441424
• Xu
• Dijk,
www.fierljeppen.nl Indisch Restaurant tel. 444000, www.taxinof.nl
• FotografieJaapdeBoer
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
• Friesland Sportprijzen
Foarstrjitte 69, tel. 447300
Noarder Stasjonsstrjitte
13 tel. 441824
www.dijkoptiek.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638
Yndustrywei 5, tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
•
Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier in
• Hans Brolsma verhuizingen Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
- opslag
Foarstrjitte 49, tel. 443939
en deskundig in glas- en
Ferlinge
• Stasjonsstrjitte72
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Present Promotion
schilderwerken
tel. 445193
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
• PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Ljurkstrjitte
tel. 443068 • Geld & Woning De Westereen
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
Brugchelencamp
1, tel.53,
448181
•
Eddy
de
Jong,
De
Echte Bakker
• Rabobank
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Ljurkstrjitte
57, tel. 441872
Miesstrjitte5,
tel. 449537
• Riemersma, Slagerij
• Het Haarboetiekje, Kapsalon
• Coop •
supermarkt
Hubo De Westereen
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
63, tel.
Tolwei
22,448860
tel. 444747
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
• Van der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij Fizel
•
Poiesz
Supermarkt
en
Slijterij
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177
Foarstrjitte
• Sake Store
• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma,
Slagerij 49, tel. 443939
• Stasjonsstrjitte
Primera Jousma
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder
41, tel. 441672
• Kapsalon S’he
• Dijk, Optiek
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334 • De Hossebos, Café-Restaurant
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050

• 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

De aktie loopt
van 14 november
t/m 5 december!

BIJ IEDERE AANKOOP ONTVANGT U 1 LOT, VERVOLGENS
ONTVANGT U BIJ ELKE € 5.00 EEN VOLGEND LOT.
K.v.K.Groningen
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018

vervolgens bij € 5,- een
Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot,
t/m 05-12-’18.
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18
06-12-’18 12.00 uur!
rdag
donde
tot
ijk
mogel
LET OP: inleveren

Loten kunnen ingeleverd worden
tot en met 7 december 12.00
uur.
Vergunningnummer
*-*** K.v.K. Noord-Nederland
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018 K.v.K.Groningen

Bij
iedere besteding
ontvangt uin
1 lot,
bij € 5,- een
Trekking:
december
De vervolgens
Hossebos.
Bij7
iedere
besteding ontvangt
u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een
volgend lot.volgend
Inleveren
van
14-11-’15
t/m
05-12-’15.
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018 K.v.K.Groningen
lot. Aktie
loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.
Kijk
voorLET
de Sjieuwke
uitslagen
op
www.westereenderkeaplju.nl
Inlichtingen:
demogelijk
info@treast.nl
en
OP:
inleveren
tot donderdag
06-12-’18
12.00 uur!Westereender Keaplju
Bij
iedere
besteding
ontvangt
uBeer,
1 lot, vervolgens
bij € 5,eenorganisatie
De Westereen

volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.
LET OP: inleveren mogelijk tot donderdag 06-12-’18 12.00 uur!

DEZE AKTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

@dvenonline

De Westereen
Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
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Rijwielhandel Luinstra in Kollum blijft in de familie
KOLLUM - Nog nooit heeft Luinstra zo’n hectisch jaar gehad als het afgelopen jaar. De elektrische fietsen, mountainbikes en racefietsen waren niet
aan te slepen. ,,Door corona gingen veel mensen niet op vakantie, maar
zochten wel de ruimte en vrijheid. Dus kochten ze een fiets’’, vertellen
Jellie Luinstra en Loekie Visser die de zaak in Kollum samen runnen.

Rijwielhandel Luinstra werd achttien
jaar geleden opgericht door Eddie
Luinstra en zijn zoon. Eddie handelde
al vanaf zijn veertiende in fietsen en
was bij Halfords al jarenlang fietsenmaker. Daarnaast herstelde hij fietsen
en verkocht deze aan huis. Jellie: ,,Ik
woonde tegenover mijn ouders en op
een gegeven moment stond míjn garage ook vol fietsen.
Het liep zo uit de hand dat mijn vader,
mijn broer en ik besloten om voor ons
zelf te beginnen.”
In 2002 begonnen zij met een fietswinkel in Kollum, op de plek waar nu
Buitengewoon Mooi is gevestigd. Een
paar jaar later verhuisden we naar het
huidige pand aan de Voorstraat, in het
centrum van Kollum. Nu mijn vader
ouder wordt wil hij het wat rustiger
aan doen en treden mijn partner Loekie en ik meer op de voorgrond.’’
‘Het had zo moeten zijn’

Jellie en Loekie kennen elkaar van de
fietsenzaak. Hij hielp de familie Luinstra met installatiewerk en zo raakten
ze met elkaar bevriend. Van het één

kwam het ander. Loekie werkte al 27
jaar op de verkoopafdeling bij Biddle
in Kootstertille. Vanwege grote veranderingen bij dit bedrijf was hij op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Zijn
partner Jellie vroeg of hij die nieuwe
uitdaging in de fietsenzaak van haar
vader zou willen beginnen.
Zelf werkte zij al in de zaak. Loekie:
,,Daar moest ik wel even over nadenken, want dat was een hele stap. Toch
heb ik de knoop doorgehakt en de
kans met beide handen aangegrepen.
Voor Eddie was het een opluchting,
want zijn vrouw was in die tijd ernstig
ziek en nu kon hij het werk met een
gerust hart aan ons overlaten. Het had
zo moeten zijn.’’
Halen en brengen van fietsen

Nu runnen Jellie en Loekie de zaak
samen. En dochter Joukje Luinstra
doet de administratie. Eddie blijft op
de achtergrond betrokken. Loekie geniet van zijn nieuwe baan. ,,Vooral het
contact met de klanten vind ik mooi.
Een goede service is voor ons erg belangrijk. Verkopen is een kwestie van

gunnen. Mensen kunnen overal een
fiets kopen, maar het gaat uiteindelijk om de gunfactor. Klanten moeten
er een goed gevoel bij hebben en wij
moeten onze afspraken nakomen’’,
zegt Loekie.
Rijwielhandel Luinstra onderscheidt
zich van anderen door fietsen die

gerepareerd moeten worden gratis
te halen en te brengen. In de grote
werkplaats heeft iedereen zijn eigen
specialisme. De één is gespecialiseerd
in elektronica, de ander in verkoop
en we hebben een medewerker die
het halen en brengen van de fietsen
voor zijn rekening neemt. Ook voor
het onderhoud van racefietsen, mtb’s,

aangepaste fietsen kunnen mensen
bij Luinstra in Kollum terecht. Jellie: ,,Samen vormen we een goed en
professioneel team. Met z’n allen proberen we dit bedrijf zo goed mogelijk
voort te zetten.’’
Foto: Jaap de Boer

Sinterklaas koopt in bij Cadeauvoordeel.nl
DE WESTEREEN - Het jaar kent voor cadeauvoordeel.nl en de gelijknamige
winkel in De Westereen twee absolute piekmomenten: de zomer en de
aanloop naar de decembermaand. Dat is dit coronajaar niet anders dan
anders. Sterker nog, het is er voor Alex Wijnsma alleen maar drukker op
geworden. ,,De online bestellingen gingen door het dak dit jaar. In de
zomer waren het met name zwembaden voor thuis, omdat veel minder
mensen op vakantie gingen.”
Tekst en foto: Johanna Kommerie

In de winkel in De Westereen is het
daarentegen wel wat rustiger geworden, maar Wijnsma verwacht dat
het de komende maand - met de decembermaand in aantocht - wel wat
drukker gaat worden. Zolang de co-

ronamaatregelen het toelaten laat hij
de speciale koopavonden van 20 en
27 november dan ook in de agenda
staan. ,,In de winkel is veel ruimte
om afstand van elkaar te kunnen
houden.” De glamouravond die hij
ieder jaar in november organiseert
gaat dan weer niet door. ,,We hebben

goed gekeken naar wat er eventueel
mogelijk is, maar we willen ook niet
teveel mensen bij elkaar. En als je
met standhouders gaat werken dan
wordt het toch een soort evenement
en dat is momenteel niet toegestaan.
We vinden het jammer, maar het is
even niet anders.”
Handelen in waar vraag naar is

Ruim drie jaar geleden begon Wijnsma met de winkel in De Westereen.
Op dat moment was hij al drie jaar
online actief met cadeauvoordeel.nl.
,,Dat is de kracht van onze winkel.
Zonder het online gedeelte zou de

fysieke winkel niet kunnen bestaan.
Maar we vinden het ook belangrijk
om het dorp en de omgeving nog
een plek te kunnen bieden waar ze
zo naar binnen kunnen lopen om een
cadeautje te kopen. Dat wordt ook
erg gewaardeerd”, aldus Wijnsma.
De inpakafdeling van de online shop
is in de fysieke winkel. Daardoor zijn
de ruime openingstijden van de winkel mogelijk.
Wie al langere tijd niet in de winkel is geweest zal inmiddels versteld
staan van het aanbod. Ruim 10.000
artikelen zijn op voorraad in de win-

kel verkrijgbaar. In tegenstelling tot
de start van de winkel zijn er weinig
woonaccessoires meer verkrijgbaar.
,,We begonnen als een winkel waar je
voor iedereen een cadeautje zou kunnen kopen. Langzamerhand merkten we echter dat er weinig vraag
was naar woondecoratie, maar wel
naar speelgoed en hobbyartikelen.
Dus daar zijn we ons in de winkel
op toe gaan spitsen.” Online is het
aanbod nog groter en ook diverser.
,,Online verkopen we ruim 70.000
verschillende artikelen. Daar zit van
alles tussen, ook stofzuigerzakken,
koelkasten, bewakingscamera’s, enzovoorts.”
Hobbymaterialen

Wijnsma probeert altijd een zo uitgebreid mogelijk assortiment neer
te zetten in zijn winkel. De afdeling kleinvak is de laatste tijd erg
uitgebreid, omdat hij merkte dat
daar behoefte naar was. Zo zijn er
bijvoorbeeld verschillende kleuren
sokkenwol, maar ook de benodigde
brei- en haaknaalden. ,,Als ik zoiets
als sokkenwol aanbied, dan wil ik ook
dat klanten er de bijbehorende materialen bij kunnen krijgen. Daarvoor
moeten ze niet ergens anders naartoe hoeven te reizen. Ik zie dat ook
als een stukje service naar de klanten
toe.” Wat momenteel ook erg populair is het diamond painting. Ook
daar heeft Wijnsma een uitgebreid
assortiment van in de winkel.
Naast de hobbymaterialen zijn er
veel speelgoed- en feestartikelen
aanwezig in de winkel. Spellen, puzzels, speelgoed van Paw Patrol of
trekkers van Bruder, L.O.L. Surprise;
het is er allemaal. Wie dus op zoek is
naar een leuk en betaalbaar cadeautje voor kinderen kan zijn lol op in
De Westereen. ,,Sinterklaas kan hier
zelfs gratis voor de deur parkeren,
hoe gemakkelijk is dat?”
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

A.P.K. KEURINGSSTATION

NIEUW

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

ARDAPPEL
UTOMAAT
AARDAPPEL
AUTOMAAT

GARAGE VRIES

Aardappelen en groente vers van het land

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

OPEN 24/7

& BOERDERIJWINKEL

elen en groente vers van het land
Volop verkrijgbaar:
• Rode star
• Borgers
• Bildtstar
• Irene’s
• Diverse groenten

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

OPEN 24/7
AARDAPPELHANDEL FOKKE DE JONG

• 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

Nesserwei 9, 9145 CE Ternaard
Tel: 06-20403033

www.aardappelhandeldejong.nl

ERDERIJWINKEL
WIJ

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

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

aan

voor

complexe vraagstukken.

Drachten

Surhuisterveen

De Westereen

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

Voor slechts

€ 18,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Tjia Sauw + Foe
Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté + Daging Kerrie
of Roedjak + Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 22,95

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

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

Roden

MAAND MENU A:

8 Mini Loempia’s + Babi Pangang
+ Tjap Tjoy + Foe Yong Hai +
Nasi of Bami (groot)

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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03
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Natuurlijke bron

Het bijhouden van lijstjes. Sommigen vinden dit maar niks, een
andere moet er niet aan denken.
Onder degenen die dit prachtig
vinden, hoor ik zelf. Toevallig of
toch niet, kwam ik deze week een
van mijn oudere schriften tegen,
waarin ik regelmatig natuurwaarnemingen opschreef. Dit in de tijd
toen ik nog in Kollum werkte en ik
’s middags nog een uur pauze had.
Tekst Johannes van Kammen

Soms als het regende zaten we dan te
kaarten, maar nog vaker ging ik het
park in. Een mooie wandeling maken.
Ik zag dat ik ook melding had gemaakt van de ransuilen in het Witwaterbos, zoals ik meen dat het genoemd
werd. Dit in de periode van 1987 tot
1991. Ik noteerde de eerste waarneming en de laatste van een seizoen.
Maar ook het hoogste aantal. Dat
ging toch van tien naar vier in vijf jaar
tijd. Het schrift bracht mij toch ook
weer bij de afgelopen winter, toen er
op een roestplek in Kollum meer dan
dertig ransuilen de winter doorbrachten. Zichtbaar vanaf de Voorstraat in
de schitterende notaris tuin. Een link
naar de vroegere ransuilen? Ik weet
het niet, maar vind het erg leuk.
Naar Kollum, ik deed dat bijna altijd
op de fiets. Wind, regen, kou, maar
ook zon, het deerde mij niet als ik
op de terugweg was. Ik weet nog dat
ik een keertje lui was en met de auto

Bonte kraai, dertig jaar geleden algemeen. Foto: Marcel van Kammen

ging. Op de terugweg reed ik een
roodborstje dood. Ik heb mij dat zelf
nooit vergeten. Onderweg naar Kollum in de Mieden fietste ik vaak samen met mijn collega Klaas Vijverda,
een bloemenkenner. Zelf was ik meer
van de vogels. Een mooie combinatie.
Laat ik in die verslagen nu ook notities
tegenkomen, waar ik ook de eerste en
laatste bonte kraaien vermelde.

Ransuil afgelopen winter meer dan 40 exemplaren op roestplaats in Kollum.
Foto: Marcel van Kammen

Nu een zeldzaamheid die zelfs landelijk vermeld wordt op waarneming.nl.
Ik las in die jaren aantallen van ruim
boven de dertig bonte kraaien in de
Mieden. Ze zaten meestal in het eerste gedeelte nog onder De Westereen.
De bonte kraai was toen algemeen.
Net als met de ransuil stond hij al in
oktober op het lijstje. Je kunt het bijna
niet geloven, nu ruim dertig jaar later
is er al jaren geen bonte kraai meer in
de regio. Er zijn nu jaren dat ik er helemaal geen een zie. In diezelfde pe-

riode groepen maakte ik ook melding
van groepen van 100 en 200 honderd
kemphanen. Hoezo de natuur verandert.
Ik maak mij zorgen om onze leefbaarheid. Natuurlijk ben ik bang voor
corona. Maar ik zie en hoor ook de
verhalen van de vogelgriep. Het grote
aantal dode vogels dat overal gevonden wordt. Het zijn niet alleen de
ganzen, maar ook wulpen en smienten sterven massaal. Afblijven is het
devies. Is ook niet moeilijk denk ik,
behalve als ik een vogel zou treffen
met een ring om de poot of nek. Ik ga
geen antwoord geven, maar de vraag is
dan wel of het gezonde verstand het
wint. Misschien kom ik wel niet in die
verleiding. Mocht u nu toevallig een
torenvalk waarnemen met een kleurring en de code kunnen aflezen, dan
weet ik zeker dan de vogelringroep
Burgermar er belang bij heeft. Er zelfs
blij mee is.

Reacties en ringmeldingen: Johannes
van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271
AN De Westereen. 06-42952908. Email: jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in De Westereen

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

Natuurlijk vastgelegd

Gouden Pootjes
Het was een heldere herfstige dag en Robin van der Land besloot om het mysterieuze bos van Beetsterzwaag te verkennen, gewapend met mijn camera. ,,Een
paar willekeurig ingeslagen paadjes verder zag ik het licht vrijwel perfect vallen
op een dikke kruispin. Ik twijfelde geen moment en richtte mijn lens op de spin.
Het licht viel zo mooi op dit kleine diertje, dat zijn pootjes wel goudachtig leken.
Zo zie je maar weer, je weet nooit wat je treft op een dag in een onbekend bos.’’
Foto: Robin van der Land

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

Instagram
Facebook

Robinvanderland
Robin van der Land

Meer informatie:
vdlandrobin@gmail.com
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MUUR ISOLATIE

VLOER ISOLATIE

DAK ISOLATIE

SPECIALIST IN
WONINGISOLATIE
- Bespaart veel energie!
- Draagt bij tot een schoner milieu!
- Verhoogt het comfort!
- Verlaagt de energielasten!
- Zakelijk en particulier!

WWW.KOSTONNOORD.NL
Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl
Informeer naar de subsidiemogelijkheden!
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Verduurzamen huis nu extra aantrekkelijk voor Friezen
Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun
woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering
van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor
bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.
De grote vraag van veel inwoners van Noardeast-Fryslân is: Waar moet ik
beginnen?

kelen. Hij of zij kan je verder op weg
helpen’’, legt de gedeputeerde uit. Voor
vragen over duurzaam (ver)bouwen,
energiebesparing, energiebesparing,
energie opwekken en financieringsmogelijkheden kun je terecht bij het
digitale Duurzaam Bouwloket van de
gemeente of provincie Fryslân.
Twee regelingen

Energiecheck

Gedeputeerde Sietske Poepjes.
Tekst: Klasina van der Werf

,,Ik snap dat veel mensen door de
bomen het bos niet meer zien’’, stelt
gedeputeerde Sietske Poepjes van de
provincie Fryslân. Wat moet ik doen
en hoe ga ik dat betalen, vragen veel
inwoners van Fryslân zich af. De gedeputeerde stelt ze gerust: ,,Mensen
móeten helemaal niks. Het is nog
altijd je eigen keus om je huis te verduurzamen. Zelf woon ik in een oud
huis uit 1670 in het centrum van
Makkum. Als het hard waait, hoor
ik de houten gebinten kraken. Ik zeg
altijd: volgens mij heb ik Energielabel
Z’’, lacht Sietske.

Sietske kiest er bewust voor om haar
kachel niet te hoog te zetten. ,,Ik doe
gewoon een extra trui aan als ik thuis
aan het werk ben. Zo gaat iedereen op
z’n eigen manier om met duurzaamheid. Ik heb laatst wel een energiecheck in mijn huis gedaan om eens te
kijken wat de mogelijkheden zijn voor
mijn woning. Zo ontdekte ik dat er
tegenwoordig ook voor monumentale
ramen een speciaal soort glas is dat
dezelfde functie heeft als dubbel glas.
Dat ga ik doen.’’
Gratis advies

Ze raadt ook inwoners van deze regio aan om eens een energiecoach
om advies te vragen. ,,Dat kan je eigen installateur in het dorp zijn of via
een onafhankelijke energiecoach die
je gratis via de gemeente NoardeastFryslân of Dantumadiel kunt inscha-

Als je dan weet wat je wilt is een
belangrijke tweede vraag: hoe gaan
we dat betalen? Bij de provincie zijn
momenteel twee regelingen waardoor huizenbezitters 10% extra subsidie krijgen bovenop de (gemiddeld)
30% die het Rijk nu verstrekt met de
Subsidie energiebesparing eigen huis
(SEEH). Hiervoor moeten ze twee of
meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen. Mensen die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten,
kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening. Vanaf 1 augustus krijgen
Friese aanvragers van de Energiebespaarlening Fryslân een korting van
0,5% op de rente. Ook Verenigingen
van Eigenaars, komen in aanmerking
voor de twee regelingen.
Eén loket

,,Het gaat om flinke kortingen’’, stelt
Sietske Poepjes. ,,Daarnaast wordt je
energierekening ook nog eens lager
door te investeren in duurzaamheid,
dus dat kan na vijf of zes jaar vaak al
uit. Bovendien is het beter voor het
milieu en het huis wordt ook beter
verkoopbaar. Als je het ook nog laat
uitvoeren door een bedrijf uit de regio
stimuleer je de economie er ook nog
mee. Ik sprak laatst met een familie uit
Heerenveen die vanwege corona niet

op vakantie kon gaan. Zij investeerden dat geld nu in hun huis. Het viel
ze mee hoe eenvoudig het was om de
subsidies aan te vragen, alles gaat via
één loket.’’
Aanvragen

De Friese aanvulling op de landelijke
subsidie geldt met terugwerkende
kracht vanaf 1 juni 2020. De Energiebespaarlening met rentekorting is
sinds 1 augustus 2020 aan te vragen.
De regeling van de provincie Fryslân
loopt tot en met 31 december 2022.
Meer informatie: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aantrekkelijkvoor-friezen_22405.html

Het huis van gedeputeerde Sietske Poepjes
stamt uit 1670.

Energiebesparende isolatiemaatregelen

Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u in aanmerking
komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde
is dat u twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.
De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:

•

Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de
thermische schil
•
Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil,
of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd
is)
•
Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer
en/of de bestaande bodem (ofwel de kruipruimte) in de thermische
schil
•
Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel
met isolatiemateriaal
•
Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil
door HR++-glas of door triple glas
Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het
vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas
mag gecombineerd worden met panelen in het kozijn met dezelfde Uwaarde.

Damstra: ‘Waterstof is de duurzame
oplossing voor de toekomst’
DRIEZUM - Nadat mensen de eerste stappen hebben genomen om hun
huis te isoleren, komt installatiebedrijf Damstra uit Driezum in beeld. Zij
installeren vooral veel waterpompen en zonnepanelen. Binnenkort komt
er volgens Damstra een belangrijke energiedrager bij: waterstof.

Koninklijke Damstra Installatiegroep
is in het Noorden voorloper op het gebied van duurzaamheid. ,,Mijn ‘oerpake’ is begonnen met een wagenmakerij,
maar hij maakte ook al houten pompen.
Mijn heit ontwikkelde vervolgens in de
jaren ’90 al warmtepompen. Toen had
nog nooit iemand van warmtepompen
gehoord’’, zegt commercieel directeur
Teake Damstra trots. Tegenwoordig
heeft Damstra het nog steeds druk
met het plaatsen van warmtepompen.
Ook zonnepanelen worden veel geïnstalleerd, weet Pieter Harm Sipma uit
ervaring. Hij is projectleider Duurzaam

bij Damstra. ,,Ik vind het belangrijk om
mensen een eerlijk advies te geven. Ook
als iets beter niet kan, geven we dat eerlijk aan’’, zegt Pieter Harm. Vooral de
combinatie van een warmtepomp en
zonnepanelen is populair. ,,Met zonnepanelen wek je de stroom op die nodig
is om de warmtepomp te laten draaien.
Zo krijg je een gesloten systeem dat
zich binnen tien jaar terugverdient.’’
Ketel op waterstof

Teake en Pieter Harm maken zich echter wel zorgen over de impact die de vele
zonneparken en zonnepanelen hebben

op het elektriciteitsnetwerk. Teake
Damstra: ,,De wal keert het schip. Liander is ermee bezig het netwerk uit
te breiden, maar dat kan jaren duren.
Wij denken dat waterstof de oplossing
voor de toekomst is. Het overschot van
stroom van zonnepanelen kan worden
omgezet in waterstofgas, dat vervolgens
gebruikt kan worden om de woning te
verwarmen. Voor bedrijven kunnen wij
er al voor zorgen dat de ketel op waterstof gaat draaien. Hier is ook een subsidiepot voor die in november geopend
wordt. Ik verwacht dat in de toekomst
ook steeds meer particulieren gebruik
zullen maken van dit waterstofsysteem
in hun woning. Dit kan een concrete
stap zijn in een betaalbare energietransitie. Bij Damstra zijn we al bezig met
een proefopstelling. Komende winter
gaan we hiermee draaien.’’
Nul op de meter

Fossiele brandstoffen raken langzamerhand uitgeput. Daarom is het ook
zo belangrijk om duurzaam om te
gaan met energie. Klimaatveranderingen laten zien dat het anders moet.
,,En het kán ook anders’’, stelt Pieter

Duurzame nieuwbouwwoning in Zwagerbosch.

Harm Sipma. Het valt hem op dat
de gasprijs steeds hoger wordt. ,,De
energiebelasting wordt jaarlijks flink
verhoogd met als doel het gasgebruik
zoveel mogelijk te reduceren. Mensen
verdienen met duurzame oplossingen
de investering die er voor nodig is sneller terug. Wat je nu echter ziet is dat
mensen met meer geld warmtepompen
kopen. Mensen met een lager inkomen

hebben daar geen geld voor. Dat is oneerlijk. Daarom ben ik blij dat dankzij
subsidiepotjes mensen met een kleinere
beurs ook de kans krijgen om hun woning energieneutraal te maken met nul
op de meter.’’
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Vier jaar op rij de
hoogste waardering!

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl
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RegioBank in De Westereen groeit maar door
DE WESTEREEN - Terwijl veel banken hun vestigingen sluiten blijft RegioBank in De Westereen haar baliefunctie houden. ,,Wij merken dat dit zeer
gewaardeerd wordt door onze klanten. Ook al lopen mensen de deur niet
meer plat, ze vinden het toch wel prettig om een bank in de buurt te hebben’’, zo stellen Theo Elzinga en Yneke Bruinsma-van der Schaaf van de
RegioBank in De Westereen.

Klanten zien bij het kantoor in De Westereen altijd dezelfde gezichten bij de balie
en als ze willen kunnen ze Frysk praten.

De RegioBank is gevestigd in het
voormalige pand van de Friesland
Bank aan de Skoallestrjitte in De
Westereen. ,,De lijntjes zijn bij ons
kort. Mensen krijgen óf Theo of mij
aan de telefoon. En niet iemand ergens in de Randstad die nog nooit
van het dorp De Westereen heeft
gehoord. Dat vinden klanten erg
prettig’’, vertelt Yneke.
Zij woont in Buitenpost en werkt
sinds 2017 bij de RegioBank in De
Westereen als adviseur bankzaken
en verzekeringen. In deze coronatijd
kunnen mensen niet meer spontaan
langskomen maar moeten ze een
afspraak maken. ,,Dat mis ik wel.
Je wilt het liefst de deuren openen,
maar dat kan nu even niet. Uiteraard
kunnen mensen ons altijd bereiken
als het nodig is. We blijven in de
buurt’’
Alles onder één dak

Theo Elzinga uit De Westereen
voegt eraan toe dat het voordeel van
de RegioBank is dat alles onder één
dak zit. ,,Mensen kunnen hier voor
verzekeringen, hypotheken en bankzaken terecht. De klant staat daarbij
altijd centraal.’’ Gerk Sikma zit het
langst op kantoor, al 36 jaar. Hij is
eigenaar van het filiaal in De Westereen. ,,Van de twintig RegioBankkantoren in Friesland zitten wij in
de top 3 qua groei. Wij zijn volgens
het hoofdkantoor een voorbeeld
voor andere kantoren.’’ Mensen kunnen bij RegioBank nog geld storten,
overboeken of contant geld ophalen.
Alle vormen van bankieren zijn
hier mogelijk, van traditioneel tot
modern. Yneke: ,,Sommige men-

OVERSTAP
SERVICE

sen zien we hier
nooit, zij regelen alle bankMaak gebruik van de
zaken via de
overstapservice en
app. We merken dat vooral
ontvang 50 euro
ouderen hier
contant op uw
nog wel moeite
mee hebben. Wij
rekening!
eigen pinpas mag
nemen ze dan bij de
betalen. Jongeren leren
hand en helpen ze stap
spelenderwijs met geld om
voor stap. De wereld wordt
steeds meer digitaal, dus kunnen te gaan en zich bewust te worden van
we onze klanten daar beter maar op hun uitgaven. De kennis die hij nu al
voorbereiden. Vaak vinden ze dat het heeft had ik niet toen ik 8 jaar oud
allemaal best meevalt als ze eenmaal was’’, zegt Yneke.
weten hoe het werkt. En dan kunnen
ze niet meer zonder.’’
Succesformule
Zowel particulieren als zakelijke
klanten kunnen bij RegioBank teZilvervloot sparen
Ook voor kinderen heeft de Regio- recht. Wat betreft hypotheekadvies
Bank van alles te bieden. Tijdens de is RegioBank onafhankelijk adviseur.
herfstvakantie organiseert Regio- ,,Wij bieden veel verschillende hyBank elk jaar de Kinderspaarweek. potheekproducten aan. Maar net wat
Zij kunnen dan sparen voor een leu- bij de klant past’’, stelt Gerk Sikma.
ke verrassing. Ook heeft deze bank Het belangrijkste doel van Regionog een ‘ouderwetse’ Zilvervloot Bank is dat ze mensen zo snel moSpaarrekening. ,,Hiermee krijgen gelijk willen ontzorgen. ,,Voor elke
kinderen naast de variabele rente een klant zoeken wij een passende opbonus over de inleg van 1% per vol- lossing. Mensen zien hier altijd deledig spaarjaar. Met een maximum zelfde gezichten bij de balie en als ze
van 10%. Dit bedrag kan oplopen tot willen kunnen ze in hun eigen Friese
ruim duizend euro’’, legt Theo uit.
Om kinderen alvast op de toekomst
voor te bereiden heeft RegioBank
ook nog een financieel pakket voor
het kind zelf: JongWijs. Hoe ouder
het kind wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn. ,,Zo kunnen kinderen
vanaf acht jaar al een eigen pinpas
krijgen. Dan denk je misschien:
wat jong! Maar mijn zoon is 8 jaar
en moet je eens zien hoe trots hij is
als hij zijn Monstertrucks met zijn

Regiobank heeft als enige bank nog een ‘ouderwetse’ Zilvervloot Spaarrekening.

Het team van de Regiobank/ K. Venema assurantiën in De Westereen met van links naar rechts: Gerk
Sikma, Yneke Bruinsma - van der Schaaf, Joop Hoekstra, Theo Elzinga en Gerben Sikma.

taal praten. Niet voor niets hebben
we al vier jaar op rij de hoogste waardering gekregen van de consumentenbond. Wij hebben een succesfor-

mule in handen. Als mensen willen
kunnen ze bij ons binnenlopen. Dat
wordt gewaardeerd. Gewoon omdat
het kan.’’

Tijdens de herfstvakantie organiseert Regiobank elk jaar de Kinderspaarweek.

Het pand van de Regiobank in De Westereen waar mensen normaalgesproken spontaan naar binnen kunnen lopen. In deze coronatijd moeten mensen
wel vooraf een afspraak maken.
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Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

7
incl. b ,00

ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 10,-

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen,
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u.
Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen.
Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

,-

,-

50
€ 7.9

50
€ 7.9

FORD FOCUS 1.0I
ECO BOOST 125 PK!!
110.561 KM | 2013

FORD FIESTA 1.25I
99.986 KM | BJ 2015
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

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

0,-

50,-

95
€ 10.

€ 14.9

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 10,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,-. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 7,60.

Postzegel
niet nodig

RENAULT SCENIC 1.2 TCE BOSE
123.561 KM | 2014

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

✔ Ik maak gebruik van de proefactie en ontvang
graag eenmalig 3 maaltijden voor slechts € 10,-

Naam:
Adres:
Woonplaats:

0,-

SUZUKI SX 4 S-CROSS 1.6I EXCLUSIVE
AUTOMAAT !!
111.915 KM | 2015
0,-

€ 4.50

€7.95

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
VW GOLF PLUS 1.4I TRENDLINE!!
131.000 KM !! | 2006

VW POLO 1.2 TSI LIFE
137.961 KM | 2013

Telefoon:
E-mail:

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675
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M.R.S. Oudwoude verkoopt nu ook kachels
OUDWOUDE - Gedi Kerkstra is in 2018 samen met haar man Johan de Jong
voor zichzelf begonnen met het bedrijf M.R.S. Dit staat voor Multi-Reiniging Service Oudwoude. Zij zijn gespecialiseerd in schoorsteen vegen, ongediertebestrijding en Mechanische ventilatie reinigen. Sindskort hebben
ze ook een eigen showroom voor de verkoop van kachels.

Gedi en Johan zitten al geruime tijd
in het vak. Ze deden allebei ervaring
op als vaste kracht bij schoorsteenbedrijf Wijma. Nu ze voor zichzelf zijn
begonnen hebben ze hun huis aan de
Foarwei in Oudwoude omgebouwd
tot kantoor. ,,Het aantal klanten dat
ons vraagt om hun schoorsteen te vegen groeit. Veel van hen vragen ook
advies over kachels. Wij hebben de
ruimte om hier een aantal kachels te
laten zien op kleine schaal. Vandaar
dat we er ook meteen een showroom
bij hebben gemaakt’’, legt Gedi uit.
Veel kennis

Het was de bedoeling om een echte
opening te organiseren, maar dat ging
vanwege corona niet door. Wel zijn
klanten welkom om de showroom en
het nieuwe kantoor te bewonderen.
,,Mensen die op zoek zijn naar een
hout- gas- of pelletkachel kunnen hier

inspiratie opdoen. Wij helpen ze graag
verder bij het maken van een keuze.
We kunnen van elke soort kachel een
voorbeeld laten zien. We hebben een
kleine voorraad, maar kunnen alle kachels leveren. Het is maar net wat er
bij de klant past. Wij hebben door de
jaren heen veel kennis opgedaan dus
we kunnen mensen goed advies geven, ook over stoken. Kachels kun je
overal kopen, maar wij onderscheiden
ons juist met die kennis en een goede
service. ’’

Het nieuwe kantoor en de
showroom zijn heel huiselijk
ingericht.
Heel huiselijk

Het team van M.R.S. is in een paar
jaar uitgebreid naar acht medewerkers,

waarvan er drie op kantoor zitten en
vijf in de buitendienst werken. Johan
de Jong en zijn zoon Max zijn vooral
gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Dochter Anouk zit op kantoor
en zorgt samen met Gedi en Maaike
voor de administratie en de telefoontjes. Sikke, Edwin en Tjalling worden
vooral ingeschakeld voor het reinigen
van mechanische ventilatiesystemen
en de rookkanalen. Het nieuwe kantoor en de showroom zijn heel huiselijk ingericht met een grote openhaard, een prominente toonbank en
een koffiehoekje.
,,Het is hier lekker warm en gezellig.
Ik houd ervan om een ruimte in te
richten. Dus als mensen vragen hebben over hoe hun kachel het beste in
het interieur past, kunnen ze ook bij
ons terecht. Wat dat betreft zijn wij
van alle markten thuis.’’

Het ideale Sinterklaascadeau voor voetballiefhebbers

Aftellen naar ‘sc Heerenveen een eeuw voetbal’
DE WESTEREEN/HEERENVEEN - Goed nieuws voor iedere voetballiefhebber
en in het bijzonder die van sc Heerenveen. Op woensdag 25 november
presenteert Heidstra Media in samenwerking met sc Heerenveen een
schitterend jubileumboek in het kader van ‘100 jier sc Heerenveen’. Het
eerste exemplaar wordt aangeboden aan Foppe de Haan.

door om de goal in polonaise te vieren.
Ook ging het flesje Sonnema rond om
elkaar toch wat warm te houden als er
niet gescoord werd.’’
Verhalen die je nog niet wist

De journalisten Gurbe van der Woude
en Ferdinand de Jong hebben werkelijk alle redactionele registers opengetrokken en unieke verhalen gebundeld
in ‘sc Heerenveen een eeuw voetbal’.
Het idee om een boek uit te geven
was voor Pieter Jan Heidstra uit De
Westereen als sponsor van sc Heerenveen een grote wens. Afgelopen mei
verscheen er al een vuistdik boek over
de volledige geschiedenis van de club.
,,Dit nieuwe boek heeft weer een hele
andere invulling en is voor een breder
publiek betaalbaar. Bovendien kunnen
mensen in coronatijd wel wat leuke
ontspanning gebruiken.’’
Van iconen tot technische staf

Natuurlijk kunnen de schrijvers niet
om Abe, Riemer en Foppe heen, iconen die sc Heerenveen op de kaart
hebben gezet. ,,Maar ook is er aandacht voor spelers, bestuurders en le-

den van de technische staf die altijd
wat onderbelicht zijn naar onze mening’’, aldus Pieter Jan Heidstra. ,,In
het boek wordt ook André van Tuinen uit Bakkeveen genoemd die zijn
debuut maakte tegen AJAX 3-3. Of
mijn oud-collega Sjirk Kooistra die
toch mooi kan zeggen dat hij tegen
Zinédine Zidane heeft gespeeld. En
wat te denken van Piet Keur de spits
die menig doelpunt gescoord heeft in
het pompeblêden shirt.’’
Gebroeders Anker

Er is ook gekeken naar markante supporters, zoals de gebroeders Anker.
,,Ik vergeet nooit dat mijn vrouw voor
het eerst meeging naar een thuiswedstrijd van sc Heerenveen in het oude
stadion. De advocatentweeling zat één
rij achter ons en maakte een onvergetelijke indruk op haar. Bij een doelpunt sprongen de heren tussen ons

In het boek wordt het echtpaar Jan
en Afke Hylkema ook niet vergeten.
Jarenlang hebben ze de grootste voetballers onderdak geboden tot dat ze
zelf een woning hadden gevonden. De
familie heeft nog steeds goede contacten hieraan over gehouden. ,,Het
zijn echt stuk voor stuk schitterende
verhalen die je nog niet kende, maar
die binnenkort met de lezers gedeeld
worden. Nog 1 tipje van de sluier: hoe
kon het toch zo misgaan bij de uitwedstrijd tegen Helsingborg? Gert
Jan Verbeek onthult dit mysterie voor
eens en altijd.

sc Heerenveen

EEN EEUW VOETBAL

Waar te koop?

Het boek sc Heerenveen een eeuw
voetbal is voor slechts €9,95 te koop
bij de Feanstore en exclusief bij de
Poiesz supermarkten in Friesland. Het
ideale schoencadeautje of leuk voor
onder de kerstboom!

ReisQuiz Code Groen steunt Aktie Pepernoot
Ontdek door deze ReisQuiz onze mooie
Wereld. Maak het thuis gezellig, zet iets
lekkers op tafel, nodig je familie, vrienden of sportmaatjes op afstand uit door
te videobellen of te appen en ga online de
strijd aan. Wie is het fanatiekst en wint
één van die te gekke prijzen.

ZWAGERBOSCH - Persoonlijk Reisadviseur Tina Kempenaar doet mee met 
ReisQuiz Code Groen. Op vrijdag 13 november a.s. om 20.00 uur organiseer ik
met een dertigtal reisadviseurs uit heel Nederland de ReisQuiz Code Groen. 
Nu alle landen op oranje of rood staan moest er gewoon een positief geluid 
uit de reisbranche komen. We brengen allemaal nog meer tijd thuis door en 
met deze ReisQuiz wil ik de gezelligheid in huis halen door even lekker 
wegdromen naar mooie bestemmingen. Het is gewoon tijd voor iets leuks 
en gezelligheid natuurlijk!

De Hoofdprijs is een overnachting voor
2 personen bij B&B Op d’n Kreijtenberg
inclusief ontbijt in het Brabantse Milheeze. Verder is er een geweldig prijzenpakket met onder andere een dinerbon
van La Cubanita en 4 x entree Landgoed
Nienoord.
Met deze ReisQuiz steun ik Aktie Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp.
Deelname kan voor 5 euro per persoon
en daarvan doneer ik 2 euro aan Actie
Pepernoot van Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij zorgen dat kinderen die in
armoede opgroeien tóch een cadeautje
krijgen op pakjesavond.
Dus ga met mij op wereldreis, test je
reiskennis en doe een hoop interessante

weetjes op. Er worden 80 vragen gesteld,
verdeeld over verschillende rondes over
alles dat met reizen te maken heeft. Het
is vrijdag de dertiende maar wie weet
wordt dat wel jouw geluksavond!

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 13
november 16.00 uur via mijn mail tina.
kempenaar@personaltouchtravel.nl of je
kunt appen naar 06-16987817.

OUD PAPIER KALENDER 2020
Protestantse Gemeente De Westereen

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

Inzameldatums voor 2020

Zaterdag 12 december
Aandachtspunten:
• Huis
. aan huis ophalen, op de aangegeven zaterdagen vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur.
• Zet het papier deze ochtend om 8.15 uur op een goed zichtbare plaats bij de weg.
• Verpak het papier in dozen of gebundeld. Geen plastic zakken gebruiken.
• Papiercontainers zijn toegestaan

Uw oud papier steunt
een goed doel
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KORTINGSBON

20%

Op 1 artikel naar keuze*
GELDIG VAN 11 - 15 NOVEMBER 2020
*Tegen inlevering van deze bon.
Vraag naar de voorwaarden
in de winkel.
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20%
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Vraag naar de voorwaarden
in de winkel.

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar
de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

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

Voorpret voor de mooiste tijd 
van het jaar begint bij TUIN!
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DE WESTEREEN - ,,Ik vind kerst de
mooiste tijd van het jaar’’, zegt
Jan Feenstra van Tuincentrum
TUIN!. Hoewel het dit jaar allemaal
anders dan anders is verwacht hij
dat mensen nog steeds behoefte
hebben om het gezellig in huis te
maken tijdens de donkere dagen.
,,Misschien zelfs wel meer dan
ooit.’’

De kerstafdeling bij TUIN! is dit jaar
nog groter dan voorgaande jaren. ,,Vorig jaar hebben we onze vijverafdeling
verwijderd om meer ruimte te creëren
voor de kerstspullen. Eind januari zijn
we al naar de grootste internationale
beurs in Frankfurt - Christmasworld
– geweest om ons voor te bereiden op
de nieuwe collecties. Ik weet nog dat
we daar allemaal Chinezen zagen met
mondkapjes. ‘Bytsje oerdreaun net?’,
dachten wij nog. En moet je nu zien,
nu dragen we zelf ook allemaal een
mondkapje in ons tuincentrum’’, vertelt Jan Feenstra.
10.000 vierkante meter
overdekte ruimte

In augustus zijn de eerste wanden
geplaatst, stellingen leeggehaald en
omgebouwd voor de kerstafdeling. In
september hangen de medewerkers de
kerstverlichting alvast op. ,,We merken dat mensen vanaf het moment
dat de dagen donkerder worden al
sfeerverlichting kopen. Ook kerstspullen worden steeds eerder in huis
gehaald. Vooral in deze coronatijd is
dat handig, om de bezoekersaantallen te spreiden. Het voordeel is dat wij
twee grote zaken hebben, zowel in De
Westereen als in Leeuwarden waarvan
in totaal meer dan 10.000 vierkante
meter overdekt is. Dus mensen hebben alle ruimte om bij ons te winkelen.’’

hoofdrol is weggelegd voor dieren. Zo
zijn er zebra-, leeuw-, tijger- en giraffehoofdjes te koop voor in de boom.
De magische kersttrend van dit jaar
is: Pink Forest. De kleuren bij dit
thema bestaan uit ossenbloedrood,
fluweelroze, blush pink, parelmoer en
saliegroen. In dit kerstsprookje wonen
kabouters, feetjes, bosdiertjes en andere sprookjesachtige figuren. Bij Tuin
ontbreekt de roze romantische kerstboom die bij dit thema past uiteraard
niet.

A season of giving and sharing

Het tuincentrum is momenteel voor
een groot deel gevuld met kerstbomen
en kerstaccessoires. ,,Daarmee onderscheiden wij ons in deze regio. Dit jaar
is het thema: A season of giving and
sharing. We hebben gekozen voor verschillende thema’s, te weten: Mountain Lodge, Wild Glam en Pink Forest.’’ De hoofdkleuren van Mountain
Lodge zijn winters wit, zilver, mistig
grijs, winter sky, nachtblauw en camel
brown. Daarnaast zie je diverse houten
versieringen terug in deze kersttrend,
zoals ski’s en sleetjes.

Alles op eigen kracht

Magische kersttrend

Wild Glam is meer een warme, luxueuze stijl met dierenprintjes. Het
kleurenpalet van dit warme thema
bestaat uit donkerbruin, soft terra, ca-

mel brown, lichtgoud en wolwit. Qua
materialen, versieringen en prints zie
je invloeden uit Afrika, waarbij een

Het assortiment bij TUIN! is breed,
heel breed. Van grote en kleine kerstballen tot slingers en van (kunst)kerstbomen en kransen tot alle soorten
kerstdecoratie, zoals notenkrakers en
kerststallen. Populair is momenteel
de DIY (Do It Yourself ) hoek, waar
mensen spullen kunnen kopen om bijvoorbeeld zelf kransen, kerststukjes of
andere kerstversiering te maken. Verder is er een speciale hoek met kerstdecoratie gericht op kinderen en zelfs
baby’s hebben al een ‘eigen’ kersthoek
bij TUIN!. Dochter Aafke heeft samen met een aantal medewerkers de
hele kerstafdeling ingericht, een hele
klus. ,,Eigenlijk doen we alles zelf. Dat
is ook weer het voordeel dat we eigen
baas zijn en nergens bij aangesloten
zijn. We doen alles op eigen kracht.’’
Steeds meer online

Uiteraard blijft TUIN! gespecialiseerd
in Groen. Dus ook voor Nordmannsparren (gezaagd of in pot), eigen
kerstbomen (van 4 tot 6 meter), planten of ander groen die de kerstsfeer
versterken kunnen klanten bij TUIN!
terecht. Inmiddels runnen Jan en Jikke
het tuincentrum al ruim dertig jaar,
waarvan twintig jaar aan de Boppewei
in De Westereen. Jan: ,,We zijn nog
altijd blij dat we de stap hebben genomen. Al is het vaak hard werken. Twee
van onze vier kinderen werken ook in
de zaak, Sjoerd en Aafke. Sjoerd en

zijn vriendin Ciska hebben onlangs
een webshop opgezet, goedkopeolijfbomen.nl, dat draait als een tierelier.
We zetten steeds meer producten online, ook kerstartikelen, zoals fairybells
en onze ledkaarsen met de mooiste
kwaliteit van Nederland. We merken
dat mensen vanuit het hele land producten online bestellen. Vooral dit jaar
is het aantal kopers via de site explosief
gegroeid. Wij bezorgen olijfbomen
door heel Nederland tot Limburg en
Brabant aan toe.’’
Heel persoonlijk

Jan en Jikke hebben inmiddels negen
kleinkinderen. Voor opvolging is al
gezorgd. ,,Eén van de kleindochters
weet al wat ze later wil worden: Baas
van TUIN!’’, lacht Jan. Wat betreft de
kerstafdeling nodigen Jan en Jikke
mensen uit om vooral een kijkje te nemen. ,,Het uitzoeken van kerstartikelen is heel persoonlijk. Ook de manier
van het versieren van je huis verschilt
per persoon. De één wil elk jaar wat
nieuws, de ander koopt een paar items
en weer een ander leeft zich helemaal
uit. Dat is het mooie van kerst.’’

Voordelig kerst vieren?

Bepaal bij TUIN! zelf je korting.
Knip de kortingsbon uit en kies
je korting op 1 artikel naar keuze.
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ISSER

oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

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

www.vissergordijnen.nl

Volop noviteiten!

DE HÛNEKOP

Bij KeukenHuiz

presentearet:

Bezoek onze geheel
vernieuwde showroom
en laat u inspireren!

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!

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

19-10-2020 12:31
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‘Natuurmonster’ Teunis IJlstra heeft passie voor alle facetten
DAMWÂLD – ‘Vogelaar, plantenliefhebber, vlinderspotter en paddenstoelenspeurder’, dit zijn de trefwoorden, die je tegenkomt, als je op de site
“Waarneming.nl” de naam van Teunis IJlstra googchelt. Hierbij dient direct opgemerkt te worden, dat IJlstra hiermee zichzelf te kort doet, want
niets wat er in de natuur, bloeit, groeit, kruipt, zweeft of vliegt ontkomt
aan zijn alsmaar speurende, scherpe haviksogen.

Grote oranje bekerzwam, een opvallende verschijning in De Westereen. Foto: Johannes van Kammen
Tekst: Johannes van Kammen/Teunis IJlstra.

Een steekmug, een paardenbijter maar
ook een muskusrat of watervleermuis
kan niet ongemerkt voorbijkomen,
zonder zijn aandacht te trekken. ‘Levensgenieter, natuurmonster en liefhebber van alles wat goed is’, zoals het
vermeld staat op zijn facebook pagina
zijn misschien veel treffender voor de
amateur natuurspeurder. Een paddenstoelenliefhebber in optima forma,
met een wat duurder woord mycoloog,
hoewel dit woord niet bij hem past.
Teunis geniet momenteel volop van
een toch uitzonderlijk paddenstoeljaar. Teunis IJlstra velen zullen hem
wellicht herkennen, maar niet kennen.
Een man met een ongelofelijke passie, die geconcentreerd naar alles kijkt
wat beweegt, tenminste beweegt in de
natuur.
Een verhaal van, door en over Teunis
IJlstra is het verhaal van een denker en
doener. Een man die in verwondering
raakt van een nieuwe soort, een man
die maar liefst 6376 soorten op zijn
Nederlandse lijst heeft staan. U leest
het goed 6376 soorten. Daarmee is hij
een van de toppers van Waarneming.
nl, maar dit is absoluut niet zijn drijfveer, wellicht het tegendeel, want het
speuren en zoeken, het op naam brengen van, daar ligt zijn plezier. Het plezier van ‘een man met een goede inborst’, zoals hij dat zo mooi omschrijft
op Facebook. Zijn liefde voor de natuur delen met anderen en stilletjes
hopen dat ook andere mensen meer

De inktviszwam, begint vanuit de grond als een
wit, leerachtig “duivelsei”. (Duidelijk op de foto
te zien). Hij doet zijn naam alle eer aan. Deze
exoot, waarschijnlijk in ons land gekomen door
de wolfs krab, was onder meer in Buitenpost
en Burgum te bewonderen. Foto: Johannes van
Kammen

oog krijgen voor de schitterende details van de natuur, niet alleen de aaibare soorten, maar juist in een breed
spectrum het geheel zien, van wat er
in de natuur te bewonderen valt.
De 38-jarige Teunis IJlstra is geboren in Buitenpost, maar woont al een
aantal jaren naar volle tevredenheid
in Damwâld. ,,Paddenstoelen en natuur als mijn hobby, wellicht is passie
beter. Mijn hobby is vooral leuk en
het bevat de gehele natuur en in het
bijzonder paddenstoelen. Maar nogmaals eigenlijk is het de gehele natuur,
de levende natuur, maar ook het weer,
het landschap en de ecologie. Heel
breed dus. Mijn drijfveer is eigenlijk
niet zo eenvoudig te beschrijven als ik
zelf had verwacht. Het is wellicht voor
een groot deel heel simpel, ik hou gewoonweg van de natuur. Maar ik vind
het ook ontzettend belangrijk om de
natuur te beschermen. Waarom ik dat
belangrijk vind? Eigenlijk weet ik dat
niet echt, het is denk ik vooral een
gevoelskwestie is. Wat ik wel weet is
dat mijn vader ook veel van de natuur
hield en dat zal zeker ook te maken
hebben met waarom ik van de natuur
hou. Verder zullen er natuurlijk best
nog meer redenen zijn, maar daar kom
ik zo snel niet op’’, aldus Teunis IJlstra.
,,Paddenstoelen zoeken, ja dat is
eigenlijk vooral in de herfst mijn
favoriete onderdeel van mijn natuurbeleving. Natuurlijk is dit in de
andere seizoenen ook belangrijk voor
mij, maar meestal leg ik de nadruk op

De amethist of de Nederlandse benaming: rode koolzwam ook dit jaar weer in het Veenkloosterbos.
Foto: Bettie Zijlstra

De prachtvlamhoed is deze herfst duidelijk in opmars o.a. in Noardburgum. Foto: Johannes van Kammen

de periodes waarin ik het meeste van
de soorten kan waarnemen. Ik vind
het gewoon leuk om veel te zien, in de
zomermaanden zijn dat bijvoorbeeld
ook de nachtvlinders. Ik lok ze dan
met licht, zodat ik ze gemakkelijk kan
fotograferen en uiteraard om er zelf
zoveel mogelijk te kunnen zien. Dit is
heel leuk om te doen. Het fotograferen is dan wel lastig omdat je uiteraard
een gebrek aan licht hebt. Vaak is het
dan wachten tot de volgende ochtend
en dan maar hopen dat er zoveel mogelijk en uiteraard juist die vlinders die
ik graag op de foto wil, blijven zitten.
Dat slaagt overigens meestal wel goed
en ik ben over het algemeen tevreden’’,
vervolgt Teunis IJlstra. ,,De rest van
het jaar staat vaak gewoon in het teken van kijken wat de dag brengt. Het
leukste vind ik het kijken naar vogels.’’
,,Maar terug naar de paddenstoelen
want daar gaat het in dit verhaal eigenlijk om. De mooiste paddenstoelen vind ik paddenstoelen die ik nog
nooit eerder heb gezien. Ook paddenstoelen die mij om een of andere
reden aanspreken vind ik boeiend.
Dat kan zijn omdat ze erg groot zijn,
een vreemde vorm hebben, omdat ze
afwijkend zijn en dus moeilijker op
naam te brengen zijn. En omdat ik die
dag simpelweg verder geen enkele andere vind, eigenlijk kan het dus haast
iedere reden zijn die je maar kunt bedenken. Het kan zelfs gewoon geen
redenen hebben, maar gewoon omdat
het er is en het een paddenstoel is. Het
zoeken naar paddenstoelen die ik over
het algemeen systematisch bestudeer,
zo erg zelfs dat het eigenlijk meestal
inventariseren is. Meestal probeer ik
dit op zoveel mogelijke plekken en
verschillende biotopen te doen, mits

daar veel soorten voorkomen of kunnen voorkomen. Hoe meer, hoe beter.
Dit omdat ik graag zoveel mogelijk
soorten wil zien, niet alleen op een dag
of per maand of jaar, maar in mijn hele
leven. Dit vind ik het een enorme uitdaging en dan blijft het ook leuk of in
ieder geval leuker, want leuk dat blijft
het altijd wel.’’
,,Ooit zei iemand tegen mij: weet
jij wat een paddenstoel is? Ik zei ‘ja’
natuurlijk. Jij niet dan? Hij begon te

lachen en zei ‘ja’, dat is niet het antwoord wat ik had verwacht, maar wel
een goeie. Ik zei, dat vind ik niet. Hij
keek mij verbaasd aan. En zei toen:
Wat bedoel je daarmee? Ik verklaarde:
Nou, dat weet ik ook niet, maar dat
gezicht van jou, dat vond ik wel mooi.
Ik had vandaag nog niet gelachen en
nu kan ik er niet meer mee ophouden.
Dus ook een leuke reden om paddenstoelen te zoeken. Je komt ook leuke
mensen tegen en regelmatig onverwachte leuke dingen. Eigenlijk is gewoon alles leuk! Ten slotte wil ik nog
even kwijt dat dit jaar (2020) een van
de mooiste jaren van mijn leven was.
Want soms is iets wat slecht lijkt….
minder slecht doordat je dan juist de
mooiste dingen ontdekt…’’. Waarmee
Teunis IJlstra nogmaals benadrukt dat
natuur zijn leven is, gewoon natuurlijk
leven dus.

De kluifzwam aan de rand van De Westereen/Zwagerbosch. Foto: Johannes van Kammen

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

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen
* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef
* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

WINTER SALE!
.

Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur

NÚ

2e ARTIKEL

50%
TEMPUR® Relax Bedkader
Nú vanaf

KORTING*

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

Elingsloane 20
9251 MN BURGUM

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

Tempur_adv_wintersale_A4_staand_v5.indd 1

- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers,
schilderschermen, bouwhekken;
- Evenementen / podiumbouw;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

03-10-18 14:37

+31 (0)511-745001
info@wijngaardensteigerbouw.nl
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Kruize verkoopt nu ook gourmetpakketten aan particulieren

Massaal gourmetten tijdens de feestdagen
TWIJZELERHEIDE - Omdat het dit jaar lastig zal worden om uit eten te gaan
tijdens Sinterklaas of Kerst, verwacht slagerij Kruize uit Twijzelerheide dat
veel mensen thuis gaan gourmetten. ,,Wij spelen daar op in door speciale
gourmetpakketten aan te bieden voor particulieren’’, aldus slager Jack
Kruize.

Kruize richt zich normaal gesproken
op vlees en vleeswaren voor slagerijen,
horeca- en cateringbedrijven. Door
de coronacrisis is dat veranderd. ,,Een
groot deel van onze klanten bestaat uit
horecabedrijven dus de sluiting van de
restaurants heeft ook gevolgen voor
ons. Maar wij worden er creatief van.
In de zomerperiode zijn we al begonnen met het leveren van vlees voor
op de barbecue aan particulieren. Nu
zijn daar de gourmetpakketten bijgekomen. Alles gaat op bestelling’’,
legt Gonny Kruize uit. Gonny (36)
en Jack (32) zijn van jongs af aan bij
de zaak van hun ouders betrokken.
,,Wij weten niet beter en hielpen tijdens de schoolvakanties altijd al mee.’’
Hun vader, Chris Kruize, heeft de
groothandel in vleeswaren in 1978
opgericht. Hij overleed in 2015. Zijn
vrouw Heleen Kruize heeft met hem
overlegd dat zij de zaak samen met
haar kinderen zou voortzetten. ,,Hij
is ruim veertig jaar geleden met de
groothandel begonnen en ik ben er
na een paar jaar bijgekomen. Ik ben
de zus van Theo Kroon voormalig

eigenaar van Kroon Worst vleeswaren waren voor mij niet onbekend’’,
vertelt Heleen. Samen hebben ze er
hard voor gewerkt om het bedrijf tot
een succes te maken en dat is voor de
kinderen de reden om nu hetzelfde te
doen. Gonny: ,,Wij willen doorzetten.
Voor mijn vader. We doen alles samen
en krijgen goede hulp van onze vaste
krachten Hielke van der Meulen en
Bauke Bruining.’’
Heerlijke rollade

Het team levert onder andere droge
worst, rookworst, buikspek en heerlijke rollade naar eigen receptuur.
,,De rollade bieden we ook in kerstpakketjes aan met bijvoorbeeld een
fles wijn of speciaal bier erbij’’, vertelt
Gonny. Jack voegt eraan toe dat de
gourmetpakketten bijvoorbeeld kunnen bestaan uit mini-hamburgers,
-slavinken, - kipfilet, -biefstukjes en
-schnitzels, maar net wat de klant wil.
Eventueel kunnen de pakketten aangevuld worden met stokbrood, salades
en sauzen. ,,Alles is mogelijk.’’ Kruize
onderscheidt zich door de eigen am-

bachtelijk gemaakte producten.
De prijs-kwaliteit-verhouding en een
goede service zijn daarbij van groot
belang. Kruize levert al jaren vleeswaren aan vaste klanten in Friesland,
Groningen, Drenthe en op Texel.
Ook bij particulieren uit de hele regio

krijgt Kruize steeds meer bekendheid, mede dankzij de acties die regelmatig op Facebook verschijnen.
De pagina is te vinden onder Chris
Kruize Vleeswaren. Want de naam
‘Chris’ zal altijd verbonden blijven
aan dit bedrijf.

Eerste aardappelautomaat 
van het Noorden in Ternaard

Samen met haar man Fokke runt zij
sinds 2009 de aardappelhandel aan de
Nesserwei in Ternaard. Fokke leerde
het boerenvak van zijn vader die het
weer van zijn vader leerde. ,,We zijn
een echt familiebedrijf ’’, stelt Fokke
de Jong die het belangrijk vindt om
als akkerbouwbedrijf met de tijd mee
te gaan. ,,We hebben het bedrijf de
laatste jaren geoptimaliseerd en blijven innovatief.’’
Niet voor niets zijn Fokke en Femmy
degenen die als eersten in het Noorden investeren in een aardappelautomaat. ,,We vinden het belangrijk om
vooruit te kijken’’, zegt Femmy. Zij benadrukt dat de boerderijwinkel open
blijft, maar dat de aardappelautomaat
een mooie aanvulling is. ,,We kunnen
onze klanten nu ook buiten openingstijden van dienst zijn. Ze kunnen contactloos met pin betalen.’’

‘Âlde reade’

TERNAARD – Aardappelhandel Fokke de Jong uit Ternaard heeft een
primeur. Zij zijn de eersten in het Noorden met een aardappelautomaat.
,,Vooral in coronatijd is het nu ideaal voor mensen om bij ons een zak
aardappelen te kopen.’’

Het systeem is eenvoudig, vergelijkbaar met de Febo. ,,Alleen halen mensen nu geen snacks, maar aardappelen
of groente uit de muur’’, lacht Femmy.

Hollandse Gebakkraam deelt 
oliebollen uit bij Brugchelencamp
DE WESTEREEN - Gerard Mollema heeft honderden oliebollen gebakken voor de bewoners van Brugchelencamp in De Westereen. De
oliebollenbakker staat een paar kilometer verderop met zijn Hollandse
Gebakkraam bij TUIN! ,,Een week
eerder heb ik het personeel van het
woonzorgcentrum al getrakteerd. Zij

reageerden heel enthousiast. Nu waren de bewoners aan de beurt. Zij hebben wel wat lekkers verdiend in deze
moeilijke tijd’’, vindt Gerard.
Normaal gesproken staat hij rond
deze tijd altijd met zijn oliebollen op
de herfstmarkt in Brugchelencamp.
Dat ging vanwege corona niet door.

,,Daarom wilde ik graag iets vrolijks
terug doen’’, vertelt Gerard. Zaterdag
rond half vier bracht hij 120 zakken
met oliebollen naar het zorgcentrum.
Het personeel deelde de olieballen
meteen uit zodat de bewoners iets lekkers hadden voor bij de koffie.

Wat voorop blijft staan bij Aardappelhandel De Jong is de kwaliteit van
de aardappelen. ,,Er gaat niks boven Friese kleiaardappelen van eigen
oogst. Het telen van aardappelen is
onze passie. Het werken in de natuur,

Voor, van links naar rechts: Heleen, Jack en Gonny Kruize. Achter: Chauffeur Bauke Bruining en
slager Hielke van der Meulen.

Meer informatie en bestellingen:
tel: 0511-447150.

Gratis hutspotpakket

Vanaf vandaag – woensdag 11
november – is de aardappelautomaat geopend. Klanten krijgen
de eerste week een gratis hutspotpakket bij aankoop van een
zak aardappelen naar keuze uit
de automaat. Zie voor meer informatie de vernieuwde website:
www.aardappelhandeldejong.nl
het hele proces van poter tot eindproduct en het leveren van goede aardappelen aan de klant, dat geeft voldoening. Daar doen wij het voor met ons
hele team’’, aldus Fokke. De aardappelen uit Ternaard staan bekend om
de goede kwaliteit. Dit heeft alles te
maken met de ‘eerste-klas-grond’, legt
Fokke uit.
,,De grond bepaalt de lekkere smaak.’’
Klanten uit het hele land komen naar
Ternaard voor de heerlijke Borgers,
Bildtstar, Irene en natuurlijk onze
specialiteit de Rode Star aardappel.
,,Deze ‘âlde reade’ zijn vooral onder
de echte aardappel liefhebber populair’’, weet Femmy. Samen met Fokke
hoopt ze dat ze naast de bestaande
boerderijwinkel met de komst van
deze aardappelautomaat een nog breder publiek kunnen aanspreken.
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Treast

Geschenken die je stem kunnen zijn,
wanneer er geen woorden te vinden zijn...

Geschenken
voor de decembermaand:

Troost Kerstkaarten,
kaarsen, Willow Tree,
troostgeschenken

Skoallestrjitte 16 | De Westereen
webshop: www.treast.nl
Openingstijden:
woensdag tm vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
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Foeke Dijkstra tien jaar zelfstandig ongediertebeheerser
OUDWOUDE - Het is alweer tien jaar geleden dat Foeke Dijkstra uit
Oudwoude een eigen bedrijf is begonnen in ongediertebeheersing. Het
schoonmaken van huizen en panden bij bedrijven en particulieren is daar
langzaamaan bijgekomen. ,,Een feestje om het jubileum te vieren zit er
door corona niet in, daarom geef ik het geld dat ik daarmee bespaar aan
een goed doel.’’

Foeke Dijkstra werkte elf jaar bij
schoorsteenbedrijf Wijma in Twijzel.
Er waren zelfs plannen om het bedrijf
over te nemen, maar doordat Jappie
Wijma in 2008 plotseling overleed
ging dit niet door. ,,Ik heb nog altijd
een foto van Wijma op mijn kantoor
staan. Van hem heb ik veel geleerd.’’
Foeke verloor het plezier in zijn werk
bij Wijma en besloot op zoek te gaan
naar een andere baan. Maar dat viel
niet mee. Ondertussen had hij zijn
diploma voor ongediertebeheerser
gehaald, omdat hij bij Wijma ook wel
af en toe ongedierte moest bestrijden, zoals wespen of muizen. Gerrit
Dijkstra uit Kollum was zijn coach.
,,Hij werkte bij Spijkerman en had er
een bedrijfje in ongediertebeheersing
naast. Gerrit kon dit echter niet langer combineren en vroeg of ik het van
hem wilde overnemen. Hij had zeventien klanten, dus meer dan een halve
dag per week werk zat daar niet in.’’

Geen spijt

Dijkstra schakelde Piet Swart uit
Westergeest in voor advies. Samen
zetten ze alles op een rijtje. ,,Het was
in de crisistijd, ik was 32 jaar, we hadden net een huis gekocht, een zoontje
van twee jaar en Wendy was zwanger
van de tweede. Mijn vrouw stond achter mij en zij had een vaste baan bij
de GGD. Als het niet zou lukken kon
zij altijd nog meer werken en werd ik
huisvader. Met die insteek hakte ik de
knoop door, nam ontslag bij Wijma
en begon op 1 november 2010 voor
mezelf.’’ Van deze beslissing hebben
Foeke en Wendy nooit spijt gehad.
Wel was het hard werken. Foeke: ,,Ik
vraag me nu af: hoe hebben we dat
gedaan met de kinderen erbij, vrijwilligerswerk bij de voetbalclub, grafdelver in het dorp en tussendoor ook nog
de verbouwing van ons huis. Wêr is de
tiid bleaun?’’

Uitbreiding

Het altijd actief bezig zijn zit in de
karakters van zowel Foeke als Wendy.
Zo doet Wendy sinds drie jaar de facturen en andere administratieve zaken. ,,Ik werk nog steeds als verpleegkundige bij de GGD in Oosterwolde,
maar vind het mooi om dit er bij te
doen. Dat kan gewoon vanuit huis en
zo houd ik feeling met het bedrijf.’’
Inmiddels is het bedrijf van Foeke
Dijkstra uitgebreid met vier vaste
werknemers, vijf auto’s en drie karren. Jelle Geert Pompstra is er al vanaf
het begin bij betrokken. ,,Hij is mijn
rechterhand. Ik ben blij met hem,
maar ook met de andere jongens. We
hebben een leuk team. ’s Zomers komen er vaak nog een aantal uitzend-

krachten bij. Dan zijn we met negen
man aan het werk. Groter willen we
niet worden. Het bedrijf is nu goed
zoals het is. Ik werk zelf nog altijd
mee als ongediertebeheerser en ook
in de schoonmaak. Dat wordt zowel
door de klanten als door het personeel
gewaardeerd en dat is de kracht van
het bedrijf. Ik vind het werk zelf ook
veel te mooi.’’
KiKa

Foeke Dijkstra is vooral actief in
Noardeast-Fryslân waar hij meer dan
honderd vaste adressen heeft voor ongediertebeheersing. Daarnaast zijn er
bijna tweehonderd adressen waar ze
periodiek schoonmaken. Het was zijn
bedoeling om een open dag te orga-

Het bedrijf van Foeke en Wendy Dijkstra is in
tien jaar tijd uitgebreid met vijf auto’s. Foto: Jochum Boomsma

niseren bij zijn werkplaats in Westergeest. Dat kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Samen met Piet
Swart, die nog steeds zijn bedrijfsadviseur is, kwam hij op het idee om het
geld te schenken aan een goed doel.
Hij koos voor de Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa). ,,Gelukkig hebben
we er zelf niet mee te maken, maar dit
doel spreekt ons aan omdat het om
kinderen gaat. Ik werk zelf ook graag
met jongeren. De jeugd heeft de toekomst.’’
Meer informatie:
www.foekedijkstra.nl

Bij restaurant De Pleats kan iedereen meedoen
BURGUM - Een lichamelijke beperking, een licht verstandelijke beperking
of een psychische kwetsbaarheid zoals autisme; bij restaurant De Pleats
in Burgum geven Eelke en Geesje Duursma iedereen met liefde een plek
in hun team. ,,Wij spreken niet over mensen met een ‘arbeidshandicap’,
maar over werknemers die anders functioneren. Mensen die net als ieder
ander de kans moeten krijgen om volwaardig mee te doen in onze maatschappij.’’

rekening mee moet houden. Houd je
uitleg kort, wees altijd eerlijk en geef
aan waar je eigen grenzen liggen.’’
Harrie training

Regels die Eelke onlangs tijdens de
Harrie training van uitkeringsinstantie UWV en vakbond CNV weer
even kon opfrissen. ,,Harrie staat voor
Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk’’, legt hij
uit. ,,Tegelijkertijd is Harrie de ideale werknemer die begeleiding op de
werkvloer geeft aan anders functionerende collega’s. Door de juiste begeleiding te bieden, vergroot je de kans op
succes. Ik heb de training in september en oktober gevolgd om deze vaardigheden weer even op te scherpen.’’
Duidelijk in kaart

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

Rust, reinheid en regelmaat; het zijn
de drie kernwaarden van ieder restaurant. Toch letten ze er bij De Pleats
in Burgum extra op. ,,We doen er

alles aan om er voor te zorgen dat al
onze medewerkers zo goed mogelijk
kunnen werken’’, vertelt ondernemer
Eelke Duursma. ,,Zeker wanneer je
werkt met mensen die anders functioneren, zijn er een aantal zaken waar je

Uit eigen ervaring weet Eelke inmiddels dat goede begeleiding essentieel
is om alle werknemers aan boord van
het team te houden. ,,Allereerst moet
iedereen in het team achter dit besluit
staan. Je moet per slot van rekening
allemaal met elkaar samenwerken.
Daarnaast hebben we ervaren dat je
niet iedere functie in kunt vullen door
een anders functionerende medewerker en dat je deze medewerker ook
niet fulltime kunt inzetten. Vandaar
dat we de aandachtspunten bij De
Pleats duidelijk in kaart hebben gebracht.’’
Plotselinge veranderingen

Als voorbeeld noemt Eelke het feit
dat deze doelgroep lastiger om kunnen gaan met plotselinge veranderin-

gen op de werkvloer. ,,Daar moet je als
leidinggevende rekening mee houden.
Dat merkte ik ook tijdens de Harrie
training bij collega’s. Zo vertelde een
voorman van De Boer Grondverzet
uit Burgum dat hij vooraf aan z’n medewerkers bekend maakt waar ze de
volgende week aan de slag gaan. Hij
merkte dat een aantal mannen dat erg
fijn vond, omdat ze dan in het weekend alvast even op de locatie konden
gaan kijken. Zo houd je op een eenvoudige manier rekening met de wensen van deze doelgroep.’’

Nieuwe energie

Eelke zou iedere ondernemer aanraden om een anders functionerende
werknemer aan te nemen. ,,Denk
niet in onmogelijkheden, denk vooral
in mogelijkheden. Er is zo veel meer
mogelijk dan je denkt. Ga met de gemeente of het UWV in gesprek om
zo’n baan samen in te vullen. Juist
deze collega’s zorgen voor nieuwe
energie op de werkvloer. Dit zijn de
mensen die aan het einde van de dag
met een grote glimlach weer naar huis
gaan. En voor die glimlach doe je het!’’
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Sjonger/ferskeskriuwer Onno Loonstra presenteert nieuw album

‘Krimp is net in probleem, mar dé oplossing’
Krimp. Zo heet het nieuwe album
van sjonger/ferskeskriuwer Onno
Loonstra (52) uit Ee. ,,Tsjintwurdich is ‘krimp’ hast in skelwurd,
mar ik tink dat it dé oplossing is.
Elkenien wol mear en grutter, mar
as we no allegearre wat minderje,
dan komme we in hiel ein’’, stelt
Loonstra. Zijn album is letterlijk
klein. Sterker nog, waarschijnlijk is
dit het kleinste muziekalbum van
Nederland.
Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s: Marit Anker

Onno Loonstra groeide op in Dokkum, als oudste van een gezin met
drie jongens. Dat Onno het bedrijf
van zijn vader zou overnemen was
min of meer een vanzelfsprekendheid.
Loonstra was een echt familiebedrijf
dat al drie generaties lang van vader
op zoon was overgenomen. ,,Ik bin
by de basis begûn: mei skilderjen. Dat
fûn ik wol moai, ik wie wol kreatyf en
hâlde ek fan tekenjen. Nei 12 jier ha
ik it bedriuw oernaam, yn it jier 2000.
Ik wie doe 33 jier en fûn it moai om
eigen baas te wêzen. It moaie fan in
skildersbedriuw is dat it hânwurk altyd bliuwt.’’
Gitaarles

Naast schilderen was Onno ook een
liefhebber van zingen. Als jongetje
van tien jaar zong hij bij een christelijk knapenkoor. Daarna heeft hij niks
meer met muziek gedaan. Als eigenaar van een goedlopend schildersbedrijf had Onno het te druk. Daarnaast
had hij een gezin met twee kinderen.
Zijn muzikale carrière begon dus laat,
ongeveer vijftien jaar geleden toen
hij zijn dochter naar gitaarles bracht.
Daar ontmoette hij de enthousiaste
gitaarleraar Roman Jaworski.
,,Ik kryg al gau in gitaar yn myn hannen drukt en eins fûn ik it wol in útdaging om te spyljen. Ik tink dat elkenien it leare kin, mar moatst der wol
tiid yn stekke.’’ Roman haalde meerdere vaders over om een instrument te
spelen. Deze mannen vormden samen
de coverband Progress. Tegenwoordig
bestaat de band Progress uit: Louwrens Haquebord, Henderikus Lalkens, Bert Jeeninga, Rinus de Jong en
Onno Loonstra.
Jacques Brel

Sindsdien is gitaarspelen en zingen Onno zijn passie. Als ‘huiswerk’

kreeg hij de taak om zelf ook liedjes
te schrijven. Hij raakte onder andere
geïnspireerd door Jacques Brel. De
beroemde Belgische chansonnier triggerde hem om liedjes te schrijven met
soms kritische teksten. Dit resulteerde
in 2017 in zijn debuutalbum ‘Earste
simmer mei dy’. Tijdens de opnames
leerde hij Kees Bode – bekend als
toetsenist van De Kast - kennen met
wie hij nu zijn tweede album heeft uitgebracht. Eén van de eerste nummers
die hij schreef is Strik strak. Alle dagen binne itselfde, alle dagen minder
sin… ,,Efterôf wie dizze tekst miskien
in foarteken fan in ‘midlifekrisis’, lacht
Onno Loonstra. ,,Mar dat wist ik doe
noch net. It jout wol oan dat muzyk
foar my in terapeutyske wurking hat.’’
Rêst en romte

Zes jaar geleden verhuisde hij naar
het dorp Ee. ,,Wy genietsje hjir fan de
rêst en de romte. It befalt hiel best.’’
Ook dát past weer in de sfeer van de
nieuwe cd. Gelukkig zijn met minder

Het tweede album Krimp van Onno Loonstra is letterlijk klein: geen LP of CD, maar een USB-stick.

en het gejaagde leven zoveel mogelijk
ontlopen. Niet voor niets nam Onno
Loonstra de beslissing om nu al een
opvolger te zoeken voor zijn bedrijf.
,,Binnen de famylje wie der gjin opfolger, dus ik moast oan de takomst
tinke. Sels fernaam ik dat ik gjin sin
mear hie om elke dei fan moarns
betiid oant jûns let te wurkjen. Ek it
besef dat it allinne runnen fan in bedriuw dy kwetsber makket spile mei.
Jan Smid is in stik jonger en pakt it
goed op. Ik bin no yn leantsjinst,
wurkje trije dagen yn ‘e wike en ha
mear tiid foar muzyk en oare saken.’’
Optearwein

Zijn muziekstijl omschrijft hij als
Fryske Folk, hier en daar vergelijkbaar
met Piter Wilkens en Gurbe Douwstra. De elf songs op het nieuwe album
zijn divers, maar wel met eenvoudige
melodielijnen. Loonstra wil met zijn
liedjes een boodschap overbrengen, zonder belerend over te komen.
Krimp loopt als een rode draad door
de nummers heen. Liedjes die daarbij
aansluiten zijn ‘Ús eigen wrâld’ en ‘De
Storm’.
Laatstgenoemde nummer schreef hij
voor de Kleine Prijs van Friesland
voor Singer-songwriters, waarvoor hij
in de finale zat. Het is het enige Nederlandstalige nummer van het album
waarbij ook een clip is opgenomen.
,,It nûmer giet oer korona mei ferwizing nei Jona út de bibel dy’t warskôget foar de stoarm yn Ninevé. Yn myn
yntroduksje by dit nûmer fertel ik dat
it yn it bibelferhaal goed kaam om’t de
‘Kening’ lústere en it foartou naam. En
wat docht ús kening? Hy smyt mei it
jild en giet gewoan yn koronatiid op
fakânsje nei Grikelân.’’ In het nummer
‘Suze Nanne’ maakt de zanger duidelijk dat het niet om pracht en praal in
het leven gaat en het lied ‘Wachtsje’
gaat over de dood. ,,It libben is wachtsjen, mear is it net. Dat heart miskien
deprimearjend, mar ik wol dermei
sizze datsto dy eins net drok meitsje

matst.’’ Sommige liedjes op de cd
zijn humoristisch en herkenbaar, zoals ‘Fakânsje’, dat deels biografisch is.
,,Wie giene eartiids ek mei de optearwein nei Appelskea op fakânsje. Dêr
ha ik diels myn ynspiraasje úthelle.’’
Onno Loonstra is zelf tevreden over
zijn nieuwe muziekalbum. ,,Ik bin
benijd wat de minsken derfan fine.
Oan de oare kant makket it net út. Dit

bin ik. En wat in oar der fan fynt is
dan eins net mear belangryk. Dat hat
wierskynlik mei leeftiid te meitsjen.
Wat ik leard ha is dat it noait te let is
om dyn dreamen nei te jagen.’’
Voor meer informatie en voor het bestellen van het nieuwe muziekalbum,
zie: www.onnosjongt.nl
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Samen duurzaam!
Van Wieren en Vellinga steunt de Hartstichting
zodat er meer onderzoek gedaan kan worden
naar hartfalen bij vrouwen.

Samen stappen ondernemen
Samen voor meer onderzoek

Doneer ook via www.hartstichting.nl

Lees het openhartige interview met
Frans van Wieren in de Westereender
van oktober via de QR-code.

bijlstra.nl/zonnepanelen

WIJMA HAARDEN NR 1 OP
GEBIED VAN HAARDEN
OOK IN NOVEMBER!

10%

DOEDAG &
ONLINE AVOND

25 november 2020

Kijk voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden op:

www.nordwincollege.nl

korting
op het
gehele
assortiment
Gehele assortiment
houtkachels, pelletkachels,
gashaarden, elektrische
haarden en rookkanalen!

Uiteraard houden wij ons
aan de RIVM richtlijnen

Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen
Tel: 0511-233040

www.wijmahaarden.nl
www.dehaardenman.nl
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UIT DE OUDE FOTODOOS…
Het artikel over discotheek Quatrebras in het oktobernummer van De
Westereender leverde honderden
reacties op. Nog steeds wordt Auke
Veenstra aangesproken op het interview. Herinneringen komen weer naar
boven bij de stappers van toen. Zo ook
bij voormalig persfotograaf Alex Bouma. Hij belde de redactie op met de
mededeling: ik heb in de jaren ’90 een
hele fotoreportage gemaakt in Quatrebras. Lieuwe Greidanus (beheerder
van de Facebookpagina ‘Door de lens

van Alex Bouma’) dook vervolgens in
de archieven en vond diverse foto’s van
twee verschillende evenementen:
Malibu Mega Party

Zo zijn er foto’s gemaakt in 1996 tijdens de Malibu Mega Party, waarbij
artiesten optraden die nog moesten
doorbreken. Op één van de foto’s is
Danny Rook te zien. Ook stond Bastiaan Ragas op het podium met de
boyband Caught in the Act, Jeroen
Post en Charly Luske met de band

Velvet, de boyband BED en de jongens van Re-Play. Top deejay Silvan
Stoet (toen Veronica) was vaste presentator van deze gesponsorde show
waarbij non-stop prijzen werden weggegeven tijdens spelletjes met het publiek, zoals t-shirts, abonnementen op
jeugdbladen, reizen...
De Kast

De foto’s waarop het optreden van
De Kast te zien is zijn gemaakt in
1998. De gemeente Tytsjerksteradiel

wilde op ludieke wijze de Tweede Kamerverkiezingen onder de aandacht
brengen van de jeugd en benaderde
Quatrebras. De Kast was in die tijd
helemaal ‘de bom’ na hun doorbraak
in een overvol Abe Lenstra Stadion.
Om de doelgroep te bereiken werden
voor dit optreden van De Kast alleen
jongeren uit Tytsjerksteradiel uitgenodigd door de gemeente om in Quatrebras te komen. ,,Ik kan me nog
herinneren dat de hele tent als 1 stem
het nummer ‘Woorden zonder Woor-

den’ meezong’’, aldus Auke Veenstra.
Verdeeld over alle verdiepingen stonden stands van verschillende politieke
partijen. Ook voor alle partijleden was
dit een memorabele avond tussen de
jongeren.
Jan Bergsma stuurde ons nog een foto
van Quatrebras in de vijftiger jaren
(linksonder). Toen stond dit café er
nog met daarnaast – op de plek waar
nu de discotheek is gevestigd – was
een speeltuin. Hoe een café uitgroeide
tot een discotheek….
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Troch de tiid
mei corona
www.fryslan.frl/subsidies

Lit dyn stim hearre foar it Frysk!
Apps op de telefoan binne hieltyd faker
oan te stjoeren mei spraak. Dat kin faak yn
it Ingelsk of Nederlânsk mar net yn it Frysk.
En dat moat fansels oars!

Foardatst it ynstjoerst kinst it earst werom
harkje. Klik dêrnei op de knop ‘Yntsjinje’.
Kinst fansels sa folle sinnen ynsprekke as
sels wolst! Súkses!

Wy meitsje mei-inoar in grutte set data oan
sprutsen Frysk. Dy data kin troch elkenien
brûkt wurde foar technologyske tapassings
dy’t mei spraak oanstjoerd wurden of Frysk
werom prate.

• Praat sa’tst altyd praatst. De útsprutsen
sinnen moat represintatyf wêze, dat
sawol Klaaiske, Wâldske as Súdwesthoekske útspraak moat fertsjintwurdige
wêze.
• It is net behinderlik dat der beheind
eftergrûnlûd is.
• In aparte mikrofoan is net nedich. De
ynboude mikrofoan fan dyn telefoan,
tablet as kompjûter is goed genôch.
• De betingsten fan Mozilla binne datst
op syn minst 19 jier wêze moatst.
• Kinst derfoar kieze om in akkount oan te
meitsjen, mar dat hoecht net perfoarst.

Hast dyn telefoan, tablet of kompjûter by
de hân?
1. Gean nei voice.mozilla.frl (wurket
allinnich mei Mozilla Firefox
en Google Chrome);
2. Klik op de mikrofoan ûnder de tekst
‘Sprekke. Donearje jo stim.’;
3. Sprek de sinnen yn.

06 - 10 26 88 31

Lit dyn stim hearre
foar it Frysk!
Doch ek mei
en sprek yn!

Tweebaksmarkt 52 – Postbus 20120 – 8900 HM Leeuwarden – (058) 292 59 25
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Hoe de Elfstedentocht van ’85 het leven van
Jacob van der Ploeg veranderde
DE WESTEREEN/DOKKUM - Als jongetje van 16 jaar stond hij tijdens de
Elfstedentocht van 1985 bij het Keerpunt in Dokkum. ,,Ik weet het als de
dag van gisteren. Wát een mensen. Toen de kopgroep Dokkum binnenkwam ontplofte het ‘stadion’. Ik zag die schaatsers en dacht maar één
ding: ik wil de Elfstedentocht ook schaatsen. En ik wil ‘em winnen’’, aldus
Jacob van der Ploeg uit Damwâld die nu eigenaar is van Schaatsschool &
Schaatsgroep Eleven.
Tekst: Klasina van der Werf

,,Ik was een ‘boerenlul’ uit De Westereen die tot die tijd alleen maar gevoetbald had. Wel waren mijn broer Syb en
ik ‘s winters altijd op het ijs te vinden.
In die tijd was de ijsbaan wel een paar
keer per jaar open. Met onze vader en
ome Piet reden we hele tochten op natuurijs. Machtig vond ik dat. Mijn ouders hadden de Elfstedentocht van ’63
meegemaakt en zaten vol verhalen over
de barre tocht der tochten die gewonnen
werd door Reinier Paping. Heroïsch.
Nadat de rayonhoofden in 1985 bij elkaar waren gekomen zaten wij in spanning voor de persconferentie op tv. De
ontlading was groot toen Jan Sipkema
met de woorden ‘It sil heve’ de dertiende
Elfstedentocht aankondigde.’’
Evert van Benthem

,,Met grote ogen zaten we die bewuste
dag voor de tv te kijken naar de start
van de wedstrijdschaatsers, waarna ik
samen met Syb en een aantal vrienden
bij de sluis in De Falom zelf het ijs opstapte. Via Westergeest kwamen we in
Dokkum aan waar het dik feest was. Ik
had nog nooit van Evert van Benthem
gehoord. Hij was toen 26, tien jaar ouder dan mij. Dat hij de Elfstedentocht
twee keer achter elkaar won – in 1985
en 1986 - maakt hem voor mij één van
de grootste sporthelden die ik ken. Het
tweede jaar zat ik me trouwens te verbijten voor de tv. Ik was geen lid van de
Koninklijke Vereniging De Friesche Elf
Steden. Syb wel. Hij was achttien jaar en
heeft de Elfstedentocht toen gereden.’’
Talent en doorzettingsvermogen

,,Vanaf dat jaar werd ik lid van schaatsclub De Kluners in Drachten en ben ik
drie jaar lang gaan trainen in Thialf in
Heerenveen. Mijn vader reed daar altijd met me naar toe. Ik had aanleg en
doorzettingsvermogen, maar had nog
te weinig zelfvertrouwen en was niet
brutaal genoeg. Als topsporter moet je
egocentrisch zijn. Om sterker te worden
werd mij aangeraden eens aan een triathlon mee te doen. Het wielrennen en
hardlopen was voor mij geen probleem,
maar voor het zwemmen moest ik de
borstcrawl nog leren. Daarvoor trainde
ik in openluchtzwembad De Sanjes in
Feanwâlden en De Frosk in De Wes-

tereen. Om beter te fietsen werd ik ook
lid van wielervereniging Otto Ebbens in
ons dorp. Ondertussen wilde ik doorgaan met schaatsen. Elk jaar hoopte ik
op een Elfstedentocht. Maar die kwam
maar niet.’’
Trainen voor triathlons

,,In 1987 deed ik voor het eerst mee
aan de triathlon in Surhuisterveen. Ik
werd meteen derde. Een jaar later zelfs
eerste. Ik had vooral aanleg voor fietsen
en hardlopen. Daarmee pakte ik mijn
tegenstanders. Vanaf dat moment wist
ik: hier wil ik mee doorgaan. Schaatsen
vond ik ook leuk, maar tegelijkertijd
dacht ik: waar doe ik het voor? Wanneer komt er weer een Elfstedentocht?
Strenge winters bleven uit. Ik ging gericht trainen voor triathlons. In 1989
heb ik voor het eerst meegedaan aan
de Nederlandse Kampioenschappen. Ik
werd 63e. Daarna bood Sido Martens
mij aan om mijn looptrainer te worden.
Van hem heb ik veel geleerd zowel fysiek als mentaal. Hij schreef voor het
hardloopmagazine Runner’s World, dus
wist hoe het er in de top aan toe ging.
Het is een keiharde wereld.’’
Noord Nederlands Kampioen

,,In 1990 werd ik in Lemmer Noord
Nederlands kampioen en vanaf die tijd
ging het alleen maar beter. Ik kreeg een
fietssponsor - Terpstra Tweewielers waardoor ik een veel snellere fiets kreeg,
een Trek USA carbonfiets, de voorloper
van de fiets waar later Lance Armstrong
op fietste. Ik deed steeds vaker mee aan
landelijke wedstrijden. Mijn ouders gingen altijd mee en ook mijn broer. Hij
was mijn mentale coach. Ik werd elk jaar
beter. In 1993 hoorde ik bij de beste vier
triathleten van Nederland. Vanaf dat
moment werd ik professional. Ik trainde
dertig uren per week.’’
Vierde van Europa

,,1995 was mijn topjaar. Ik zat in de
kracht van mijn leven. Voor de ‘Europese Kampioenschappen hele triathlon’ in
Duitsland had ik als een beest getraind
en was goed in vorm. De omstandigheden waren zwaar met 32 graden, maar
voor mij perfect. Ik kwam als zeventiende uit het water, na 180 kilometer
op de fiets lag ik op de elfde plaats en
daarna moest ik nog een marathon lo-

Jacob van der Ploeg bij het beroemde keerpunt van Dokkum waar hij in
1985 tijdens de Elfstedentocht stond.
Foto: Jaap de Boer

pen. Ik was één van de snelste lopers in
de triathlon. In de laatste twintig kilometer haalde ik nog zeven man in. Als
vierde kwam ik over de streep, in een tijd
van 8.14, net buiten het podium. Het is
de grootste sportprestatie die ik ooit heb
gehaald. Maar ik was kapot. Ik kon een
week lang door de spierpijn niet meer
lopen.’’
Hoogtepunt en dieptepunt

,,Sport beheerste op dat moment mijn
hele leven. Zes weken na deze prestatie
stonden de Wereld Kampioenschappen
in Nice op het programma. Ik was nog
niet goed hersteld, maar de sponsordruk
om mee te doen was hoog. Achteraf
heeft me dat de kop gekost. Ik kreeg een
blessure, een ontsteking aan mijn knie,
en kwam in de medische molen terecht.
Eerst dacht ik nog: ik red het wel op.
Begin ’96 deed ik weer mee aan een aantal wedstrijden, maar kreeg weer last van
de blessure. Om weer met de top mee
te kunnen doen moest ik in juni 1997
geopereerd worden, met alle risico’s van
dien. Ik had geen andere optie. Ik weet
nog dat ik met de voet languit in het
Abe Lenstra Station zat toen Syb daar
zijn concert gaf met De Kast. Het was
zijn hoogtepunt en mijn dieptepunt.’’
‘It giet oan’

de kopgroep en op tv zag ik dat Henk
Angenent als eerste finishte. Hij is een
vriend van Syb en mij geworden. ’s
Avonds moest ik een collega-triathleet
bij de Bonkefeart opwachten die de
Elfstedentocht had verreden. Het was
koud. Ik liep daarna alleen en huilend
naar huis. Het was een zware tijd. Een
jaar later besloot ik om te stoppen. Het
was een moeilijke beslissing, want ik
wist dat er nog zoveel meer inzat. Ik
had in Hawaï tussen de besten ter wereld op het podium kunnen staan. In
die tijd was ik behoorlijk depressief.
Totdat ik mijn vrouw Tracy ontmoette.
Zij heeft mij er weer bovenop geholpen.
We trouwden en kregen twee prachtige
dochters, Anne en Zoë. Een heel ander
leven, maar hartstikke mooi. Ik was weer
gelukkig.’’
‘Mooier wordt het niet’

Als hobby pakte ik in 1999 het schaatsen weer op. Ik was nog steeds bloedfanatiek en heb landelijk nog bij de Brijders geschaatst. In 2008 schaatste ik
op de Weissensee de wedstrijd tussen
toppers als Henk Angenent, Erik Hulzebosch en Peter de Vries. Dat was voor
mij een mooi moment. Ik ben er trots op
dat ik dat toch nog bereikt heb. Mooier
dan dit wordt het niet, dacht ik. Daarna

ben ik gestopt. Ik was toen 39 jaar. Niet
veel later vroeg mijn vriend Hugo Veenker mij of ik schaatslessen wilde geven
tijdens een gemeentelijk gezond & bewegen project. Ik ontdekte dat ik dat
prachtig vond en heb er mijn beroep van
gemaakt. In 2009 heb ik Schaatsschool
Eleven opgericht. Het ledental groeit
elk jaar, vooral na de komst van de nieuwe Elfstedenhal in 2015/2016. Deze
prachtige ijshal biedt veel meer mogelijkheden. We hebben nu al 170 leden.
Wij proberen kinderen te motiveren op
een manier waarbij plezier voorop staat.’’
Elfstedentocht komt er

,,In 2012 heb ik de Elfstedentocht alsnog geschaatst met Syb, ook al was het
toen niet officieel. Eén van de mooiste
dagen uit mijn leven. Ik heb er nog
steeds goede hoop op dat ik ooit dat felbegeerde Elfstedenkruisje zal halen. Ik
ben in elk geval nu wel lid. En hoewel
de winters tegenwoordig zacht en minder lang zijn ben ik ervan overtuigd dat
er weer een Elfstedentocht komt. Mijn
vader zei altijd: ‘As de wyn ien kear yn ‘e
goeie hoeke sit, krije we hjir ek winter’.
Daar vertrouw ik op.’’
Meer informatie:
www.schaatsschooleleven.nl

,,En toen… op 4 januari 1997 kwam er
een Elfstedentocht. Vanwege mijn blessure kon ik weer niet meedoen. Dat was
best confronterend. Ook dit keer keken
Syb en ik weer bij mijn ouders in De
Westereen tv toen Henk Kroes de bekende woorden ‘It giet oan’ uitsprak. We
woonden in die tijd zelf in Leeuwarden
en reden samen naar huis. Syb had het
in die tijd te druk met optredens van De
Kast en kon daardoor niet meedoen en
ik moest afhaken vanwege mijn blessure.
Ik weet nog dat Syb bij de verkeerslichten bij de Grote Wielen zei dat hij het
vooral erg voor mij vond dat ik niet mee
kon doen. Een emotioneel moment. Dat
werd de avond voor de Elfstedentocht
nogmaals versterkt toen ik naar de Harmonie ging waar Syb optrad. Ik weet
nog goed dat ik op het grote scherm Syb
samen met Evert van Benthem op het
podium zag staan. Mijn broer en mijn
sportheld. Ze lachten naar elkaar. Een
fantastisch moment.’’
Tijd om te stoppen

Plezier staat voorop bij
Jacob zijn Sportschool Eleven.

,,Ik herinner mij deze Elfstedentocht
bijna van minuut tot minuut. Op de
Dokkumer Ee bij Sibrandahûs zag ik

Jacob kwam als vierde over de streep tijdens de ‘Europese
Kampioenschappen hele triathlon’ in Duitsland.
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Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur | Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

CADEAUVOORDEEL.NL Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl

Gevulde
tas met:

• Rookworst
• Spekblokjes 250 gram
• HOH gehakt gekruid 500 gram
• T.V. sticks gekruid 500 gram
• Ballen 4 stuks
• Varkensschnitzel 500 gram
• Cordon Bleu (varken) 2 stuks

voor € 17,50
(geldig week 47 en 48)

De string 4 9287 MA Twijzelerheide
0511 447 150 | info@chriskruize-vleeswaren.nl

Allround in vleeswaren!
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Humanitas en bibliotheken 
strijden samen tegen laaggeletterdheid

Directeur Paulien Schreuder van Bibliotheken
Noord Fryslân en voorzitter Anneke van Dellen van Humanitas NO Friesland tekenen het
Taalakkoord. Het Taalakkoord is een schriftelijk
vastgelegde afspraak tussen de deelnemers
waarin de ambitie en inzet van alle partijen is
beschreven om laaggeletterdheid te bestrijden
en leesplezier te bevorderen. Het taalakkoord is
al door zo’n 25 partners ondertekend waaronder
schoolkoepels, gemeenten, welzijnsstichtingen,
GGD etc. Foto: Klasina van der Werf

NOARDEAST-FRYSLÂN - De afdeling
Noordoost-Friesland van Humanitas en de Bibliotheken Noord
Fryslân slaan de handen ineen om
laaggeletterdheid in deze regio
aan te pakken. Onlangs ondertekenden zij daarom het Regionaal
Taalakkoord van Noord-Fryslân en
de Friese Waddeneilanden.

kinderen in gezinnen desgewenst
voor met mondkapjes op. Ook zijn
er mogelijkheden voor online voorlezen. Al hechten kinderen juist
zoveel waarde aan de komst van
vrijwilligers. Andersom voelen vrijwilligers zich gewaardeerd. Ze krijgen er energie van.’’

Laaggeletterdheid wordt een steeds
groter probleem in Nederland. In
Fryslân zijn er in verhouding veel
laaggeletterden: 12% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar hebben
moeite met lezen en schrijven. Zij
kunnen niet volwaardig functioneren
in de maatschappij. Zo hebben ze
bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het voorlezen
aan kinderen of kleinkinderen en het
lezen van bijsluiters van medicijnen.
Noordoost-Friesland scoort nog altijd het hoogst op laaggeletterdheid.
Daarom vinden voorzitter Anneke van Dellen van Humanitas
NO Friesland en directeur Paulien
Schreuder van Bibliotheken Noord
Fryslân het ook zo belangrijk om samen te werken. ,,Dat begint met het
signaleren van mensen die laaggeletterd zijn’’, stelt Schreuder.
Opsporen van laaggeletterden

Het opsporen van laaggeletterden
valt soms niet mee omdat mensen
het goed kunnen verbloemen. De
bibliotheek werkt samen met scholenkoepel Roobol om leerkrachten
hierin te trainen. Zij kunnen leren
om ouders die laaggeletterd zijn te
herkennen. Vervolgens is het belangrijk dat zij weten hoe ze laaggeletterden kunnen aanspreken en
doorverwijzen voor ondersteuning.
Dan komt Humanitas in beeld.
,,We merken dat onze vrijwilligers
vanuit de projecten Home-Start en
Thuisadministratie te maken krijgen
met mensen die laaggeletterd zijn.
Wij kunnen als Humanitas de doelgroep wijzen op de mogelijkheid van
taalondersteuning en ervoor zorgen dat een vrijwilliger in een gezin
langskomt om voor te lezen’’, legt
Anneke uit.
Samenwerken

Om laaggeletterdheid aan te pakken

Taalakkoord

Het aantal laaggeletterden blijft stijgen.
Vooral ook onder
jongeren.
bieden de bibliotheken in deze regio
het Digi-Taalhuis aan. Daar doen
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een intake bij een
professionele taalcoördinator. Vervolgens krijgen ze hulp en ondersteuning van taalmaatjes; geschoolde
vrijwilligers die voor iedereen klaar
staan.
Bibliotheken Noord Fryslân werkt
hierin ook samen met de gemeenten
Noardeast-Fryslân, Dantumadiel,
Achtkarspelen, het Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven,
Stichting Welzijn Het Bolwerk.
,,We vinden het belangrijk om samen te werken zodat niet iedereen
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden’’, legt Paulien Schreuder uit. Anneke van Dellen voegt eraan toe dat
Humanitas er vooral is voor de ondersteuning. ,,Wij willen geen taken
van anderen overnemen, maar juist
bij elkaar aansluiten. Op deze manier hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen.’’

Digitale ondersteuning

Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek waar
mensen met een achterstand op het
gebied van lezen en schrijven en
taal-, reken- en digitale vaardigheden terecht kunnen. Samen met hun
taalmaatje kunnen laaggeletterden
werken aan hun eigen doel. Zo kunnen zij bijvoorbeeld samen moeilijke
brieven van de overheid ontcijferen.

,,In coronatijd is het Digi-Taalhuis
helaas dicht, daardoor zijn we veel
cursisten kwijtgeraakt. We proberen
mensen nu zoveel mogelijk digitaal te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld via de smartphone’’, zegt
Schreuder.
De vrijwilligers van Humanitas
proberen, ook in deze tijd, zoveel
mogelijk door te gaan met het ondersteunen van gezinnen. ,,We lezen

Scholing van de vrijwilligers is
erg belangrijk. Vrijwilligerswerk is
niet kosteloos. Daarom is Paulien
Schreuder blij dat er met het ondertekenen van dit Taalakkoord weer
aandacht is voor laaggeletterdheid.
,,Het aantal laaggeletterden blijft
stijgen. Vooral ook onder jongeren. Samen met de partners in het
taalakkoord – de gemeenten in
Noord- Fryslân, Stichting Lezen en
Schrijven, het Friesland College en
Bibliotheken Noord Fryslân, GGD
Fryslân en Humanitas NO Friesland
- zetten wij onze schouders eronder
om laaggeletterdheid tegen te gaan.
Hoe beter we elkaar weten te vinden,
des te meer resultaat. En daar gaat
het uiteindelijk om.’’

NIEUW BIJ BEAUTY CENTER PLANTINGA
BIOPEELING

Een kruidenpeeling op basis van
natuurlijke en actieve werkstoffen,
die zeer effectief zijn bij het verbeteren van verschillende huidproblemen zoals acne of rosacea.
Daarnaast is de biopeeling een echte anti-aging behandeling
De werking van de BIOPEELING:

De microvezels van de peelingpoeder dringen door in de huid en verhogen daar de doorbloeding en productie van nieuwe cellen. Normaal
gesproken doet de huid er 28 tot 30
dagen over om nieuwe cellen aan te
maken. Door de biopeeling maakt
de huid in slechts 10 dagen deze
cellen aan. Hierdoor vernieuwd de

huid zich sneller. Dit zorgt voor een
nieuwe, frisse en stralende huid.

BIOPEELING - niets chemisch maar
puur natuur!

Bijna 23 jaar geleden is Chantal Plantinga gestart met het Beauty Center.
Het aanbod lichaamsbehandelingen is
onlangs ook uitgebreid met algenpakkingen en een karwendel bad.
Ook kunt u terecht voor; cupping
massage voor het gezicht en lichaam,
deep tissue massage, body scrub, bindweefselmassage, schoonheidsbehandeling, apparatuur voor huidverbetering, visagie, permanente make-up,
piercing en zonnebank.
Kijk voor het totale aanbod op beautycenterplantinga.nl

COLUMN

Gekkenhuis
Het is een gekkenhuis op de huizenmarkt. Door programma’s als Kopen
zonder kijken – of Kijken zonder kopen zoals mijn vader altijd zegt – wisten we dat de woningmarkt in de rest
van Nederland oververhit was. Maar
nu maken we in ons eigen NoardeastFryslân ook Westerse taferelen mee.
Eerst dachten we nog: daar doen wij
niet aan mee. Maar als je meerdere
keren naast een huis grijpt omdat een
ander sneller is of hoger biedt dan
begin je je grenzen toch wat te verleggen. Mét resultaat, want vanaf 18
december zijn wij de trotse eigenaren
van een huis in Dokkum.
Natuurlijk hadden we er vooraf wel

goed over nagedacht en wisten we ongeveer wat we wilden en wat we níet
wilden. Maar het ging allemaal wel
heel snel. Op dezelfde dag dat we het
huis bezichtigden, hadden we het al
gekocht.
Langzaamaan begint het door te dringen dat we na bijna vijftien jaar het
dorp Ee gaan verlaten. En dat maakt
het allemaal wat dubbel. Dit is het
dorp waar onze kinderen zijn geboren, waar ze onbezorgd konden spelen
en waar ze voor het eerst naar school
gingen.
Zelf ben ik ook aan het dorpje verknocht geraakt. Samen met andere
dorpsbewoners hebben we Ee als

vlasdorp op de kaart gezet omdat in
dit dorp nog een uniek vlasmuseum
te vinden is. Dankzij dit dorp weet
ik alles over vlas en ook de kinderen
weten weer dat van vlas kleding wordt
gemaakt, dankzij het educatieproject
op de basisschool.
We zullen Ee nooit vergeten, maar
hebben nu ook erg veel zin om opnieuw te beginnen in Elfstedenstad
Dokkum. Een nieuwe woonplaats
brengt vast weer mooie kansen met
zich mee. Na al die jaren is het ook
wel weer leuk om over iets anders te
schrijven dan over vlas.
Om te beginnen zoek ik uit wie Dirk

Raphaelsz Camphuysen eigenlijk was.
In die straat komen we namelijk te
wonen. Op Wikipedia lees ik dat hij
een Nederlandse dichter, kunstenaar
en predikant was. Hij is in 1586 in
Gorinchem geboren en overleed in
1627 in Dokkum op 41-jarige leeftijd.
Net zo oud als ik nu ben. En wat was
zijn beroep in de laatste jaren van zijn
leven? Vlashandelaar…
Klasina van der Werf
Foto: Marit Anker
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Uw autospecialist voor
zowel ‘oude’
als ‘nieuwe’
technieken
HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION

5-DRS airco, Hyundai radio/usb,
elek. ramen + spiegels, mistlampen
voor, centrale vergrendeling, enz.
bj 2016 - 63.546 km
€ 9.950,-

airco, Opel radio cd, elek.ramen,
licht metalen velgen, cruise control,
parkeersensoren v + a, trekhaak, enz.
bj 2010 - 99.945 km
€ 8.650,-

airco/ecc, Peugeot radio/usb + navigatie,
cruise control, elek. ramen, licht metalen velgen
met 4 -eizoenenbanden LUXE UITVOERING
bj 2017 - 61.641 km
€ 21.895,-

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

AUTOMAAT

AUTOMAAT

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.4 E-HDI

NISSAN NOTE 1.2 DIG-S CONNECT

airco, Peugeot radio/usb + navigatie,
elek. ramen, 4-seizoenenbanden,
cruise control, enz. ZUINIGE DIESEL!
bj 2013 - 131.518 km
€ 6.950,-

EDITION airco/ecc, Nissan radio cd,
centrale vergrendeling, l.m. velgen,
cruise ctrl, enz.
bj 2014 - 77.839 km
€ 10.895,-

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

PEUGEOT
3008
EXECUTIVE 1.2
130 PK

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

Het betrouwbare
adres
voor
Uw vloer
als nieuw,
snel
bellen
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
FRV
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

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

DE TRIJE DOARPEN
dorpscentrum van Kollumerzwaag

Tel. 0511 - 44 15 16

En weer heerlijke
wintermaaltijden
Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
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

kinderwoud.nl

Mandarijnen
Elstar

20 stuks € 4.98
3 kilo
€ 4.98

Volop aardappelen
Rode star, Bildstar
Irene’s, Borgers
Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

Snert
Bruine bonensoep
stamppotten
en nog veel meer!
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Alternatieve Sinterklaasfeesten in De
Westereen en Dokkum gaan niet door
DE WESTEREEN/DOKKUM Het bestuur van de Sinterklaascommissie in De Westereen heeft besloten
het Sinterklaasfeest in het dorp niet
door te laten gaan. De organisatie had
bedacht om een rondrit door het dorp
te houden met Sinterklaas voorop een
wagen met een trekker ervoor. Daarachteraan zouden de zwarte Pieten in
verschillende vervoersmiddelen rijden.
Kinderen konden vanaf de stoep
van hun huis naar de goedheiligman
zwaaien, zo was de bedoeling. Maar
nu de coronaregels opnieuw zijn aangescherpt kan het feest niet doorgaan. ,,Het is heel erg jammer’’, stelt
de organisatie. ,,Maar wij kunnen de

veiligheid van zowel ons zelf als van
anderen niet meer garanderen. Ook
zijn we bang dat er teveel mensen van
buitenaf op het feest afkomen als wij
als één van de weinige dorpen een intocht houden. Groepsvorming kunnen we dan niet meer in de hand
houden.’’

jaar onder normale omstandigheden
er weer een prachtig groot Sinterklaasfeest van maken!’’

Eerder werd al bekend dat ook de alternatieve intocht van Sinterklaas in
Dokkum niet doorgaat. De gemeente
Noardeast-Fryslân heeft geen vergunning verleend voor de intocht met een
‘Sinterklaas Drive Through’. Vanwege
de huidige corona-maatregelen is ook
deze alternatieve intocht niet mogelijk. ,,Hopelijk kunnen wij volgend

‘Help Beleeftuin De Hege
Seis in stand te houden’

Gooische Vrouwen on tour

lijk evenement organiseren. ,,Dit keer
moesten we iets bedenken dat coronaproof is en dat is gelukt. We hopen
mensen zo iets leuks te bieden in deze
donkere dagen’’, aldus Wessel. Houd
voor aanmelding, meer informatie en
actuele ontwikkelingen de Facebookpagina van de Hossebos in de gaten.
Deelname kost 22,50 per persoon.
Een deel van de opbrengst gaat naar
het goede doel.

DE WESTEREEN – De Gooische
Vrouwen zijn terug in De Westereen. Op zaterdag 12 december organiseren zij een Sterrenrit door luxe
woonwijken in Friesland. Iedereen
kan met eigen auto meedoen (maximaal 4 personen). De Start is bij café
de Hossebos in De Westereen. Daar
krijgen deelnemers een goodybag,
een route kaart met opdrachten en
het regelement. Onderweg kunnen
zij een 7-gangendiner verwachten
op verschillende plekken met lekkere
hapjes. Het is de vijfde keer dat deze
Gooische vrouwen, samen met Wessel
de Roos van de Hossebos een derge-

De Gooische Vrouwen met van links naar rechts:
Tineke van der Bij, Anita de Bruin en Janny van
er Meulen. Foto: Evert de Vries

DE WESTEREEN – Het bestuur
van De Hege Seis in De Westereen
maakt zich zorgen over het voortbestaan van de Beleeftuin. Het is
nog maar vier jaar geleden dat het
idee ontstond om voor het dorp
een moderne speelplek in te richten
waar het hele dorp zich mee en in
kan vermaken. ,,Helaas blijkt nu dat
de plek er is, maar het draagvlak is
weg.
Het kost het bestuur enorm veel tijd
en energie om de plek zo te houden
en eventueel uit te breiden. Ook het
laatste bestuurslid van het eerste uur
heeft nu besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. De functie
van voorzitter en penningmeester
zijn ingevuld. Maar het bestuur
zoekt nog een secretaris en twee
algemene bestuursleden. Daarnaast
zijn mensen voor de corvee altijd
welkom, bij de beleeftuin houdt dat

in openen en sluiten van de speeltuin,
containers bij de weg, zandbak afsluiten, plantjes water geven indien nodig,
en rondje speeltuin om rommel te verzamelen.
Het bestuur ziet volop mogelijkheden om de beleeftuin nog unieker te
maken, maar dit kan niet met alleen
een clubje bestuursleden gerealiseerd
worden. ,,Als we geen reacties ontvangen van mensen die zich voor een
prachtig project in willen zetten zou
dit kunnen leiden tot sluiting van de
beleeftuin wat natuurlijk niet alleen
en gemis voor het dorp zou zijn, maar
vooral kinderen gaat treffen die dagelijks hier plezier beleven.’’
Meer informatie: G. de Jong, tel:
06-82947007 of E. Bakker, tel: 0648520810. Email: dehegeseisspeeltuin@gmail.com

De Boustien krijgt certificaat voor
verkeersactieve school
DE WESTEREEN - De Boustien
heeft verkeerseducatie prominent op
de agenda gezet. De school vindt het
belangrijk om kinderen al op jonge
leeftijd structureel verkeerseducatie
aan te bieden. Niet alleen in theorie
maar ook door dit in de praktijk te
ervaren. Een voorbeeld hiervan is de
verkeersweek die dit schooljaar eind
oktober plaatsvond. Ook de buurschool It Pompeblêd had in deze week
verkeerseducatie op de agenda staan.

De kinderen kregen verschillende
gastlessen aangeboden, er was een
fietscontrole en ook binnen de groepen stond het bol van de activiteiten.
In de midden- en bovenbouw mochten de leerlingen zelf verkeersborden
ontwerpen waarna deze ook werden
geplaatst. Als beloning voor de inzet
kwam wethouder Kees Wielstra van
de gemeente Dantumadiel bij De
Boustien op bezoek om het certificaat
verkeersactieve school uit te reiken.
Het doel is natuurlijk, dat door de in-

zet en het structureel aandacht geven
aan verkeer er daadwerkelijk een veilige verkeersomgeving ontstaat. Een
omgeving waarin zowel ouders, verzorgers, als kinderen zorgdragen voor
veilig gedrag. De wethouder is ook in
gesprek gegaan met de leerlingenraad
van De Boustien. Ze zijn opgeroepen
om vooral ideeën aan te dragen bij de
gemeente. Waar gaat het goed, wat kan
beter en wat moet misschien anders?

Helpt u Liesbeth en Nathalie
opweg naar Zuid-afrika?
Wij zijn Liesbeth en Nathalie en in de zomer van 2021 gaan wij vanuit
World Servants naar Karatara, Zuid-Afrika. Hier gaan wij Theo en Jinke de
Jong meehelpen om een kinder- en jeugdcentrum te realiseren.

World Servants is een stichting die
werkvakanties voor jongeren naar ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika,
Afrika en Azië organiseert. In drie

weken wordt dan een gebouw neergezet waar de hele gemeenschap iets
aan heeft. Dit alles gebeurt samen met
de lokale bevolking. Het kinder- en
jeugdcentrum, genaamd Lighthouse,
zal een plek worden waar de jongeren
uit Karatara en omgeving altijd terecht kunnen voor onder andere kinderprogramma’s, huiswerkbegeleiding
en coaching. We gaan dit samen doen
met de lokale bevolking die betrokken
is bij Good News ZA, de organisatie
van Theo en Jinke.Theo en Jinke hebben deze organisatie in januari 2014
opgericht. Hier doen ze fulltime kinder- en jeugdwerk. Ze richten zich
vooral op de kinderen en jeugd uit de
dorpen waar problematiek omtrent

drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik en armoede heerst. Hun doel
is dat kinderen en jongeren de juiste
keuzes maken voor een hoopvolle toekomst. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen de kans krijgt om een goede
toekomst op te bouwen en daar willen
wij graag ons steentje aan bijdragen.
Bovendien lijkt het ons een ervaring
om nooit te vergeten.
Om het kostenplaatje rond te krijgen,
zullen wij acties gaan voeren. In de
week van 16 tot en met 20 november
zullen wij beginnen met de verkoop
van brood van Bakker de Jong. Wij
komen in deze week herfstbrood verkopen in De Westereen, Twijzelerheide en Zwagerbosch. Wij komen vanaf
half 6 bij u aan de deur op gepaste
afstand. Hopelijk zult u ons steunen
door dit heerlijke herfstbrood van ons
te kopen.

Sake Store Dantumadeel Cup
gaat dit jaar niet door
DAMWÂLD - Er gaat dit jaar een
streep door de Sake Store Dantumadeel Cup. De Commissie Dantumadeel Cup heeft dit met pijn in
het hart besloten. In deze huidige
tijd met Corona kan het toernooi,
dat altijd gekenmerkt wordt door
veel aanwezig publiek en de gezellige sfeer, niet gespeeld worden zoals de Commissie het ziet.
De commissie heeft deze beslissing zo lang mogelijk proberen uit
te stellen in de hoop dat de situatie
zou verbeteren. Dat is echter niet
het geval en daarom is men tot dit
besluit gekomen.
Het was de bedoeling dat er dit
jaar voor de 25e keer gespeeld zou
worden om het kampioenschap van
Dantumadeel. ,,Het is natuurlijk

erg jammer dat net het jubileumtoernooi niet door kan gaan’’, aldus de
commissie.
,,Wij hopen dat onze sponsoren en
het publiek begrip kunnen opbrengen
voor dit besluit. Ook hopen we dat
onze trouwe en loyale sponsoren ons
zullen blijven steunen. Wij als organisatie hopen ook dat u als publiek aan
onze sponsoren zult denken in deze
zeker ook voor hun erg moeilijke tijd.’’
Tenslotte hoopt de Commissie Dantumadeel Cup dat iedereen gezond
blijft, zodat we elkaar hopelijk straks
weer buiten op de velden en zeker ook
in december 2021 in de sporthal zullen treffen.
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GRUTTOLAND

it bêste skriezelân fan d’ierde

Ik bouw mee
aan Gruttoland,
u ook?
“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
Henk de Jong
Trainer SC Cambuur
Wommels verzet geweldig. Ik steun dit project van harte en bouw mee aan Gruttoland.”

ADOPTEER 1 of meer
VIERKANTE METER
GRUTTOLAND
€ 7,50
per m2

AL RUIM 23.000 M2
GEADOPTEERD!
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.

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.

www.gruttoland.nl
GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN
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De ‘legemagenbuert’ hofleverancier ‘Readsjes’
DE WESTEREEN - ,,Je binne yn de Westereen op sneon of op sneen geboren’’, zo zegt Wietze Stienstra met een stelligheid die geen twijfel kent.
Een tussenweg is er niet. Natuurlijk is het niet letterlijk bedoeld, de
dagen houden verband met voetballen op zaterdag of spelen op zondag.
De ‘dowen’ op zaterdag, de voetbal op zondag. Het voetbalverleden in De
Westereen geformuleerd in één zinnetje want tegenwoordig is er alleen
nog een zaterdagclub vv Zwaagwesteinde.
Tekst en foto’s: Rynk Bosma

Wietze Stienstra

Voor de in 1949 geboren Stienstra betekent de realiteit van nu dat de zondag in het teken staat van een dagje
uit ‘mei de frou’ of samen naar een
restaurant gaan. Maar met de corona
zijn dat voorlopig even vergezichten,
zeker wat betreft het bezoek aan een
restaurant. De tijd van de scheiding
der geesten op voetbalgebied zijn definitief voorbij en dat geldt zeker voor
Stienstra die op zondag maar één
reisbestemming kende: Sportpark De
Wieken met vv Zwaagwesteinde als
zondagsclub in de hoofdrol.
Voorbij zijn de dagen dat in de kantine van de voetbalclub op zaterdag
de groene bierviltjes van Heineken de
tafels sierden terwijl een dag later het
rood van Amstel domineerde. Voor
buitenstaanders amusante details die
de echte pijn over de teloorgang van
die glorieuze ‘Readsjes’ moet verhullen. Want uiteindelijk was de op 21
juni 1931 opgerichte voetbalclub
toch echt een club die op zondag
speelde. De glorie op zondag in de
tweede klas met roemruchte clubs als
Alcides of Achilles. Roem die uiteindelijk niet bestand bleek tegen andere
tijden.

teinde op zaterdag mee aan de competitie in de toen nog Friese Voetbal
Bond (FVB) geheten afdeling. Dus
toevallig in het jaar dat Stienstra in
1949 werd geboren in De Parkloane
in toen nog Zwaagwesteinde. In die
tijd nog een onvervalste volksbuurt
die je als opgroeiend kind als een
‘schaarse periode’ kunt betitelen, zoals Stienstra het ietwat diplomatiek
zegt. ,,It wie de ‘legemagenbuert’ en
sa waard it ek neamd.’’ Desondanks
noemt Stienstra zijn eigen jeugd ‘gelokkich’.
Zonder overigens blind te zijn voor
de schaduwkanten van die Parkloane.
Het gezin van Tjipke en Alie Stienstra telde zes jongens en één meisje.
Tjipke was koopman in regenkleding voor een landbouwcoöperatie en
mem was de motor van het gezin, het
anker die het gezin op de rechte koers
hield. Zoals trouwens bijna alle vrouwen in die buurt de spil vormden die
het gezin bij elkaar hielden. Het raakt
Wietze nog altijd als hij terugdenkt
aan bepaalde dingen die hij als kind
meemaakte.
,,Dochs wie it in moaie tiid. Boartsje
mei oare bern op strjitte, de natuer
yn mei de oare bern, yn earmoede sis
mar ‘lotgenoten’, foetbalje yn it parkje
of op strjitte. Op strjitte wie it dan de
bal ien kear reitsje.’’ Als geheugensteun heeft hij het allemaal kort op
een briefje geschreven. Daar staat:
‘De Parklaan was in de zestiger en
zeventiger jaren de kweekvijver van
voetbaltalent voor het eerste elftal
van de zondag’. ,,Ik tink dat der wol
in man as acht fan de Parkloane doe
yn it earste spilen of spile ha.’’

Stienstra had zijn bedenkingen: ,,Je
makken sa in feriening yn in feriening.’’
Zeker toen de bestuurlijke maatregel
van kracht werd dat jeugdspelers tot de
leeftijd van achttien jaar bij het maken
van een keus tussen zaterdag en zondag een ondertekende verklaring van
hun ouders nodig hadden.

De glorie als keerzijde of compensatie voor de ‘schaarse perioden’ die er
ook waren. Wietze Stienstra heeft ‘in
libben lang oan de mitseltried stien’
en hij woont nu riant als het resultaat
van dat beroep in een fraai zelf gebouwd huis met ‘triedrjochte foegen’,
zoals hij het zelf zegt. Twaalf jaar was
hij toen het eerste baantje van ‘ierappelsykjen’ zich al aandiende. Zijn
broer Marten werd in 1953 geboren
en had op die leeftijd een baantje bij
de melkboer.

Pas in het seizoen 1948/1949 deed
er voor het eerst een vv Zwaagwes-

,,Ik ha wol fjirtich jier mei Marten
oan de tried stien’’, zo zegt Wietze

De Parklaan was in de zestiger en zeventiger jaren de kweekvijver van voetbaltalent
voor het eerste elftal van de zondag.

Marten Stienstra in actie. Hij was
zes jaar lang reservekeeper bij
Cambuur achter Oscar Zijlstra.

met gepaste trots. Samen gemetseld
aan eigen huizen, weg uit de ‘earmoede’ van De Parkloane. Jarenlang
heeft Wietze genoten van de keeperstalenten van Marten want Marten
was het grootste voetbaltalent van de
familie Stienstra. De glorie van later
die Wietze vooral als toeschouwer
en ‘fan’ mocht meemaken want zijn
eigen voetbalplafond lag niet hoger
dan het tweede elftal van vv Zwaagwesteinde.
Sportglorie dus voor De Parkloane.
Neem Rinze Bruinsma, die als wielrenner bij de nieuwelingen kampioen
van Fryslân werd en later nog eens
die titel op de weg veroverde. Om
bij het voetbal te blijven, Jurjen van
Kammen, Gerrit Plantinga, ‘Mister
Zwaagwesteinde’ Wieger Elzinga,
Gerrit Smit, Wouter Jager, Jan de
Jong en Jacob Lap. Zij speelden allemaal in het eerste elftal van vv
Zwaagwesteinde. Wietze Stienstra
somt het rijtje namen moeiteloos op
met toch wel heel begrijpelijk een
speciaal plekje voor Marten Stienstra.

‘Ik tink dat der wol in man
as acht fan de Parkloane doe
yn it earste spilen of spil ha’
Behalve Marten Stienstra kwam ook
Wouter Jager al vroeg in beeld van
de semi-profclubs van die tijd. Go
Ahead uit Deventer bood Wouter
een contract aan maar Fryslân de rug
toekeren was een heel karwei. ,,Dat
wie foar in soad Westereenders moeilik. Allinne ‘Oeter’ ( Johan Zuidema)
hat it oandoard om fuort te gean.’’
Ook Marten was al vroeg in beeld bij
een vergelijkbare club, Heracles bood
de toen 20-jarige doelman Marten
een contract aan van 16.000 gulden.
,,Heit, Sije en ik ha doe mei west nei
Almelo.’’
Dat Marten uiteindelijk keeper werd
had ook weer deels te maken met
een te grote bescheidenheid want
het voetbal als speler ging hem even
gemakkelijk af. ,,Gjinien woe froeger
op de goal, dus dan sei Marten fan
‘Dan gean ik wol op ‘e goal’. Dan offere hy him op.’’ Het leverde Marten
wel aandacht op want op zijn zeventiende jaar stond hij al in het eerste
elftal met mannen als Sikke Venema

en Klaas Kooistra. Dat duurde negen
jaar want er zat ook nog een jaar bij
dat hij noodgedwongen veldvoetballer was.

volger Wietze kwam emotioneel alles
samen door de staande ovatie van het
publiek uit Sittard dat volgde op dat
gebaar.

Dat was merkwaardig genoeg tijdens
zijn laatste seizoen bij vv Zwaagwesteinde. Door een pinkblessure kon hij
een jaar lang niet keepen en dus…
werd hij veldspeler in het eerste elftal. Met uiteindelijk veertien treffers achter zijn naam in dat seizoen.
Helemaal uit de lucht vallen kwamen
die voetbalkwaliteiten nu ook weer
niet want tot de A-junioren speelde
Marten altijd rechtsbuiten.

,,Hy hat him doe ferûntskuldige foar
dy minsken. Want dat wie ús Marten
ek, in oar ek wat gunne. En in wike
letter wer op de bank sûnder protest.’’ Natuurlijk zal er wel meer hebben gespeeld achter de schermen, zo
denkt ook Wietze. In die korte periode als eerste keeper tijdens de blessure van Zijlstra kreeg Stienstra ook
nog elke week de hoogste cijfers van
VI, volgens Wietze.

In 1980 klopte SC Cambuur uit
Leeuwarden aan de deur en zes jaar
lang was Marten semi-prof, ,,Hy
mitsele der ek noch by.’’ En zes jaar
lang was Marten reservekeeper bij
Cambuur achter Oscar Zijlstra. Misschien was Marten wel recordhouder
reservekeeper, zo opperde iemand.
,,Hy wie in tiger, in panter yn ‘e goal.
Sa’n sprongkracht, hy keepte betiden
in wereldpartij en in wike letter siet
hy wer op de bank. Dêr seurde hy ek
net oer, te guodlik tink ik.’’

Te bescheiden, een ander ook wat
gunnen, het zijn niet de eigenschappen die je helpen om aan de top te
komen in het betaald voetbal. Je moet
een zekere mate van gif hebben zoals
Johan Zuidema dat had. Toch blijft
het een prestatie dat je als bewoner
van de ‘legemagenbuert’ bij SC Cambuur speelde. Zoals het ook opmerkelijk is hoe dat vele voetbaltalent uit
De Parkloane in de jaren zeventig en
tachtig verantwoordelijk was voor de
successen van de ‘Readsjes’.

Wietze heeft de hoogtepunten zorgvuldig bewaard en wie de verslagen
van De Limburger, De Telegraaf,
de Leeuwarder Courant en Voetbal
International (VI) leest moet zich
erover verbazen dat Marten nooit
een vaste basisplek veroverde. Eerste
keeper Zijlstra was door een enkelblessure vijf weken uitgeschakeld en
dat betekende kansen voor Marten
Stienstra. Met als hoogtepunt de
wedstrijd in Sittard tegen Fortuna
Sittard Combinatie (FSC) dat bij
winst de periodetitel kon halen.
Voor 12.000 man werd het een desillusie voor de Limburgers want na
90 minuten stond er 0-1 op de klok.
Zelfs topschutter Hans Zuidersma
kon met een strafschop vlak voor tijd
doelman Marten Stienstra niet passeren. De koppen logen er niet om:
‘FSC strandde op doelman Stienstra’
zo kopte het sportkatern Telesport
van De Telegraaf op maandag. Vlak
na afloop van de wedstrijd schonk
Marten Stienstra zijn handschoenen
en zijn verontschuldigingen voor de
teleurstelling aan iemand in een rolstoel op de eerste rij die was gereserveerd voor gehandicapten. Voor vaste

Oud papier
container
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49

9 nov. t/m 13 nov.
16 nov. t/m 20 nov.
23 nov. t/m 27 nov.
30 nov. t/m 4 dec.

Let op!!!

Kom
bij ons

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

J
Sportloane 2
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

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

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

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

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

Surhuisterveen

Jan Binneslaan, penthouse

De Westereen
Doarpsstrjitte 6

Harkema
Drachten
Klyster
2
Westersingel
10

Vraagprijs: €750.000,- v.o.n.

Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €475.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Houtigehage
Opende
Buorren 86
Sjallemastraat
43

De Westereen
Salomon Levystrjitte 2

Surhuisterveen
Langelaan 21

Vraagprijs: €224.500,- k.k.
VERKOCHT

Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Verkocht

VERKOCHT

Surhuisterveen
Lange Streek 5
Verkocht

VERKOCHT

Opende

De Dobbe 1
Verkocht

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

VERKOCHT

Harkema

Ikeloane 19
Vraagprijs: €179.500,- k.k.

VERKOCHT o.v.

Harkema
Drachten
Warmoltsstrjitte
Westersingel 38
10
Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €289.500,159.500,- k.k.

VERKOCHT

Drogeham

Bosmastrjitte 32
Verkocht

VERKOCHT

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

VERKOCHT

Houtigehage
Dúnoardswei 13

Buitenpost
Buitenpost
Surhuisterveen
De
Westereen
Dykstrastraat
4
Waling Dykstrastraat
4 Waling
Elzeloane
12A
Johan ter
Schoeleweg 14

Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

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

