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OOH wat een jaar!
Het jaar 2020 zal de boeken ingaan 

als een onvergetelijk jaar maar dan 

voor velen in negatieve zin. Nietsver-

moedend en heel normaal vierden we 

Kerst en Oud en Nieuw op een wijze 

die we nu graag zouden wensen. Met 

de familie bij elkaar genieten van een 

rijk gevulde dis. Nu mogen we maxi-

maal 3 personen thuis ontvangen en 

vooral niet knuffelen of te dicht naast 

elkaar zitten. Ook is de traditie van 

vuurwerk op oudjaarsavond verboden. 

Het is toch wat! We missen het alle-

maal best wel en verlangen terug naar 

het ‘oude normaal’

Voor u ligt De Westereender waar 

we sinds 3 jaar samen met het jour-

nalistieke hart en de fotografen eind-

verantwoordelijk voor zijn. Verderop 

in deze editie stellen we u als lezer 

een aantal vragen middels een spe-

ciale enquête. U kunt als lezer eerlijk 

antwoord geven op de vragen wat u 

van De Westereender vindt. Wellicht 

kunnen wij de krant nog leuker en 

completer gaan maken met de tips en 

eventuele aanvullingen die u belang-

rijk acht. We hopen dat u de moeite 

wilt nemen om deze korte vragen even 

te beantwoorden via de website 

www.westereender.nl.

Wij willen als team de adverteerders 

bedanken voor hun onvoorwaardelijke 

steun zelfs in de moeilijkste maanden 

van dit jaar. Hartverwarmende woor-

den hebben we mogen ontvangen van 

diverse ondernemers. We willen graag 

1 uit lichten zonder de naam te noe-

men die met de volgende woorden 

ons best heeft geraakt. Het was rond 

de maand juli dat er werd gezegd: “Jim 

kin de faktuur foar hiel 2021 alfest wol 

stjoere”.

De krant is dit jaar voor Heidstra 

Media van relatief bijproduct nu plots 

hoofdproduct geworden.

Tot slot willen we u als lezers bedan-

ken voor de leuke, mooie reacties die 

we vaak ontvangen na weer een nieu-

we editie van De Westereender die 

voor 2021 het doel heeft de Leukste 

krant van Friesland te worden! On-

danks alle beperkingen wensen wij u 

fijne feestdagen en een gezond en suc-

cesvol 2021 toe.

Klasina, Nynke, Johannes, Jaap, Marcel, 

Johan Henk en Pieter Jan.

Het team van De Westereender met van links naar rechts: Klasina van der Werf, Pieter Jan Heidstra, Jaap de Boer, 
Nynke van der Zee, Johannes van Kammen, Marcel van Kammen en Johan Henk Heidstra. Foto: Nanne Nicolai



2  |  dde Westereender  

 

 

 

 

 

Online winkel Jumbo.com 24/7 open 
Pick Up Point en thuisbezorgen

Hallo,
Kerst Open!

LEKKER VERS
met de KERST

Openingstijden
Vrijdag 25 dec. 1e kerstdag

Zaterdag 26 dec. 2e kerstdag

Zondag 27 dec. 3e kerstdag

10.00-18.00 uur

10.00-18.00 uur

10.00-18.00 uur
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Verknald
Geen uiteenspattend siervuurwerk 

klokslag twaalf uur om het nieuwe 

jaar in te luiden. Geen lawinepijlen 

met rode of groene bollen die uren-

lang in de lucht blijven hangen. En 

geen astronauten, rotjes of dikke 

Thunderkings die je oren laten sui-

zen. Althans, dat is wat ons kabinet 

voor ogen heeft met het algehele 

vuurwerkverbod.

Ik ben zelf absoluut geen vuur-

werkliefhebber; laat ik dat voorop 

stellen. Ik heb een bloedhekel aan 

die knallen. Ik heb medelijden met 

al die honden en katten die doods-

bang onder de bank kruipen. Ik er-

ger me kapot aan al die rotzooi op 

straat op nieuwjaarsdag, rommel 

die nooit wordt opgeruimd door 

de veroorzakers zelf. En ik kan wel 

janken wanneer ik lees dat nietsver-

moedende voorbijgangers een oog 

moeten missen omdat etters zo no-

dig met illegaal vuurwerk moesten 

experimenteren. Wat dat betreft ben 

ik groot voorstander van een vuur-

werkverbod.

Maar ik merk thuis dat de kids het 

tegenovergestelde kamp aanhangen. 

Ze kijken al weken reikhalzend uit 

naar het bezoek aan de vuurwerk-

shop om hun pijlen, knallers en 

grondbloemen in te slaan. Vuurwerk 

is het hoogtepunt van oudjaarsdag. 

Het kan hen niet snel genoeg tien 

uur ‘s ochtends worden, het moment 

waarop ze alles mogen afsteken. 

Door het vuurwerkverbod vallen 

hun oudejaarsdagplannen in het wa-

ter. En dat vind ik dan toch ook wel 

weer sneu.

Maar waar ik op dit moment vooral 

medeleven voor voel, zijn al die poli-

tieagenten en BOA’s die het verbod 

straks mogen handhaven. Een on-

mogelijke taak. Ik snap de onderlig-

gende reden dat ons zorgpersoneel 

overbelast is. Maar wat te denken 

van onze agenten en BOA’s? Die 

hebben hun handen vol aan ‘gewo-

ne’ zaken tijdens oud en nieuw, laat 

staan dat er tijd en mankracht is om 

een vuurwerkverbod te handhaven.

Oudjaarsnacht lijkt me met stip de 

kutste dienst die je als agent kunt 

hebben. Iedereen is vroeg in de 

avond al katjelam en begint rond 

middernacht nog eens te hannessen 

met vuurwerk. En dan mag jij vertel-

len dat het feest helaas dit jaar niet 

doorgaat. Ga er maar aan staan. Het 

is bovendien niet één persoon die 

schijt heeft aan zo’n verbod en rustig 

de duizendklappers uitrolt op straat. 

Ook een huis verderop steken de bu-

ren onverschrokken hun vuurpijlen 

in de grond, klaar om af te steken.

Al hoe graag ik ook een totaal 

vuurwerkverbod zou willen, ik zie 

het niet zitten om onze agenten en 

BOA’s dit jaar met deze taak op te 

zadelen. In de zorg hebben ze het 

druk, maar bij de handhaving net zo. 

En het laatste wat we willen is dat de 

ziekenhuizen straks volstromen met 

gewonde agenten, beschoten met 

illegaal vuurwerk nadat ze bonnen 

uitdeelden. Dan is het jaar 2020 echt 

totaal verknald.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Soms, ja soms zorgt de telefoon voor toch 

wel een hoog amusementswaarde. Kun-

nen er plotseling dingen gebeuren, die je 

niet voor mogelijk houdt. Ik moest on-

langs even contact hebben met de Rabo-

bank. Voor mensen die hier nooit of zelden 

contact mee hebben. Dan krijg Rabobank 

Noord in Drachten aan de lijn. Geluk-

kig was het maar een klein probleem en 

konden ze mij doorverbinden met het 

kantoor in Damwâld. Ik kreeg even een 

bandje te horen, met een muziekje. Niet 

mijn stijl, maar dat is emmeren. Plotse-

ling hoorde ik: U bent verbonden met Ra-

bobank Noord Limburg. Ik schakelde snel 

van Fries naar Nederlands. Aanpassen, 

dat doen wij Friezen immers toch altijd. 

Na een inleidend gesprekje, bleek het toch 

Damwâld te zijn. Computerfoutje. Als 

inwoner van de gemeente Dantumadiel 

moet je als je iemand in het gemeentehuis 

in Damwâld wilt bellen, krijg je eerst het 

veel zakelijker klinkende Dokkum aan de 

lijn. ‘Er is nog 1 wachtende voor u. Er is 

nog 1 wachtende voor u.’ En dan plotse-

ling: ‘er zijn nog twee wachtenden voor 

u’. Ik ben even verbouwereerd, maar dan 

hoor ik een stem goedemorgen zeggen. Ja, 

zij zouden mij even doorverbinden naar 

Dantumadiel. 5 minuten lang, een bijna 

slaapliedje constant in mijn oren, toen 

heb ik de verbinding maar verbroken, 

voordat ik sliep. Ik had inmiddels zelf een 

creatieve oplossing bedacht. Na een poosje 

telefoon uit Damwâld. Een ambtenaar 

van de gemeente Dantumadiel. Heel 

keurig werd er excuus aangeboden en uit-

leg gegeven. Doordat veel personeel thuis 

moest werken en er daardoor iets verkeerd 

ging met de verbinding. Keurig, zo ga je 

met mensen om even bellen en uitleggen. 

Ga in deze dagen eens naar iemand die 

alleen is, of breng gewoon iets, een tul-

band, een kerststukje of een kaart. Laat 

mensen weten en voelen dat we aan hun 

denkt, dat is voor velen het lichtpuntje in 

vaak de lange, eenzame weken.

Jefanka

COLUMN

Wat vinden lezers van De Westereender?

DE WESTEREEN – Het team van De Westereender wil graag weten wat 
lezers van De Westereender vinden. De krant wordt in de volksmond al 
‘de leukste krant van Noordoost-Friesland’ genoemd, maar is dit wel 
terecht? ,,Er is altijd ruimte voor verbetering. Vandaar dat wij een enquête 
onder de lezers houden. We hopen dat zoveel mogelijk mensen de moeite 
nemen om de vragenlijst in te vullen. Het gaat om tien vragen die binnen 
vijf minuten kunnen worden ingevuld. Vervolgens proberen wij aan de 
hand van de uitslag De Westereender nóg leuker te kunnen maken.’’ 

De deelnemers helpen de makers van 

de krant niet alleen, ze maken ook nog 

kans op mooie prijzen door mee te 

doen. De enquête kan ingevuld wor-

den via www.westereender.nl. Dit kan 

tot en met 31 december 2020. Vragen 

die aan de orde komen zijn onder 

andere: hoe tevreden bent u over de 

Westereender, leest u de krant van 

A-Z en wat voor tips heeft u voor de 

redactie? 

In februari wordt de uitslag in de krant 

bekend gemaakt. ,,We beseffen dat we 

ons kwetsbaar opstellen, want de krant 

kan ook negatief beoordeeld worden. 

We denken dat we daar ons voordeel 

weer mee kunnen doen. Ook kunnen 

we op deze manier onze adverteerders 

beter van dienst zijn. Zij kunnen weer 

inspelen op de wensen van de consu-

menten die de krant lezen.’’ 

Onder de deelnemers worden drie 

waardebonnen verloot van de Wester-

eender Keaplju.

‘De Foute Kersttrui Pubquiz 
Show’ komt eraan
NOORDOOST-FRIESLAND - Op vrijdag 
18 december vindt de derde editie 
van de spectaculaire Pubquiz Show 
plaats. De Westereender en Café De 
Hossebos gaan er vol voor. 

Reden: ze willen dit vervelende jaar 

positief af gaan sluiten. Terwijl de re-

gels rondom corona nog steeds streng 

zijn en het kouder gaat worden heb-

ben Wessel de Roos van de Hos-

sebos en Pieter Jan Heidstra van De 

Westereender bedacht om ‘De Foute 

Kersttrui Pubquiz Show’ te organise-

ren. Het belooft weer een onvergete-

lijke avond vol plezier, humor en ver-

wennerij te worden. Zo zijn er leuke, 

gekke en overheerlijke prijzen te win-

nen. Dus geef je vanaf 7 december 

19.00 uur op want dit wil je niet mis-

sen VOL=VOL. Ook dit keer wordt 

de pubquiz weer gehouden onder lei-

ding van Bouke Koning uit Kollum. 

Uiteraard wordt er wederom een speci-

ale Hossebox samengesteld. Zou je als 

bedrijf dit initiatief willen sponsoren 

en zo een plek op de Hossebox willen 

ontvangen? Neem contact op met de 

initiatiefnemers… Wessel en Pieter Jan 

hopen en verwachten dat vele teams 

zich weer zullen aanmelden. 

„We gaan dit jaar leuk,  
ludiek en feestelijk  
afsluiten met De Foute 
Kersttrui Pubquiz Show.  
Tot 18 december!”
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Maandags gesloten, vrijdags koopavond. 
Westergeest, Simmerwei 8, tel. (0511) 445493 

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

2.000 m2 scherpgeprijsde wooninspiratie

De meest verrassende woonwinkel van het Noorden

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

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

Kwaliteitsvloeren
PVC-vloeren vanaf € 19.95 m2

PVC - LAMINAAT - TAPIJT - VINYL

Veel keus in tafels en stoelen Heel veel fauteuils

2e 
KERSTDAG 
GEOPEND 

VAN  
12.00-
17.00

 

 

De feestdagen komen er weer aan…
 

    …weet u al wat u gaat eten?  
U kunt bijvoorbeeld denken aan:  

 Diverse soorten  verse vis   
(voor gourmet & fondue)  

 Garnalen en Gerookte Paling  
 Luxe Ovenschotels 

  Huisgemaakte Visspecialiteiten
  

Vanwege Corona zijn onze Visschotels en 
Salades ook leverbaar voor 2 tot 4 personen

 
Winkelcentrum “De Fuormanderij” 

            Hardegarijp 
            “Oant sjen” 

Houdt u hiervoor Google, Facebook en
Instagram in de gaten….  
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Laura Evers uit Kollum werkt bij EasyToys

,,In ieder nachtkastje moet een product van ons liggen’’

KOLLUM/VEENDAM - ,,Moet je al die seksspeeltjes zelf ook testen?’’ Het is 
de meestgestelde vraag die Laura Evers krijgt wanneer ze vertelt dat ze 
bij EasyToys werkt. Ze kan er inmiddels om lachen. ,,Om dat misverstand 
maar meteen uit de wereld te helpen: daar hebben we speciale, onafhan-
kelijke toytesters voor.’’ Eén ding is duidelijk: deze geboren en getogen 
Wâldpyk heeft niet snel last van rode oortjes. 

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

EasyToys, de webshop in erotische ar-

tikelen, behoeft inmiddels geen intro-

ductie meer. Het bedrijf uit Veendam 

stond in september dit jaar volop in de 

picture toen EasyToys als shirtsponsor 

van FC Emmen werd geweigerd door 

de KNVB. ,,Dat was achteraf gezien 

één van de beste reclamecampagnes 

ooit’’, lacht Laura. Als content mana-

ger werkt ze sinds maart bij EDC Re-

tail, het moederbedrijf van EasyToys. 

,,Nadat de KNVB had verboden om 

ons logo op het shirt te zetten, werd 

er volop over ons geschreven. Mensen 

gingen stiekem toch even op internet 

zoeken wie we zijn. Wat dat betreft 

mogen we de KNVB wel bedanken 

voor al die aandacht’’, knipoogt ze. 

Sex sells
Al die aandacht legde het bedrijf geen 

windeieren. De afgelopen maanden 

zag EasyToys het aantal verkopen 

flink stijgen. ,,Ik merk dat er boven-

dien steeds opener over erotische 

seksspeeltjes wordt gesproken’’, knikt 

Laura. ,,Waar het voorheen echt een 

taboe was om te praten over een vi-

brator of dildo, is het nu steeds vaker 

onderwerp van gesprek. Dat is ook ons 

doel: we willen niet alleen speeltjes 

verkopen, we willen vooral ook het ge-

sprek over je seksleven op gang bren-

gen. Veel mensen weten niet hoe leuk 

en spannend zo’n speeltje kan zijn en 

dat het ook een toevoeging kan zijn als 

je al een relatie hebt.’’

‘Veel mensen weten niet 
hoe leuk en spannend zo’n 
speeltje kan zijn’

Eerlijk is eerlijk: tot een jaar geleden 

was Laura zelf ook geen kenner op 

het gebied van de toys waar ze nu haar 

brood mee verdient. ,,Ik ben best een 

open boek als het gaat om mijn seks-

leven, maar ik had tot een jaar geleden 

nog nooit zelf iets gebruikt. Tot ik via 

een speciale actie bij mijn vorige werk-

gever Mediahuis kennismaakte met 

diverse accessoires van EasyToys. Na 

het uitproberen dacht ik: waarom heb 

ik dit niet eerder gedaan? En dat is pre-

cies de ervaring die ik iedereen gun.’’ 

De stoute schoenen aan
Als crossmedia manager in dienst van 

Mediahuis wordt Laura in 2019 door 

EasyToys gevraagd een campagne uit 

te werken. Zo ontdekt ze stapje voor 

stapje het bedrijf in Veendam dat in 

sneltreinvaart aan de weg timmert. 

,,EasyToys kwam precies op het juiste 

moment, want stiekem wilde ik heel 

graag terug naar Friesland. Ik ben ge-

boren in De Westereen en opgegroeid 

in Kollumerzwaag. Mijn studie bracht 

me in Groningen en mijn baan ver-

volgens in Amsterdam en Alkmaar. 

Maar ik heb altijd gezegd: ooit wil ik 

terug naar Friesland.’’  Laura besluit 

de stoute schoenen aan te trekken en 

neemt eind 2019 contact op met de 

marketeer van EasyToys. 

,,Het voordeel was uiteraard dat we 

elkaar kenden. Van het een kwam het 

ander en binnen twee weken was mijn 

contract rond. Ik heb de verhuisdozen 

ingepakt en woon sinds dit jaar samen 

in Kollum. Ik heb nog geen moment 

spijt gehad van de keuze voor Fries-

land. Tuurlijk zijn er dagen dat ik de 

reuring in Amsterdam mis, maar ik 

krijg er heel wat voor terug. Ik ben veel 

dichter bij vrienden en familie. En ik 

heb genoeg te doen bij EasyToys, dus 

ik hoef me niet te vervelen.’’

Sexual wellness
Wie denkt dat Laura alleen bezig is 

met reclamecampagnes voor de pro-

ducten op de webshop heeft het mis. 

,,Bij EasyToys vinden we het belang-

rijk om veel verschillende producten 

aan te bieden én passend advies te ge-

ven aan beginners en gevorderden. Dat 

doen we door artikelen te publiceren 

waarin onze seksuologen antwoord 

geven op vragen en persoonlijke vra-

gen ook beantwoorden via de mail. 

Naast onze webshop hebben we een 

online magazine, waarin we elke dag 

artikelen publiceren over body & mind 

en liefde & seks. Mensen kunnen hun 

vraag sturen naar onze seksuologe en 

zij schrijft er een adviesartikel over.’’ 

‘We kiezen voor meer  
sexual wellness; een product 
waar je optimaal van mag 
genieten’

Informeren, inspireren en adviseren op 

het gebied van liefde en seksualiteit: 

het zijn de drie taken die EasyToys wil 

vervullen. ,,We hebben bijvoorbeeld 

ook een productspecialist in huis, die 

advies geeft’’, vertelt Laura. 

,,Als je voor het eerst iets gaat kopen, 

kan het lastig zijn om de juiste keuze 

te maken. Daar helpen we je graag 

bij, uiteraard volledig anoniem als je 

dat wilt. Voorheen ging het bij een 

webshop vooral om het product zelf. 

Tegenwoordig wordt het steeds meer 

sexual wellness; iets waar je optimaal 

van mag genieten.’’

In ieder nachtkastje
Geen stiekem gedoe meer, maar open 

en eerlijk zijn over seksualiteit en 

liefde: dat is de missie van EasyToys. 

Laura geeft zelf graag het goede voor-

beeld. 

,,Wanneer vriendinnen me vragen 

naar een bepaald product, geef ik eer-

lijk het antwoord. Ik zie om me heen 

dat mijn generatie steeds iets minder 

preuts wordt. Seksualiteit en liefde zijn 

zo belangrijk in je leven. Waarom zou 

je daar stiekem over doen? Ik hoop dat 

straks in ieder nachtkastje een product 

van ons ligt.’’
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Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE  |  TEL. 0511 - 44 16 67  |  BAKKERIJ.SCHOTANUS@PLANET.NL

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

TNT POST

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Vrijdag en zaterdag
Slagroomgebakstukje € 6.45

Kerst healewize bôle € 4.50

Kerst tulband € 3.65

6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Ze zijn er weer! 
Kerstbroden 
groot en klein 
groot € 7,95

klein € 5,95

Vrijdag en zaterdag
Slagroomgebakstukje € 6.45

Kerst healewize bôle € 4.50

Kerst tulband € 3.65

6 gesorteerde bolletjes € 2.10
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Vrijdag en zaterdag
Slagroomgebakstukje € 6.45

Kerst healewize bôle € 4.50

Kerst tulband € 3.65

6 gesorteerde bolletjes € 2.10

Ze zijn er weer! 
Kerstbroden 
groot en klein 
groot € 7,95

klein € 5,95
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Ze zijn er weer! 
Kerstbroden 
groot en klein 
groot € 7,95

klein € 5,95

De notaris voor uw regio!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

K. Sikkemaweg 9

ZWAAGWESTEINDE

Tel. 0511-441663

Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

* Thermofit ondergoed

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL
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‘Vuurwerkverbod is onbegrijpelijk,  
carbid schieten mag gelukkig wel’
NOORDOOST-FRIESLAND - ,,Het is onbegrijpelijk, maar vooral ook heel 
onrechtvaardig dat het kabinet dit jaar een vuurwerkverbod heeft afge-
kondigd om zo de zorg en de politie te ontlasten’’, dat stelt Gerrie Sijtsma 
van PD Automaterialen in Dokkum die al sinds de jaren ’90 vuurwerk 
verkoopt. ,,Mensen die bij ons in de winkel komen zijn zeer teleurgesteld. 
We hebben al zo’n raar jaar, nu wordt dit ons ook nog ontnomen’’, zo 
luiden de reacties van de meeste klanten.

Tekst: Klasina van der Werf

Normaal gesproken is dit voor Ger-

rie Sijtsma en haar collega’s van PD 

Automaterialen aan de Doorvaart de 

drukste tijd van het jaar. ,,Maar ook 

de mooiste. We missen het dat we de 

winkel nu niet kunnen inrichten met 

de mooiste vuurwerkpakketten. Ook 

de verkoopdagen zijn altijd heel gezel-

lig. Alle klanten komen blij en vrolijk 

de winkel binnen’’, zegt Sijtsma. Zij 

was al maanden bezig met de voor-

bereidingen. De eerste bestellingen 

zouden nu al binnenkomen, moesten 

van prijskaartjes worden voorzien en 

op nummer in de stellingen worden 

gelegd. Ook de folders waren alweer 

in de maak.

Enorm omzetverlies
Het besluit om het vuurwerk dit jaar 

te verbieden kwam dan ook als don-

derslag bij heldere hemel. ,,Dit kun-

nen ze niet maken. Er zijn bedrijven 

die hiervan moeten bestaan’’, was het 

eerste wat Gerrie dacht. Ook voor PD 

Automaterialen betekent het besluit 

een enorm omzetverlies. ,,Ze zeggen 

wel dat het gecompenseerd wordt, 

maar als je de regels goed leest komt 

het erop neer dat wij als winkeliers 

niks krijgen. Al het geld gaat naar 

de leveranciers. En wat doen ze met 

al dat vuurwerk dat al onderweg was 

naar Nederland? Het gaat om mil-

joenen kilo’s. Wij moeten aan allerlei 

regels voldoen om het vuurwerk vei-

lig op te slaan, maar ik ben benieuwd 

of ze zelf wel aan deze eisen kunnen 

voldoen.’’

Illegaal vuurwerk
Gerrie vraagt zich af of het vuurwerk-

verbod wel het gewenste effect zal 

hebben. ,,Wij mochten dit jaar al geen 

knalvuurwerk en vuurpijlen verkopen. 

Het ging alleen om siervuurwerk. De 

meeste rellen en ongelukken gebeuren 

juist met dat illegale spul. Door ons 

vuurwerk te verbieden werk je alleen 

maar meer in de hand dat mensen ille-

gaal vuurwerk gaan afsteken.’’ Hoe ze 

oud en nieuw dit jaar gaat vieren weet 

ze nog niet. ,,Bij ons in Broeksterwâld 

was altijd een grote vuurwerkshow 

die we samen betaalden. Daarna gin-

gen we naar het dorpshuis voor een 

drankje. Dat valt nu allemaal weg. Ik 

snap dat ze de ziekenhuizen willen 

ontzien in deze tijd, maar dat bereiken 

ze niet op deze manier. Het voelt alsof 

ze corona gebruiken om het vuurwerk 

te verbieden…’’

‘Bliuw fan ús karbid ôf’
Aant Jelle Soepboer uit Niawier is 

blij dat het carbidschieten in elk geval 

wél doorgaat. ,,Wy ha ús wol soargen 

makke doe’t bekend waard dat de Poli-

tiebond in algemien ferbod op karbid-

sjitten woe. Troch it fjoerwurkferbod 

wie der ynienen in run op karbid yn ‘e 

Rânestêd. Mar karbid sjitte is hiel wat 

oars as in rotsje ôfstekke. Doe ha ik te-

gearre mei Sijbe Knol – ek fan de FNP 

– in iepen brief skreaun nei de bewen-

ners fan de Rânestêd mei as boadskip: 

bliuw fan ús karbid ôf. Sommigen 

tochten dat it in ludike aksje wie, mar 

it wie hiel serieus bedoeld. Alle lanlike 

media en ek gemeenterieden sprongen 

der boppe op. Gelokkich mei it beëage 

effekt: de regio mei sjitte yn de doar-

pen wêr’t it tradysje is.’’

Traditie in deze regio
Het carbidschieten is in deze regio 

altijd al een traditie geweest, weet 

Soepboer. Zelf was hij er van jongs af 

aan al bij betrokken. Sinds hij raads-

lid is van de FNP (nu bij de gemeente 

Noardeast-Fryslân) gaat hij elk jaar 

een rondje langs de dorpen waar de 

carbidploegen actief zijn. ,,De diel-

nimmers ha it altyd goed foar inoar, se 

ha netsjes in fergunning oanfrege en 

hâlde har goed oan ‘e regels. Dit jier 

bin der wat regels by kaam fanwege 

corona. Tinten mei muzyk, bier en 

hamburgers mei net mear. Foar de rest 

lizze de bussen op oardel meter ôfstân, 

mar dat is net slim. Wy binne allang 

bliid dat it trochgiet.’’ 

Boze geesten wegjagen
Van oudsher werd er op het boerenerf 

door vader en zoon carbid gescho-

ten om boze geesten weg te jagen en  

zo het nieuwe jaar in te luiden. ,,Dy 

boaze geasten, dêr liuwe wy tsjintwur-

dich net mear sa yn, mar it is wol in 

moaie manier om it âlde jier achter ús 

te litten en mei inoar it nije jier yn te 

sjitten. Just yn dizze tiid. Moai yn de 

Fryske bûtenloft.’’

‘Ik keek er altijd naar uit’
De 15-jarige Sven uit Buitenpost en 

zijn kameraad Arnold vinden het jam-

mer dat ze dit jaar geen vuurwerk mo-

gen afsteken tijdens de jaarwisseling. 

,,Ik keek er altijd naar uit. De laatste 

jaren ging ik met mijn vader naar 

Duitsland om vuurwerk te kopen, 

want daar is het goedkoper. Dan zie je 

het vuurwerk vervolgens een paar da-

gen in de bijkeuken liggen en verheug 

je je erop. Hoe zouden die sierpot-

ten en vuurpijlen er straks uitzien in 

de lucht?’’, vertelt Sven. Ook Arnold 

vindt het jammer dat het dit jaar niet 

door kan gaan. ,,De beleving van oud 

en nieuw is nu heel anders.’’ 

Toch vuurwerk kopen
Wat ze nu gaan doen weten ze nog 

niet. Waarschijnlijk eerst oliebollen 

bakken of eten en na twaalf uur met 

vrienden afspreken op straat. ,,Die 

balen er ook allemaal van dat er een 

vuurwerkverbod is, helemaal in deze 

coronatijd. Ik denk dat veel mensen 

alsnog naar Duitsland gaan om vuur-

werk te kopen’’, zegt Sven. Arnold: 

,,Of ze hebben nog vuurwerk van 

vorig jaar op zolder liggen dat ze nu 

stiekem af gaan schieten…’’

‘De helft van de slachtoffers zijn 
omstanders’

Verpleegkundige Roely Kooistra 

hoopt dat mensen dat vooral niet 

gaan doen. Zij heeft dertig jaar erva-

ring als ambulanceverpleegkundige en 

verpleegkundige op de spoedeisende 

hulp. ,,Ik heb dus veel met vuur-

werkslachtoffers te maken gehad en 

weet wat de gevolgen kunnen zijn’’, 

vertelt Roely. Bij veertig procent van 

de vuurwerkslachtoffers gaat het om 

brandwonden en dertig procent van 

de slachtoffers lopen oogletsel op. Dat 

klinkt misschien minder erg, maar het 

is echt heel vervelend als je met één 

oog nog maar weinig kunt zien.’’ Wat 

Roely nog het ergste vindt is dat de 

helft van de slachtoffers omstanders 

zijn. ,,Zij kunnen er dus niks aan doen 

dat ze gewond raken. Vorig jaar zijn 

er bijna 400 slachtoffers binnenge-

bracht bij de spoedeisende hulp en 

900 bij de huisartsenpost. Vooral het 

illegale vuurwerk, zoals nitraatbom-

men, brengt veel ellende met zich mee. 

Maar ook een simpele vuurpijl die de 

verkeerde kant op schiet kan grote ge-

volgen hebben.’’

De werkdruk is hoog
Het mag duidelijk zijn dat Roely 

Kooistra achter het vuurwerkverbod 

staat. Zelf hoeft ze dit jaar niet tijdens 

de jaarwisseling te werken, maar met 

kerst. ,,Voor mij wordt het dus rustig, 

maar ik weet hoe hoog de werkdruk 

dit jaar is geweest in het ziekenhuis. 

En nog steeds liggen de corona-IC’s 

vol. Als er op zo’n avond 1300 patiën-

ten minder zijn, hebben mijn collega’s 

het tijdens de jaarwisseling iets rus-

tiger, dan hoeven ze iets minder van 

hot naar her te vliegen. Dat gun ik ze, 

vooral na zo’n jaar dat echt niet leuk 

is geweest voor verpleegkundigen en 

artsen. We hebben met z’n allen staan 

klappen voor de zorg, maar als we écht 

iets willen doen dan kan dat nu sim-

pelweg door verstandig te zijn en geen 

vuurwerk af te steken.’’

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel (links) hoopt dat het vuurwerkverbod en het verbod tot samenscholing - tentfeesten zijn 
helaas ook niet toegestaan - niet tot grote vernielingen in de gemeente zullen leiden. Uiteindelijk moeten inwoners zelf de rekening betalen. ,,Ik hoopje 
dat minsken begrip ha dat it dit jier echt net kin. De sûnens giet no foar. De tradysje fan it karbidsjitten moat al trochgean, de jeugd hat in útlitklep nedich. 
Foar de rest moatte we mei syn allen noch even trochbite. It komt wol wer.’’

Gerrie Sijtsma in de verkoopruimte waar dit jaar geen vuurwerk mag worden verkocht. Foto: Klasina van der Werf

Cat1 vuurwerk is nog wel te koop bij PD Auto-
materialen, zoals grondbloemen, kleine fontei-
nen, knetterlinten, knetterballen, knetterfon-
teintjes crackling kanonslagen. 

‘We hebben met z’n allen 
staan klappen voor de zorg, 
maar als we écht wat willen 
doen dan kan dat nu door 
geen vuurwerk af te steken.’
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

Molenweg 27, Damwoude

T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Badhúswei 1A, De Westereen 

T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

w
w
w
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p
.n

l

        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl

Fijne feestdagen en 
een gelukkig 2021
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Initiatiefnemer Titus Vogt over de lokale Alzheimer-campagne ‘Ik ben Wil’

‘We hebben met onze actie heel 
veel taboes doorbroken’

DOKKUM - Het was een hectische periode voor Titus Vogt uit Dokkum. 
Twee weken na het afronden van de campagne ‘Ik ben Wil’ overleed zijn 
moeder op 23 november op 79-jarige leeftijd. Wil had Alzheimer. Samen 
met haar man, zoon en kleindochter durfde zij het aan om open te zijn 
over haar ziekte. Die openheid heeft heel wat verhalen losgemaakt in 
Noordoost-Friesland. ,,Dat is de kracht geweest van deze campagne. We 
hebben heel wat taboes doorbroken’’, vertelt Titus Vogt. 

Tekst: Klasina van der Werf | Foto’s: Marit Anker

De dag dat de diagnose ‘Alzheimer’ 

bij Wil Vogt werd gesteld kan haar 

zoon Titus zich nog goed herinneren. 

,,De grond zakte onder mijn voeten 

vandaan. We zagen het wel aanko-

men, want ze moest steeds meer in-

leveren. Ze was de weg kwijt in haar 

auto en ook mijn vader merkte dat het 

niet goed ging met zijn vrouw. Maar 

toch, het is moeilijk te accepteren als 

de neuroloog met deze uitslag komt. 

Mijn moeder heeft het ook nooit 

kunnen accepteren. Het was een ge-

vecht dat zij niet leek te winnen. Toen 

ze een week voor haar overlijden een 

bloeding kreeg, ging het allemaal veel 

sneller dan verwacht. ‘Nu ben ik Alz-

heimer toch te slim af geweest’, zo 

constateerde Wil.’’ 

Extra krachten
Titus Vogt heeft er dan ook vrede 

mee. ,,Mijn moeder had al aangege-

ven dat ze niet meer wilde leven, ook 

aan de verpleegkundigen. Dat het zo 

zou lopen had niemand verwacht, 

maar misschien had het zo moeten 

zijn.’’ Wat Titus nog het meest frap-

pant vindt is dat zijn moeder nog zo 

helder was tijdens de laatste dagen 

van haar leven. ,,Alsof ze extra krach-

ten kreeg die ze er nog even uit wilde 

persen. We hebben een mooie laatste 

week gehad, zelfs nog gelachen met 

elkaar. Ze was er klaar voor. Het af-

scheid tussen haar en mijn vader staat 

in mijn geheugen gegrift. Tot die dag 

zeiden ze altijd ‘tot morgen’ tegen 

elkaar. Deze keer gaven ze elkaar al-

leen een kus. En nog één. En nog één. 

Diezelfde nacht is ze overleden. Op 

zijn verjaardag.’’

Onbegrip en ruzies
Wil en Titus Vogt waren onafschei-

delijk van elkaar. Ze hadden nooit 

ruzie, vierden het leven en dronken 

elke middag om half vijf samen een 

wijntje om de dag door te spreken. Ze 

waren altijd samen. Dat ze na 58 jaar 

opeens ruzie kregen was een teken 

aan de wand. ,,Er was sprake van on-

begrip en de ruzies escaleerden. ,,Mijn 

moeder was haar dagritme kwijt en 

stond soms ’s ochtends om zes uur al 

op. Mijn vader zei dan, waarom blijf 

je niet even liggen. De ruzies liepen 

steeds hoger op totdat het echt niet 

langer kon. Het was duidelijk dat 

mijn moeder uit huis geplaatst moest 

worden. Dat wist ze zelf ook, want 

toen ik het voorstelde had ze er vrede 

mee’’, vertelt Titus. Deze beslissing 

was niet alleen goed voor zijn moeder, 

maar juist ook voor zijn vader die al 

88 jaar is. Hij ging eraan onderdoor. 

,,Het viel echter niet mee om een 

plekje te vinden voor mijn moeder. 

Maar het kon zo echt niet langer, dus 

ik zat er bovenop en heb heel wat in-

stanties afgebeld. Ik heb later weleens 

gedacht, wat was er gebeurd als mijn 

ouders geen kinderen in de buurt 

hadden gehad? Wie had dan een plek 

voor haar geregeld?’’

Talmahûs
Uiteindelijk lukte het om via Zuid-

OostZorg eerst tijdelijk een plekje te 

vinden in Oosterwolde. Het was eer-

ste Paasdag. Titus haalde zijn moe-

der op bij hun huis in Damwâld. Zij 

stond met haar koffer op straat zonder 

een greintje emotie, terwijl mijn vader 

stond te huilen op de oprit. Haar nieu-

we kamer was klein en alles was wit. 

De muur, het bed en zelfs het nacht-

kastje. Wil zei: Wat is het hier rustig. 

Ik begreep het eerst niet. Ik dacht, nu 

had je zo’n prachtig huis en dan vind 

je dit mooi? De arts vertelde later dat 

bewust voor zo’n kale kamer is gekozen 

omdat het rust uitstraalt. Dat hebben 

mensen met Alzheimer nodig.’’ Het 

was een rare tijd voor de familie Vogt. 

Met name omdat Wil precies in de 

coronatijd is opgenomen. Ze mochten 

alleen maar telefonisch contact heb-

ben met elkaar. Ze huilde veel en soms 

was ze helemaal overstuur. Ze voelde 

zich opgesloten. Gelukkig kon Wil na 

een paar weken in Talma Hûs terecht 

waar ze mocht blijven. ,,Ik mocht mijn 

moeder ophalen en brengen, maar we 

moesten in die beginperiode afstand 

houden vanwege corona. Dat maakte 

haar zo verdrietig. Wij mochten haar 

niet zien, alleen bellen. Gelukkig is ze 

in Talma Hûs liefdevol opgevangen. 

Uiteindelijk accepteerde ze dat ze daar 

moest blijven wonen. Maar Alzheimer 

accepteerde ze niet.’’

Duizenden reacties
Toen haar zoon Titus Wil vroeg of ze 

het gezicht wilde zijn voor de campag-

ne tegen de strijd van deze vreselijke 

ziekte zei ze volmondig  ‘ja’. ,,Als we 

daarmee anderen kunnen helpen moet 

je dat doen jongen, zei ze. Dat was ook 

typerend voor mijn moeder. Ze stond 

altijd voor iedereen klaar en wilde an-

deren helpen. Als zij het niet had ge-

wild, dan was de hele campagne niet 

doorgegaan’’, zegt Titus. 

Het was voor hem een manier om iets 

terug te doen voor zijn moeder. Als 

supermarkteigenaar van de Jumbo in 

Dokkum hield hij vaker acties voor 

goede doelen. Zo liep hij de marathon 

van New York voor KiKa en zwommen 

de medewerkers van de Jumbo geld in 

de Dokkumer grachten geld bij elkaar 

voor ALS. Dit keer werd er ruim 15000 

euro binnengehaald, onder andere voor 

een belevingstuin bij Talma Hûs. ,,De 

opbrengst was mooi, maar het mooiste 

van deze hele campagne zijn de ge-

sprekken die dankzij Wil op gang zijn 

gekomen. Ik heb zoveel reacties gehad 

van mensen die onze situatie herken-

den. Sommigen stonden huilend bij 

mij in de winkel. Iedereen kent wel 

iemand met Alzheimer of een vorm 

van dementie. Het heeft veel teweeg-

gebracht. Toen mijn moeder overleden 

was hebben we duizenden reacties ge-

kregen. Het was een actie puur vanuit 

ons hart. Daarom hebben deze reacties 

ons ook zo goed gedaan.’’

Zoveel liefde
Wat het belangrijkste is wat Titus 

van zijn moeder heeft geleerd? ,,Dat 

ik goed om de medemens moet den-

ken. We zijn niet alleen op de wereld. 

Mijn ouders waren ook altijd sociaal 

en maatschappelijk betrokken bij hun 

omgeving. Mijn zusje heeft een ver-

standelijke beperking en mijn ouders 

hebben later weleens aan mij gevraagd 

of ik daardoor te weinig aandacht heb 

gekregen. Maar zo heb ik dat nooit 

gevoeld, dat meen ik oprecht. Integen-

deel. Ik heb zoveel liefde vanuit huis 

gekregen. Ik had mij geen betere ou-

ders kunnen wensen.’’

De campagne ‘Ik ben Wil’ is mede tot een 

succes gemaakt dankzij de inzet van Ma-

rit Anker, Thea van der Schaaf, Dennis 

Mellink en Peter Drolinga.

Zie voor meer informatie: 

www.ikbenwil.nl

‘Nu ben ik Alzheimer toch
te slim af geweest’
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De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl
 

Wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.
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Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel is op de helft

‘Net folle jild, mar dochs gelokkich’
Klaas Agricola (60) uit Feanwâlden is alweer drie jaar burgemeester van 
de gemeente Dantumadiel, dus de helft van zijn termijn heeft hij achter 
de rug. Hoe kijkt hij terug en belangrijker nog, hoe kijkt hij vooruit? We 
vragen het aan de burgervader zelf die – tot zijn eigen grote verbazing – 
zelfs genomineerd is voor beste burgemeester van de wereld!

Tekst: Klasina van der Werf

,,Hoe is it mei jim heit?’’, vraagt Klaas 

Agricola terwijl ik zijn kamer binnen-

loop. Daarmee is meteen duidelijk dat 

de burgemeester een mensenmens is. 

Dat nekt hem nu in coronatijd. ,,Ik 

wol graach tusken de minsken stean, 

mar dat kin no net. Eins kin alles wat 

it libben moai makket no net’’, stelt de 

burgemeester. Met een vrouw die als 

verpleegkundige op de corona-afde-

ling in het ziekenhuis in Heerenveen 

werkt weet hij maar al te goed waar we 

dit allemaal voor doen. ,,Mar toch.’’

Iensum berop
Hij was op 1 december 2017 nog maar 

net geïnstalleerd als burgemeester toen 

de 18-jarige Remon Bruinsma uit De 

Westereen vermist werd. Later bleek 

hij al overleden te zijn. ,,Soks grypt 

my oan. As ik lâns harren hûs fyts 

tink ik altyd, hoe soe’t mei dy minsken 

wêze?’’ Normaal gesproken bezoekt 

hij mensen regelmatig die een verlies 

te verwerken hebben, in de put zitten 

of juist iets te vieren hebben omdat 

ze bijvoorbeeld 65 jaar getrouwd zijn. 

Dat valt nu allemaal weg. Daarnaast 

zijn er vele vertrouwelijke gesprekken 

die onder andere over mensen gaan, 

waar je met niemand anders over kunt 

praten. Dan is ‘it boargemaster-wêzen’ 

soms best in ‘iensum berop’.’’

Ticht by de minsken
Klaas Agricola heeft nooit de ambitie 

gehad om burgemeester te worden. 

,,It is tafallich sa rûn.’’ Wel was hij 

van jongs af aan al geïnspireerd door 

de politiek. ,,Ik mocht graach lústerje 

nei bygelyks Hans Wiegel en de de-

batten op televyzje fûn ik wol nijsgjir-

rich.’’ Zo begon hij ooit – naast zijn 

baan als regiomanager bij de agrari-

sche bedrijfsverzorging - als raadslid 

voor Gemeentebelangen Dalfsen. Op 

een gegeven moment werd hij door 

de fractievoorzitter en het bestuur 

van deze politieke partij gevraagd of 

hij wethouder wilde worden. ,,Yn de 

twadde perioade begûn ik nei te tin-

ken: wat wol ik no? Noch in tredde 

perioade as wethâlder? Doe kaam de 

fakatuere fan boargemaster yn Dan-

tumadiel foarby. Dat spruts my oan 

om’t it in gemeente is, kwa skaal en 

omfang wêr’t je ticht by de minsken 

stean kinne.’’

‘Der is neat oan’
Agricola, die opgroeide in de ‘Súd-

west-hoeke’ als zoon van een boer, 

wilde altijd wel graag terug naar Fries-

land. Hij was echter niet bekend met 

Noordoost-Friesland. Samen met zijn 

vrouw ging hij een dag fietsen om de 

gemeente te verkennen. Ze waren al-

lebei verrast hoe mooi deze omgeving 

is. De beide dochters (nu 29 en 27 

jaar) waren al het huis uit, dus daar-

voor hoefden ze niet in Dalfsen te blij-

ven. Na 25 jaar verruilde het echtpaar 

Dalfsen voor Feanwâlden, waar ze nu 

met plezier wonen. Het liefst gaat de 

burgemeester overal op de fiets naar 

toe. ,,Mar ja, it is no in frjemde tiid. 

Gjin eveneminten, gjin doarpsfeesten, 

gjin toaniel, teater en muzykútfierings. 

Ik kin minsken net iens in hân jaan, of 

even in hân op it skouder lizze. Soms 

tink ik, potferdoarje, der is neat oan sa.’’

Regio op de kaart
Maar de burgemeester kijkt ook 

vooruit. Ondanks dat de gemeente 

het financieel zwaar heeft, is Dantu-

madiel met dit college, samen met de 

gemeenteraad, op de goede weg om er 

een financieel stabiele gemeente van 

te maken. ,,Wy dogge ús stjonkende 

bêst om ús tegearre mei de minsken 

yn te setten foar de doarpen. It suk-

ses fan de gemeente sit him net yn de 

grutte, it sit ‘em yn ‘e minsken. En asto 

wat berikke wolst moat de persoan-

like ferhâldingen goed wêze, ek mei 

de oare gemeenten. Gelokkich is dat 

yn de regio Noardeast-Fryslân it gefal, 

we gunne inoar wat. Wy wolle ek mei 

de oare gemeenten dizze regio better 

op de kaart sette. Der lizze hjir noch 

safolle kânsen.’’

The place to be
Agricola verwacht dat Dantumadiel 

‘the place to be’ wordt. Achter de 

schermen wordt druk gewerkt aan 

nieuwe woon- en recreatieplannen. 

In de ogen van de inwoners duurt 

het misschien lang. ,,Mar it moat al 

goed. It moat yn syn totaliteit klopje 

en oer fyftich jier moat it noch altyd 

moai wêze. Wy fine it foaral belangryk 

om jonge minsken fêst te hâlden yn 

dizze regio, mar ek jonge minsken 

fan bûten ôf te ynteressearjen foar ús 

gemeente. Dêrom binne projekten as 

de Campus yn Damwâld, de Tarissing 

yn Rinsumageast en de Hege Seis yn 

De Westereen ek sa moai. Dêr komt 

by dat hieltyd mear minsken fanút hûs 

wurkje, dat kin mei tank oan in goed 

glêsfezelnetwurk. Boppedat bisto mei 

de Centrale As oeral samar en we ha 

twa stasjons yn ‘e gemeente, mei Fe-

anwâlden as iepenbier ferfiersknoop-

punt.’’

Lyts paradys
De burgemeester vindt het belangrijk 

om ook voor nieuwe ontwikkelingen 

open te staan. ,,Lêst wie der in ynwen-

ner dy’t tsjin my sei ‘ik wie poer tsjin 

op de komst fan de Centrale As mar 

no’t er der leit tink ik: dit hie tsien jier 

earder moatten’.’’ Onbekend maakt 

onbemind. ,,Dêrom is it fansels goed 

dat boargers kritysk binne. Dêrtroch 

is der allinnich mar mear jild yn ‘e As 

stutsen wêrtroch it der no prachtich 

útsjocht. Wy wenje hjir yn in lyts pa-

radys, mar we moatte it wól sjen’’, stelt 

Agricola. Zijn belangrijkste doel is dat 

Dantumadiel een plek is waar mensen 

zich gelukkig voelen. ,,Minsken binne 

hjir mei minder jild gelokkich. Dat 

komt troch de mienskip. Ik soe sizze: 

hâld dat fêst.’’

Beste burgemeester
Naar eigen zeggen heeft Agricola zijn 

nominatie voor de verkiezing ‘beste 

burgemeester van de wereld’ te dan-

ken aan diezelfde mienskipszin. De 

prijs staat dit jaar in het teken van 

het coronavirus en hoe burgemeesters 

hun inwoners tijdens de bestrijding 

van het virus dienen. ,,Kolumnist Rob 

Hoogland hie myn namme neamd yn 

in kollumn yn De Telegraaf, as bêste 

boargemaster yn dizze koronatiid. Hy 

docht it foarkommen dat ik as persoan  

de korona bûten ús gemeente hâld. 

Mar dat dogge wy as mienskip. Wy ha 

hjir noch each foar inoar. Ik krij in hiel 

soad reaksjes op de nominaasje en dat 

fyn ik fansels moai, foaral om’t Dantu-

madiel as lytsere gemeente no wrâld-

wiid wat bekendheid kriget.’’

Zorgen over jeugd
Zorgen zijn er ook voor de burge-

meester van Dantumadiel. Zorgen 

om groepen jongeren die een spoor 

van vernielingen achterlaten in deze 

regio. Vaak gaat dit gepaard met drank 

en drugs. ,,It falt net mei om hjir in 

oplossing foar te finen. Mar it giet my 

oan it hart dat dizze bern harren ta-

komst ferspylje. It spilet al generaas-

jes lang en it probleem wurdt hieltyd 

grutter.’’ De gemeente probeert dit – 

in breder regioverband - samen met 

de jeugd op te lossen. Jongeren willen 

graag een eigen plek, maar omwonen-

den houden dat weer tegen. ,,Wy ha 

in jeugdwurker yn tsjinst dy’t in be-

langrike rol spilet, mar ek it thúsfront 

is hiel wichtich. Bern moatte in feilige 

thúshaven ha. Alders moatte oandacht 

foar harren bern ha en dúdlik wêze. Ja 

is ja, nee is nee. Ik wit dat opfieden net 

maklik is, mar bern moatte wol witte 

dat se altyd by heit en mem telâne kin-

ne. Bliuw mei inoar praten. Mar wit, at 

minsken help nedich ha, de doar stiet 

hjir altyd iepen.’’

Foto: Marit Anker

Foto: Nanne Nicolai

Foto: Nanne Nicolai Foto: Nanne Nicolai



12  |  dde Westereender  

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 

   van alle merken

• APK

• Schadeherstel

• Bandenservice

• Voorruit reparatie

• Inbouw van accessoires

• Specialist BMW en Mini

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide

Tel: 0511 - 443400  |  Fax: 0511 - 449514

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking
  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56
info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + Daging Kerrie of Roedjak + 

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks) 

+ Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté 

+ Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 22,95

Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 

dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

Wij benaderen u graag persoonlijk 
en direct op het gebied van onder 

Wij maken gebruik van online tools 
zodat u uw administratie altijd 

maatwerkoplossingen aan voor 

Surhuisterveen Roden

Bezoekadres T
W
E

Keimpe
Gros

Haadwei 51a
9104BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl
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Natuurlijke bron

Van al de verslavingen die het 
leven je aanbiedt, denk ik dat 
‘vogelen’, zoals dat in vakkringen 
heet, maar door anderen vaak een 
beetje meewarig vogels kijken 
wordt genoemd, de mooiste is. 
Maar zeer zeker niet altijd de ge-
makkelijkste.  

Tekst Johannes van Kammen

Het is nu begin december, ik kom net 

thuis van een fietstochtje, op zoek naar 

de klapekster die een dag ergens in ons 

dorp mooi te bewonderen was. Koud, 

nat en geen resultaat. Een uurtje op 

begaanbare, maar nog beter bijna on-

begaanbare paden lopen, terwijl een 

kille, vooral vieze en druilige motre-

gen ervoor zorgt dat je bril constant 

beslaat. Een grijze mist, een mistroos-

tige dag. De klapekster had mijn dag 

in een keer goed kunnen maken.

Wat bezielt een mens? Wat bezielt 

mij? Waarom word ik heel onrustig als 

er een melding komt van een vogel die 

je niet al te vaak ziet, of nog mooier 

een vogel die je nog nooit hebt ge-

zien?. Waarom wil ik ontberingen lei-

den om naar vogels te kijken? Waarom 

verlaat ik mijn auto, een prachtige 

schuilhut toch, om te zoeken naar iets, 

wat ik meestal niet vind? Ja, een voge-

laar, een natuurliefhebber, zit vol met 

vragen, waarvan hij het antwoord niet 

weet. Het is een innerlijke gedreven-

heid. Moet je beslist datgene zien, die 

parel op de lijst, om een mooie dag te 

hebben. Persoonlijk zeg ik nee, dat is 

niet nodig. Die parel mag dan soms 

het gedreven doel zijn, er is nog zoveel 

meer. Dat zijn niet alleen de vogels, 

bloemen, planten, vlinders en libellen. 

Maar het is het totaalplaatje en ja, daar 

horen de weersomstandigheden bij. 

Kou, storm, regen, sneeuw, maar ook 

hitte, het verlangen naar water, koffie 

of een warme douche. Het is het to-

taalplaatje dat je drijft, dat bezit van je 

neemt, zozeer slechts dat je maar een 

doel meer hebt. Buiten zijn en dat dit 

ook gezond is, weet je wel, maar besef 

je niet. Dat is niet je doelstelling. Ik 

heb ooit gelezen dat vogelen een uit-

stekend middel is om alzheimer tegen 

te gaan. Natuurlijk was dit koren op 

mijn molen. We zitten nu in de win-

termaanden waarin het weer grillig is, 

maar bovendien een periode dat het 

blad van de bomen verdwenen is. Vo-

gels mogen dan nu niet zingen, maar 

ze zijn wel beter zichtbaar is. Het na-

tuurlijke leven beperkt zich momen-

teel ook alleen tot vogels, of toch niet? 

Ook in de wintermaanden zijn er nog 

bloemen te zien. Ook deze periode 

is het de moeite waard om buiten te 

zijn, of om van binnen naar buiten te 

kijken.

Ik heb thuis een vitrinekast, met daar-

in een aantal leuke aspecten uit de na-

tuur, waarbij ook voorwerpen die de 

natuur door de mens zijn aangedaan, 

zoals vogelringen. Hierbij onder an-

deren een vogelveer met een nummer, 

een platgereden zendertje van een 

grutto en halsbandringen van ganzen 

en zwanen. Helaas nog niet alle kleu-

ren halsbanden van ganzen. In deze 

collectie is de grootste, een gele hals-

band van een knobbelzwaan. Al jaren 

in mijn bezit. Vorige week ontdekte 

ik tussen Westergeest en Anjum een 

groep knobbelzwanen met daarin vier 

exemplaren met zo’n gele halsband. 

Krenten in mijn vogel pap. Je kunt 

achterhalen waar ze geringd zijn.

Reacties en ringmeldingen: Johannes 

van Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 

AN De Westereen. 06-42952908. E-

mail: jefanka@planet.nl.

Facebook Natuur in De Westereen 
Mijn intentie is om alles op het ge-

bied van natuur in De Westereen vast 

te leggen. Wat heeft een dorp als De 

Westereen op het gebied van onder 

andere vogels, wilde bloemen, vlinders, 

libellen en zoogdieren te bieden? Wat 

broedt hier, zijn er geringde vogels? 

Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle 

meldingen zijn voor mij van belang. 

Wanneer komen de vogels en vlin-

ders? Facebook: Natuur in De Wes-

tereen. 

Mens & natuur 
HOLWERD - Het was een mooie heldere dag toen ik door de mooie velden 

van Holwerd liep. Opeens zag ik een torenvalkje bidden en ik besloot mijzelf te 

verplaatsen zodat de beelden van Holwerd precies erachter kwamen te staan! 

Het ene beeld heeft zijn maaltijd al op, terwijl de linker nog moet beginnen. En 

dat terwijl de torenvalk nog niet eens een maaltijd heeft kunnen vinden.

Mens & natuur, ze hebben elkaar nodig.

Foto: Robin van der Land

De 17-jarige Robin van der Land 

uit De Westereen timmert goed aan 

de weg als natuurfotograaf. Hij won 

meerdere fotowedstrijden en zijn 

foto’s worden over de hele wereld ge-

deeld via social media. Hij verzorgt 

elke maand een fotorubriek in deze 

krant: Natuurlijk vastgelegd.

Vind mij op social media :
Instagram  Robinvanderland

Facebook  Robin van der Land

Meer informatie: 

vdlandrobin@gmail.com 

Natuurlijk vastgelegd

Klapekster

Knobbelzwaan
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De Readtsjes
‘Lytse’ Sikke Venema, Bouke Heidstra 

en Jan de Hoop zijn namen die bij ons 

thuis regelmatig genoemd werden. Of 

de verhalen dat ‘mien heit mei pake’ op 

zondag met de fiets naar De Wester-

een ging om mannen als Durk Appie 

Veenstra, Groenewoud en de Kloet-

stra’s te zien spelen.

Mijn eerste herinnering aan de Rea-

dtsjes is de beslissingswedstrijd in 

Harkema tegen Bakkeveen in 1990 

waar promotie naar de tweede klasse 

op het spel stond. Op een afgeladen 

sportpark De Bosk met mannen als 

Sije Visser, Jan Venema en de sco-

rende Roel Visser werd deze wedstrijd 

met 2-0 over de streep getrokken.

Soms als je over je toekomst zit na te 

denken komen daarin ook automa-

tisch de gedachten over het verleden 

terug. Over mijn dertien jaar bij de 

Readtsjes! Gelijk moest ik denken 

aan het item dat Arjen de Boer ooit 

voor Omrop Fryslân heeft gemaakt 

over ‘Grute’ Wietze Stienstra tijdens 

de wedstrijd van de Readtsjes tegen 

Gomos uit Norg ergens in de jaren 

negentig.

Het filmpje begon met de markante 

schreeuw van Wietze en het luiste-

rend oor van Arjen bij het naambord 

van De Westereen, ze zijn begonnen!

Ik weet nog dat Wietze ons eens voor 

de wedstrijd in Old Dutch toesprak 

over het belang van winnen en wat 

dat met de mensen deed die ons altijd 

trouw achterna reisden! ,,Jullie bepa-

len met hoeveel plezier deze mensen 

hun ‘werk’ week gaan beleven.’’

Ik denk dat het 1993 was dat ik na 

een kort avontuur bij de jeugd van 

Cambuur door Jurjen van Kammen 

werd gevraagd om bij de Readtsjes te 

komen spelen. Mijn eerste jaar onder 

Wiep Veenstra was voor mij persoon-

lijk geen groot succes. De koppigheid 

die ik toen had richting de trainer 

neem ik in gedachten nog altijd mee 

in gesprekken met spelers die ik nu 

train en dezelfde leeftijd hebben als 

ik toen. 

De medische ‘houten keet’ ruimte 

waarin de sigaar rokende verzorger 

Frits zijn pupillen behandelde. De 

feesten die na wedstrijden werden 

gevierd in de kantine met zangers als 

Rommy en Tjeerd Henstra. Allemaal 

nostalgie waar ik met veel plezier aan 

terugdenk. 

Ook in dit mooie dorp zullen we moe-

ten accepteren dat het zondagvoetbal 

verleden tijd is. Maar, deze mooie tij-

den moeten we in herinnering blijven 

koesteren! 

Sipke Hulshoff

Voetbaltrainer Foppe de Haan: 

‘Sa grut as Abe Lenstra wurdst net gau’
Wie SC Heerenveen zegt, zegt Abe Lenstra. Het clubicoon staat al jaren in 
brons vereeuwigd voor de hoofdingang van het stadion, een stadion dat 
ook z’n naam mag dragen. Maar meteen daarna volgt Foppe de Haan. 
Nog altijd is de oud-trainer met z’n indrukwekkende staat van dienst de 
langstzittende trainer bij dezelfde club in het Nederlandse betaalde voet-
bal. ,,Dit sil ek wol sa bliuwe”, verwacht Foppe. ,,Trainers ha in koartere 
‘houdbaarheidsdatum’ hjoed-de-dei.”

Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: FPH 

Dit jaar viert SC Heerenveen haar 

100-jarig clubjubileum. Ter ere van 

het jubileum verschenen er twee boe-

ken: ‘100 jaar SC Heerenveen’ en ‘SC 

Heerenveen: Een eeuw voetbal’. Foppe 

was bij beide boekpresentaties als spe-

ciale gast aanwezig. ,,Dit jubileumjier 

fan Hearrenfean hie in feestlik jier 

wurde moatten, mei ferskate aktivitei-

ten foar spilers, supporters en sponsoa-

ren. Mar yn stee dêrfan binne de beide 

boekútrikkings de iennige twa hichte-

punten. Hartstikkene skande, mar soms 

is it net oars.”

Bijzondere clubverhalen
Thuis in Nes legt Foppe de twee jubi-

leumboeken op de keukentafel. Beide 

boekwerken brengen de 100-jarige 

geschiedenis van SC Heerenveen in 

woord en beeld tot leven, maar wel ieder 

op z’n eigen manier. ,,It boek ‘100 jaar 

SC Heerenveen’ is echt in neislachwurk, 

in prachtich dokumint”, vindt Foppe. 

,,Fan alle earste alvetallen - fan de op-

rjochting yn 1920 oant de hjoeddeistige 

seleksje fan 2020 - stiet der in foto yn 

it boek, mei dêr ûnder de nammen fan 

de spilers en de wichtichste útslagen. 

It twadde boek ‘SC Heerenveen: Een 

eeuw voetbal’ beskriuwt mear de perso-

anlike ferhalen fan de klupminsken, foar 

en achter de skermen. Dêr sitte in pear 

hiel bysûndere anekdoates tusken.”

‘Dizze ferhalen fertelle wat 
oer de minsken achter de 
spilers’

Geconcentreerd bladert Foppe naar het 

verhaal over de Zweedse speler Erik 

Edman, die van 2001 tot 2004 onder 

zijn leiding bij SC Heerenveen speelde. 

,,Edman waard ferkocht oan Totten-

ham Hotspur. Der ûntstie gedoch oer 

syn transfersom. Uteinlik kaam it sels ta 

in arbitragesaak en waard Edman yn it 

gelyk steld. Hearrenfean moast him in 

bedrach meijaan. Nei’t er yn 2013 syn 

karjêre beëinige hie, dûkte Edman yn de 

papieren fan syn ‘zaakwaarnemer’. En 

doe die bliken dat dy de boel bedondere 

hie. Edman hat it jild dat Hearrenfean 

destiids betelle hie oant op de lêste sint 

werombetelle oan de klup. Sokke ferha-

len fertelle wat oer de minske achter de 

spiler. Dat fyn ik prachtich om te lêzen.”

Fluitend door het leven
Even verderop in het boek komt Foppe 

het verhaal van vrijwilliger Kees Smid 

tegen. ,,In klupman yn ieren en sinen”, 

knikt hij. ,,Kees wie boufakker en woe 

letterlik en figuerlik syn stientsje bydra-

ge oan it nije stadion. Dêrfoar hie er jild 

ynsammele. En net sa’n bytsje ek. Doe’t 

er it jild nei Hearrenfean brocht, sei 

foarsitter Riemer van der Velde: ‘Kees 

jonge, dit giet fierstente mâl’. Mar Kees 

woe gjin sint werom ha. ‘Giest wolris op 

fakânsje’, frege Riemer. En sa ûntstie it 

idee om Kees mei te nimmen op ús al-

lerearste trainingskamp nei Sauerland. 

Fan dat momint ôf wie Kees ús fêste 

materiaalman. Hy liet gjin dei ferstek 

gean. Alle dagen wie er om sân oere 

paraat en gong er om fjouwer oere fluit-

sjend wer nei hûs. Kees wie myn foar-

byld foar de spilers. As se eamelen, sei 

ik altyd: ‘Sjoch ris nei Kees, dy stapt alle 

dagen fluitsjend it fjild op’. In geweldige 

klupman.”

In beide jubileumboeken is uiteraard 

een hoofdrol weggelegd voor clubi-

coon Abe Lenstra. Opvallend genoeg 

is Foppe zelf niet geportretteerd in één 

van beide publicaties. ,,Hoecht ek net”, 

voegt hij er meteen aan toe. ,,Tegearre 

mei Riemer mocht ik foar it boek ‘Een 

eeuw voetbal’ ús bêste ploech gearstalle. 

Dat wie prachtich om te dwaan. Mar 

fierder hoech ik ek hielendal net sa yn 

‘e publisiteit te stean. Ik ha mei leafde 

foar de klup wurke en ik bin bliid dat 

dêr de nedige suksessen byhearre moch-

ten. Mar sa grut as Abe Lenstra wurdst 

net gau.” 

Dertig kilometer verderop
Foppe’s nuchterheid en bescheidenheid 

sieren hem al z’n hele carrière. Als trai-

ner stond hij van 1992 tot 2004 aan het 

roer van het eerste elftal van SC Heer-

enveen en zag de club onder zijn leiding 

uit de onderste regionen van de eerste 

divisie opklimmen tot stabiele eredivi-

sionist. ,,Ik bin der noch it meast grutsk 

op dat dit ús destiids slagge is. Njonken 

ús promoasje nei de earedivyzje yn 1992, 

de bekerfinale tsjin Ajax yn datselde jier, 

en ús Champions League-aventoer yn 

2000, bin ik benammen grutsk op it 

overall resultaat.”

‘Cambuur fertsjinnet it om 
kampioen te wurden’

Promoveren naar de eredivisie; Foppe 

mocht het van dichtbij meemaken. 

Een prestatie waar ook de collega’s van 

SC Cambuur dertig kilometer ver-

derop dit seizoen van dromen. ,,Ik soe 

it prachtich fine foar Henk de Jong en 

syn spilers as dat dit seizoen slagget. Se 

wurkje dêr oan in poerbêst seizoen, dan 

is promoasje de bekroaning fan hurd 

wurkjen.” Dat fans van de beide Friese 

voetbalclubs elkaar niet altijd even goed 

gezind zijn, maakt Foppe niets uit. ,,Ik 

sjoch nei de sportive prestaasjes fan 

Cambuur. Sy fertsjinje it om dit jier 

kampioen te wurden. Boppedat soarget 

dat wer foar wat leven yn ‘e brouwerij.”

Leven in de brouwerij
Leven in de brouwerij is precies wat 

Foppe wel weer kan gebruiken, na een 

jaar waarin vrijwel al z’n dagelijkse 

sportieve beslommeringen ineens weg-

vielen. ,,It ôfrûne jier wie neat oan”, vat 

hij 2020 kort samen. ,,Benammen yn it 

begjin fan de lockdown ha ik dêr oergri-

islik oan wenne moatten. Ik siet samar 

ynienen hiele dagen thús. Ik bin noch 

wolris op it fuotbalfjild foar in praatsje 

mei de trainer, mar op dit stuit wolle se 

dat leaver net ha. Dat snap ik ek hiel 

goed. Gelokkich ha ik noch it Foppe 

Fonds, dêr’t ik myn tiid ynstekke kin. 

En ik hâld fan lêzen. Mei dizze twa 

boeken kin’k yn elk gefal de kommende 

tiid wer efkes foarút.”

Aangekomen bij de laatste bladzijden 

van het boek ‘SC Heerenveen: Een 

eeuw voetbal’ wijst Foppe op de naam 

van uitgeverij Heidstra Media in het 

colofon. ,,It aardige is dat ik Sije, de heit 

fan Pieter Jan Heidstra, persoanlik ken. 

Jierrenlyn ha ik Sije en noch in oantal 

oare Fryske fuotbaltrainers byles jûn 

doe’t se de trainerskursus folgen. Ik fyn 

it bysûnder dat syn soan dit boek makke 

hat oer ús Hearrenfean. Sa is it sirkeltsje 

wer rûn.”

COLUMN
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info@klaasterpstra.nl
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houtbouwdevries.nl

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar 

Wij wensen iedereen een fijne kerst, 
en een gelukkig nieuwjaar!

• De Gentiaan 23
• 9271 LC, De Westereen
• T: 0511446021

Wij wensen iedereen 

een fi jne kerst en een 

gelukkig nieuwjaar!

wenst u prettige     
feestdagen en een 
voorspoedig 2021

Badhúswei 1A 9271 VA De Westereen
Telefoon (0511) - 44 50 50

Fijne 
kerstdagen 
en een héél
gelukkig nieuwjaar!

...even naar Primerawww.primera.nl

Primera Jousma
Zwaagwesteinde

Ljurkstrjitte 72C 9271 CS De Westereen 0511 - 44 73 34

Wij wensen een ieder 

fijne feestdagen en 

een gezond 2021!

 LUINSTRA’S FIETSEN
Voorstraat 108, 9291 CN Kollum

Tel. 0511 - 45 44 51
info@luinstrafi etsen.nl 

Fijne feestdagen
en een gezegend 
    2021    2021

IJSBAANVERENIGING

DE WIEKEN
wenst iedereen

een voorspoedig 2021

Het bestuur van de 
Watersportvereniging 
'De Westerein e.o.' wenst 
al haar leden, donateurs 
en iedereen die de 
watersport een warm 
hart toedraagt 
prettige Kerstdagen 
en een goed 2021 toe

Wij wensen een ieder

een glashelder en
kleurrijk 2021 toe

EDDY EN SIETSE

Tolwei 24, 9271 HM De Westereen

Van der Lei Montage wenst 

Roazeloane 73 | 9271 VL | De Westereen
06 53 55 83 94

wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een

 gelukkig nieuwjaar!
It Heideloantsje 51a info@koelstrabestratingen.nl
9287 HB, Twijzelerheide +31 6 55 191 328

www.koelstrabestratingen.nl

Wij wensen iedereen 

Wenst iedereen 
fi jne feestdagen!

NOTARIS LEEGSTRA

Mr. Drs. O.J. Leegstra
Blauhûsstrjitte 2 9104 EV Damwâld

Tel: 0511-421201   Fax: 0511-423572
E-mail: info@notarisleegstra.nl

www.notarisleegstra.nl

wenst een ieder prettige feest-

dagen en een voorspoedig 2021

Wy winskje jimme 

Wij wensen iedereen 
hele fi jne feestdagen!

06 12 45 45 09

www.dma.frl

Wenst u een Wenst u een 
gelukkig 2021gelukkig 2021
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Terrein rondom De Hege Seis moet aantrekkelijk worden voor hele dorp
DE WESTEREEN -  Stichting De Brede School - Ibs ’t Pompeblêd, CBS de 
Boustien en Kid’s First - heeft grote plannen voor het terrein rondom de 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Hege Seis. Samen met gemeen-
te Dantumadiel en Doarpsbelang de Westereen willen ze er een aantrek-
kelijk terrein voor het hele dorp van maken. 

Het is nog maar vijf jaar geleden dat 

het nieuwe MFA De Hege Seis werd 

geopend. ,,De gebouwen zijn mooi, 

maar de ruimte er direct om heen is 

niet echt inspirerend. Je ziet vooral 

veel beton, er is weinig beschutting en 

weinig beleving’’, stelt directeur Judith 

Meeuwsen van Ibs ’t Pompeblêd. 

Vooral de ‘grijze’ kleuterpleinen kon 

wel een opknapbeurt gebruiken met 

meer groen en meer beleving. Na 

een eerste brainstormsessie werden 

de plannen al snel groter. Want naast 

de beide voorpleinen is ook het ach-

ter terrein niet echt inspirerend. ,,We 

willen kinderen meer uitdagen om 

spelenderwijs ervaringen op alle ont-

wikkelingsgebieden op te doen en tij-

dens hun spel te laten leren en te laten 

groeien.’’

Samen de vier seizoenen beleven
Al snel werd bedacht het plan breder 

te trekken. Een speciale werkgroep 

buigt zich samen met de leerlingen-

raden over de plannen. ,,Wij vinden 

het belangrijk de kinderen erbij te be-

trekken. Dan merk je al snel dat niet 

elk kind dezelfde behoefte heeft. Je 

hebt schouwers die vooral een veilige 

plek willen, rauwers die het heerlijk 

vinden om te kliederen met modder 

en water en dauwers die graag klim-

men en klauteren’’, legt Meeuwsen 

uit. Daarnaast is het de bedoeling dat 

het plein een dorpsfunctie krijgt waar 

ook sportverenigingen en recreanten 

buiten schooltijd gebruik van kunnen 

maken. 

,,Bibliotheekbezoekers kunnen bij-

voorbeeld buiten workshops volgen, 

sporters van de omliggende sportver-

enigingen laten de warming-up en 

krachttraining plaatsvinden op het 

vernieuwde terrein. Maar ook deelne-

mers van outdoortrainingen kunnen 

het terrein actief gebruiken. Al deze 

activiteiten zorgen voor meer inspi-

ratie voor, meer beweging bij en meer 

interactie tussen dorps- en regiobewo-

ners. Samen kunnen ze hier ontspan-

nen en genieten van de vier seizoenen. 

Voor het onderhoud willen we ook 

samen verantwoordelijk zijn, door 

met leerlingen, vrijwilligers, gemeente 

en bijvoorbeeld de medewerkers van 

Talant – die ook in dit gebouw zit-

ten – samen te werken en van elkaar 

te leren.  

Huiskamer voor de Westereen
Omdat het terrein dag en nacht open-

baar toegankelijk blijft heeft het ook 

een recreatieve functie voor gezinnen, 

jongeren, ouderen en overige dorps- 

en regiobewoners. Zo kunnen gezin-

nen hier ook op zondag naar toe gaan 

en de kinderen lekker laten spelen. 

,,Maar ook de oudere jeugd mag niet 

worden vergeten. De laatst tijd hebben 

we veel last van vernielingen. Jongeren 

zoeken een plekje maar worden overal 

weggestuurd. Ook zij moeten gebruik 

kunnen maken van dit terrein.  Als 

alle dorpsbewoners, van jong tot oud, 

gebruik maken van het terrein cre-

eer je meer betrokkenheid, onderling 

toezicht en zorg voor elkaar’’, aldus 

Meeuwsen. Zij benadrukt dat de plan-

nen die er nu liggen nog niet definitief 

zijn en dat er nog veel aangepast en/

of toegevoegd kan worden. Vervolgens 

worden subsidies aangevraagd. 

,,We zouden het mooi vinden als an-

dere partijen aanhaken. We zoeken de 

verbinding zodat dit echt een plein 

wordt voor het hele dorp. Het uitein-

delijke doel is om de leefbaarheid in 

het dorp te versterken.’’

Vier maanden van elkaar gescheiden door corona
DE WESTEREEN - Anne en Baudie Jonkers uit De Westereen hebben een 
vreemde tijd achter de rug. Ze konden elkaar vier maanden lang niet zien 
vanwege de coronacrisis. Het was de bedoeling dat hij vijf weken van huis 
zou zijn voor zijn werk op een booreiland in Australië. Dat liep anders.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Op 8 juli vertrok de 56-jarige Anne 

Jonkers naar Zuid-Australië. Hij heeft 

daar een leidinggevende functie op 

een booreiland. Vandaar dat zijn werk-

tijden anders zijn dan anders. ,,Nor-

maal gesproken werk ik vier weken in 

het buitenland en heb ik daarna vier 

weken verlof. Omdat deze klus ver-

der weg is zijn dat vijf weken en door 

de coronacrisis komen daar nog ruim 

twee weken overheen. We moeten bij 

aankomst in Australië twee weken in 

quarantaine. De regels zijn daar veel 

strenger dan hier. Daardoor blijven er 

tegenwoordig maar tweeënhalve week 

over om thuis te zijn.’’

Politiemensen en militairen
Bij aankomst in Australië stonden 

er militairen en politiemensen klaar 

om iedereen uit het vliegtuig te be-

geleiden. Er zaten overigens niet veel 

mensen in het vliegtuig. ,,We werden 

naar een aparte ruimte gebracht met 

verplegers, dokters, politiemensen en 

militairen. Iedereen hield zich keurig 

aan de twee meter afstand die daar 

geldt. We werden naar een tafel ge-

bracht waar we een heel pak papier 

moesten invullen. Vervolgens werden 

we per tien man in enorme bussen on-

der politiebegeleiding naar een hotel 

gebracht. Dat hotel was door de rege-

ring afgehuurd en er mochten alleen 

mensen verblijven die in quarantaine 

zaten’’, vertelt Anne.

Twee weken in quarantaine
Twee weken lang zat hij daar op een 

hotelkamer opgesloten. Het eten werd 

op bepaalde tijden voor de deur gezet. 

Er stonden beveiligers op de gang, 

de gasten mochten de kamer niet uit. 

Dan stond hen een dikke bekeuring 

te wachten. ,,In het begin was het wel 

wennen. Het voelde alsof er iets heel 

ergs aan de hand was en dat iedereen 

een enge ziekte had. Ik probeerde wel 

een soort dagritme aan te houden, an-

ders is het haast niet vol te houden. 

Zo wandelde ik twee keer per dag 

vijf kilometer op mijn kamer. Verder 

heb ik veel gelezen en Zweedse series 

gekeken op Netflix’’, zegt Anne. Tege-

lijkertijd keek Baudie vanuit De Wes-

tereen dezelfde serie. ,,Dat hadden we 

zo afgesproken. Zo voelde het alsof we 

toch een beetje bij elkaar waren.’’

Bijna geen corona
Na twee weken werd Anne in een bus 

naar zijn werk gebracht. De reis duur-

de 26 uren. Toen pas kon hij met zijn 

werk beginnen. ,,De regels zijn streng 

in Australië, maar het werkt wel. Er 

zijn daar bijna geen coronapatiënten.’’ 

Na vijf weken werken zou zijn col-

lega hem aflossen, maar hij werd ziek. 

Dit betekende dat Anne langer moest 

blijven, want er moest tenminste één 

persoon met een managementfunctie 

aanwezig zijn. Daardoor bleef er één 

week over voor de thuiskomst in De 

Westereen. ,,Daarvoor was de reis te 

lang, dus bleef ik een periode langer in 

Australië. Uiteindelijk ben ik zestien 

weken van huis geweest.’’

Opa en beppe
,,Dat was wel extreem lang’’, zegt Bau-

die. ,,Vooral omdat we er niet op had-

den gerekend. Er waren momenten 

dat we elkaar enorm misten. We spra-

ken elkaar wel elke dag via FaceTime. 

Ik zette ’s ochtends om zeven uur mijn 

wekker, dan was het daar vier uur ’s 

middags. Maar over de telefoon is het 

toch anders dan live. Vooral op bijzon-

dere momenten misten we Anne. Zo 

zijn we in die periode opa en beppe 

geworden en onze zoon vierde het ge-

registreerd partnerschap.’’ Daar kwam 

bij dat Baudie en hun zoon Mart co-

rona kregen in de tijd dat Anne weg 

was. ,,Wij hoorden bij dat coronaclus-

ter uit De Westereen. Een vervelende 

periode, omdat mijn moeder van 86 

jaar ook corona had.’’ 

Bijzondere thuiskomst
Het was voor Anne vreemd om via de 

telefoon te horen te krijgen dat zijn 

vrouw en zoon corona hadden. ,,Ik 

vertelde het tegen mijn baas en hij zei: 

dan is het maar goed dat jij hier bent.’’ 

Maar zo voelde het voor Anne niet. 

Op dat soort momenten wil je liever 

thuis zijn. Dat gebeurde na 16 weken, 

op 5 november. Zijn zonen Danny en 

Mart stonden hem als verrassing op te 

wachten bij het vliegveld. Bij verschil-

lende huizen aan de Keimpe Sikke-

mawei hing de vlag uit en een goede 

vriendin had zelfs een groot spandoek 

gemaakt. Anne: ,,Dat was een bijzon-

der moment. Het is heerlijk om nu 

weer thuis te zijn bij mijn familie en 

vrienden. Vooral in deze periode voor 

kerst.’’

Oproep: wie wil aanhaken?
Wat voor ideeën en wensen leven er in het dorp gericht op deze locatie? 

Wie zouden willen aanhaken bij de plannen zoals die er nu liggen? Op 

welke manier en op welk moment zouden zij het terrein willen gebruiken? 

Wat vinden inwoners, verenigingen en bedrijven van de plannen tot dusver? 

En op welke wijze zou zij bij kunnen dragen aan de realisatie van de plan-

nen? Neem contact op met Judith Meeuwsen itpompebled@roobol.frl of 

Fokke Jagersma (fokke@jagersma.frl) 
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 Het conceptplan tot nu toe.
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Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl

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

Volop noviteiten!
j KBi eukenHuiz

Bezoek onze geheel
vernieuwde showroom

en laat u inspireren!

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

Welkom bij
KeukenHuiz!
Graag gaan we samen met u op 
zoek naar de mooiste materialen 
en de best passende opstelling, 
die we visueel tot leven brengen 
in onze unieke 3D studio! 
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Nanne Nicolai: ‘Ik had nooit verwacht dat ik 
mij eenzaam zou kunnen voelen’
DAMWÂLD - ,,Eenzaamheid; begin 
dit jaar wist ik nog niet hoe dat 
voelde. Integendeel, ik wist niet 
wat het was. Ondanks dat ik alleen 
achterbleef na het overlijden van 
mijn vrouw Willy, voelde ik me 
absoluut niet eenzaam. Totdat de 
coronacrisis uitbrak.’’

Tekst: Klasina van der Werf 

Foto’s: Marcel van Kammen

Nanne Nicolai (69) uit Damwâld kent 

heel veel mensen en heel veel mensen 

kennen Nanne. Waar iets te bele-

ven valt in deze regio daar is Nanne. 

Met zijn fototoestel. Tot zijn zestig-

ste werkte hij als vormgever bij NDC 

Mediagroep. Sindsdien is hij freelance 

fotograaf. Al ruim twintig jaar heeft 

hij een blog waar hij dagelijks be-

richten en foto’s op plaatst. Zijn site 

trekt ruim 200.000 bezoekers per jaar 

en op Facebook heeft hij bijna 4000 

volgers. ,,Mensen kunnen zich van 

mij niet voorstellen dat ik eenzaam 

ben. ‘Jij hebt zoveel vrienden op social 

media’, zeggen ze dan. Maar dat zegt 

niks, daar voel je je echt niet minder 

eenzaam door’’, vertelt Nanne in een 

openhartig interview.

Do moatst fierder
Hij wil voorop stellen niet ‘zielig’ te 

zijn. ,,Absoluut niet!’’, voegt hij eraan 

toe. ,,Ik merk alleen dat er nog een ta-

boe rust op het onderwerp eenzaam-

heid. Mensen vinden het moeilijk 

om erover te praten. Daarom wil ik 

het graag bespreekbaar maken’’, zegt 

Nanne. Het is bijna vijf jaar geleden 

dat zijn vrouw Willy overleed aan de 

gevolgen van borstkanker. ,,Willy was 

mijn levensmaatje. Als ik na een dag 

fotograferen thuis kwam met allerlei 

verhalen bespraken we dat tijdens de 

koffie met elkaar.’’ ‘Do moatst fierder 

mei dyn leven’, zei Willy tegen Nanne 

op haar sterfbed. En dat deed Nanne. 

Hij pakte de draad weer op door zo-

veel mogelijk de normale en leuke 

dingen te doen. ,,Ik plande allerlei 

uitjes, om maar niet alleen te hoeven 

zijn. Ik genoot daarvan, maakte on-

derweg met iedereen een praatje en 

kwam ’s avonds voldaan thuis.’’

Kentering in coronatijd
Eén ding wist Nanne zeker na het 

overlijden van Willy: Hij wilde al-

leen blijven, ging bewust niet op zoek 

naar een nieuw maatje. Na het alleen 

komen te staan van zijn eerste vrouw 

Maaike, was dat anders. Zij stierf 

toen Nanne 40 jaar was. ,,Zij koos er 

zelf voor om uit het leven te stappen. 

Andere mensen oordelen daar al snel 

negatief over, maar als je er echt heel 

goed over nadenkt, moeten mensen 

die dat doen zich toch verschrikkelijk 

eenzaam voelen.’’

Nanne heeft er weleens aan gedacht 

om eenzame mensen te helpen. ,,Ik 

heb mappen vol met mooie foto’s en 

zou daarover kunnen vertellen aan 

groepen. Laten zien dat je je als alleen-

staande niet eenzaam hoeft te voelen.’’ 

Hij lacht. ,,En nu heb ik er zelf mee 

te maken. De kentering kwam in de 

coronatijd. Deze periode heeft mijn 

leven veranderd. Langzaamaan voelde 

ik wat eenzaamheid inhoudt. Het is 

alsof je alleen in een groot weiland 

staat, dat je wilt roepen, maar niemand 

je kan horen. Je krijgt last van buik-

kramp en het begint ontiegelijk in je 

hoofd te malen, vooral ’s nachts. Ik heb 

dan van die spookgedachten, die bijna 

niet onder controle zijn te krijgen.’’

Doelloos rondlopen
Wat Nanne nogal mist zijn de ge-

organiseerde wandeltochten. Door 

de jaren heen bouwde hij bijzon-

dere contacten met loopvrienden op. 

,,Mijn wandelfamilie! Je had dan echt 

een doel om voor te trainen en tijdens 

zo’n tocht hadden we mooie en be-

hoorlijk serieuze gesprekken. Daarna 

kwam ik ook altijd alleen thuis, maar 

wél tevreden. Als ik nu in m’n eentje 

ga lopen is dat zonder doel. Je kunt 

zelfs nergens even een kopje koffie 

drinken. Juist door doelloos rond te 

lopen voel ik me eenzaam. Voorheen 

pakte ik op zondagmiddag weleens 

de auto en reed naar Leeuwarden. 

Dan ging ik naar de Prinsentuin waar 

meestal muziek was en daar trof ik 

vaak weer mensen. Maar alle festivi-

teiten vallen nu ook weg, waardoor 

het gevoel van eenzaamheid versterkt 

wordt. En dat onrustige gevoel werd 

de laatste maanden alleen maar erger. 

Op een zonnige dag was het zelfs zo 

erg dat het bij Bartlehiem door mijn 

hoofd flitste om de Dokkumer Ee in 

te fietsen. Lekker warm water, dacht 

ik nog. Dat gevoel heb ik één keer ge-

had, daarna nooit weer hoor. Maar het 

geeft wel aan wat eenzaamheid met je 

gedachten kan doen.’’

Op nei it ljocht
De donkere dagen voor kerst en de 

reclames op tv met ‘happy families’ 

maken het er voor Nanne niet beter 

op. Of programma’s als ‘All you need 

is love!’. En dan al die gezellige foto’s 

op social media. ,,Velen hebben niet in 

de gaten dat het extra druk geeft op 

mensen die alleen zijn.  Ik praat er nu 

weleens over als mensen mij vragen 

hoe het met me gaat. Het valt me op 

dat er dan meer mensen zijn die het 

gevoel herkennen.’’ Overigens houdt 

Nanne niet van verplichtingen, dat 

mensen hem uitnodigen, juist omdat 

hij alleen is. Het liefst komt hij spon-

taan even op bezoek, maar ook dat 

kan in coronatijd niet. ,,Laat het maar 

snel 2 januari zijn! Op nei it ljocht. Ik 

hoop dat alles volgend jaar de goede 

kant op gaat. Dan kan ik weer plannen 

maken en initiatief nemen, vooral niet 

afwachten. Ik ben een mensenmens 

en tref graag andere mensen. Dan 

kun je nog zoveel duimpjes omhoog 

op Facebook krijgen, die geven geen 

warmte.’’
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

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

Total Westereen:
een full service tankstation

ONZE SERVICE:

• Hulp bij het tanken indien nodig

• Complete shop

• CARWASH

• Attractie verhuur

• Wasmachines 18 kg + droger

• Gratis lucht

• Pakketservice DHL en UPS

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:

Maandag t/m vrijdag: 06:30 tot 21:00 uur 

Zaterdag: 08:00 tot 21:00 uur 

Zondag: 08:00 tot 21:00 uur

100% BEMAND

Aangepaste openingstijdAangepaste openingstijd
31 december31 december
9.00u - 17.00u9.00u - 17.00u
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‘Dit is hét moment om een auto bij ons te kopen’

DOKKUM - Steeds meer mensen kopen auto’s die rijden op LPG. Dat stelt 
Sjoerd Koopmans van ABD Renault met onder andere een vestiging in Dok-
kum. Ook de verkoop van elektrische voertuigen zit in de lift en als gevolg 
van corona waren veel mensen dit jaar op zoek naar een tweedehands auto.

Ook ABD Renault heeft dit jaar last 

gehad van de coronacrisis. ,,Vooral in 

maart en april waren mensen afwach-

tend. Ze bleven thuis en hoefden daar-

door geen kilometers te rijden. Later 

merkten we juist dat minder mensen 

met het openbaar vervoer wilden rei-

zen. Daarom gingen ze op zoek naar 

een occasion’’, aldus Sjoerd Koopmans 

van ABD Renault.

Alle soorten brandstoffen
Nu merken de autoverkopers dat be-

drijven weer meer vertrouwen heb-

ben in de toekomst. ,,We krijgen weer 

meer offertes voor bedrijfsauto’s. Ons 

voordeel is dat we voor alle soorten 

brandstoffen die de klanten maar 

wensen auto’s verkopen. Zo hebben 

we al meer dan tien jaar ervaring met 

elektrische auto’s. Ook is er steeds 

meer vraag naar LPG en hybride au-

to’s. Mensen maken steeds vaker een 

bewustere keuze. Vandaar dat de vraag 

naar auto’s met meer milieuvriendelij-

ke brandstoffen is gestegen. Gelukkig 

kunnen wij alle soorten aanbieden, dat 

maakt ons minder kwetsbaar.’’

Geld besparen én schoner rijden
Het valt Koopmans op dat de Friezen 

in de regio Dokkum over het alge-

meen vrij nuchter zijn in vergelijking 

met de rest van het land. 

,,Mensen zijn hier niet heel bang en 

durven te investeren. We zijn er nog 

niet, maar gelukkig wordt het wel 

weer steeds drukker bij onze vesti-

gingen. Vooral de luxe personenau-

to’s doen het goed en ook de nieuwe 

Renault Clio Bi-fuel. Deze rijdt op 

twee soorten brandstof: benzine én 

LPG. Dat betekent geld besparen én 

schoner rijden. LPG zorgt namelijk 

voor een lagere CO2-uitstoot. Bi-Fuel 

is al voordeliger vanaf 5000 kilometer 

per jaar.’’ 

Goedkoopste elektrische auto
Wat je volgens de woordvoerder van 

ABD Renault tegenwoordig ook veel 

ziet is de combinatie van auto’s die 

half elektrisch en half op benzine rij-

den. Maar ook 100% elektrisch wordt 

steeds populairder, zoals de Twingo 

Z.E. 

Deze is al vanaf €19.090,- verkrijgbaar 

en is daarmee de goedkoopste elektri-

sche auto van Nederland. ,,Ook zake-

lijk is hier veel belangstelling voor’’, 

weet Koopmans. ,,Een elektrische 

auto is goed voor het imago van be-

drijven. Bovendien kunnen ze met de 

aanschaf gebruikmaken van de Mili-

eu-investeringsaftrek.’’

Nu naar de showroom
Sjoerd Koopmans raadt de consument 

aan om dit jaar nog bij de showroom 

van ABD Renault langs te gaan voor 

historisch lage eindejaarsaanbiedin-

gen. ,,Naast de hoge kortingen die we 

geven komt er ook nog eens bij dat de 

BPM vanaf volgend jaar ook nog eens 

omhoog op bijna alle auto’s. Dus klan-

ten kunnen nu nog een auto kopen 

met extra korting én een lagere BPM. 

Het gaat dus dubbelop.’’

Steeds meer bedrijvigheid in voormalige Rabobankgebouw 
DAMWÂLD – Het gaat goed met het bedrijfsverzamelgebouw in Damwâld. 
Steeds meer bedrijven vestigen zich in het voormalige Rabobankgebouw. 
Eigenaar Harm Boelens had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. ,,Ze-
ker niet in coronatijd.’’

Vanaf maart zijn de eerste onderne-

mers in het grote pand van de Rabo-

bank aan de Haadwei 51A gevestigd. 

En er komen steeds meer bij. Het 

begon met een mediabedrijf, bewind-

voerders, een jongerencoach, ICT-

beheerders, een gastouderbureau, een 

bouwkundig bureau, tekstschrijvers, 

een kapper en pedicure. Daar zijn nu 

ook bedrijven als Exsin, Quub, Admi-

nistratie- en advieskantoor Veenstra, 

Lekker Leven Met Minder en An-

neke’s Lifestyle Studio bijgekomen. 

Ook de Rabobank is nog in het ge-

bouw gevestigd en sindskort zitten 

de  medewerkers van Qop eveneens in 

het bankgebouw. Zij helpen mensen 

in de regio Noordoost-Fryslân met 

het aanvragen van subsidies voor de 

Versnellingsagenda. ,,En zo gaat het 

maar door’’, vertelt Harm Boelens die 

er nog een autobedrijf naast runt. ,,Dit 

is weer een hele andere tak van sport, 

maar ik vind het heel leuk om te doen, 

vooral omdat het zo goed loopt. Het 

geeft echt energie.’’

Snackdag en kerstversiering
Wat bedrijven zo aantrekt aan het 

voormalige Rabobankgebouw in het 

midden van het dorp? Harm Boe-

lens: ,,Ik denk het gebouw zelf. Het 

ziet er mooi uit, beschikt over alle 

voorzieningen en is betaalbaar. Het 

pand is geschikt voor starters die tot 

voor kort vanuit huis werkten maar uit 

hun jasje zijn gegroeid, maar ook gro-

tere partijen kunnen hier terecht. De 

rechtervleugel houd ik daarom nog 

even vrij. In het midden op de boven-

ste verdieping is nog een grote ruimte 

die uiterst geschikt zou zijn voor een 

callcentrum. En o ja, wat we nog mis-

sen in het gebouw is een fysio- of 

shiatsutherapeut. We hebben ook een 

mooie instructieruimte die gehuurd 

kan worden voor trainingen of verga-

deringen, desgewenst in combinatie 

met ontbijt of lunch.’’ 

Mensen uit de hele regio Noordoost-

Friesland weten het bedrijfsverzamel-

gebouw inmiddels te vinden. ,,Dam-

wâld is een bloeiend dorp en er zijn 

veel ondernemers in deze regio. Het 

leuke is dat er onderling een gevoel 

van saamhorigheid is bij de onder-

nemers. Zo is woensdag al tot geza-

menlijke snackdag gebombardeerd 

en samen hebben ze het gebouw van 

kerstversiering voorzien.’’

Belangstelling?
Hoewel het gebouw steeds meer ge-

vuld wordt zijn er nog ruimtes over. 

,,Het is een gigantisch gebouw waar 

zo’n 150 mensen hebben gewerkt. 

Wat dat betreft ben ik blij dat het 

pand weer zo’n mooie invulling heeft 

gekregen. De huurders zijn zeer tevre-

den. Zo vertelde de kapster dat ze er 

dankzij haar nieuwe werkplek tiental-

len nieuwe klanten bij heeft. Mochten 

er meer zzp’ers of bedrijven zijn die 

belangstelling hebben, wees er dan 

snel bij.’’

Meer informatie: Harm Boelens, tel: 

0511-424727.
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Wij zijn het goedkoopste adres voor al 
uw: vouwgordijnen, in-betweens, 
overgordijnen en vitrages. Ook verzor-
gen wij graag uw;  tapijt-, vinyl-, pvc-, 
laminaat- en marmoleum vloeren.
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Hans Wiegel kijkt terug op een  
bijzondere tijd in Gytsjerk en Ee
GYTSJERK/EE - Hans Wiegel (1941) is de laatste tijd weer volop in het 
nieuws dankzij het verschijnen van zijn biografie. Wiegel was van 1982 
tot en met 1994 commissaris van de Koningin in Friesland. Hij woonde 
in die tijd met zijn gezin in Gytsjerk. Wiegel was echter al langer bekend 
met de regio Noordoost-Friesland. In de jaren ‘70 had de Amsterdammer 
een woonboerderij in Ee waar hij gelukkige tijden beleefde. 

Tekst: Klasina van der Werf

‘Bjusterbaarlijk’, zo staat er met grote 

letters op de voordeur van de hui-

dige woning aan het water van Hans 

Wiegel in Oudega (SWF). Het is het 

woord dat Hans Wiegel herintrodu-

ceerde na de Elfstedentocht van 1985, 

het jaar waarin hij als commissaris van 

de Koningin in Friesland bij de huldi-

ging van winnaar Evert van Benthem 

een korte toespraak hield. ,,It wie in 

bjusterbaarlik barren’’, herhaalt Wie-

gel de woorden die hij 35 jaar geleden 

sprak na de tocht der tochten. 

Het jaar erna was de tocht misschien 

minstens zo bijzonder. In dat jaar had 

het gezin Wiegel een bijzondere gast 

in huis, namelijk kroonprins Willem-

Alexander. Vooraf had hij netjes ge-

beld met Wiegels’ vrouw Marianne 

met de vraag of hij bij hen in Gytsjerk 

mocht logeren. Zij wimpelde hem in 

eerste instantie af met de woorden: 

‘iedereen kan wel zeggen dat hij de 

kroonprins is, bel maar naar het pro-

vinciehuis.’ Uiteindelijk is het goed 

gekomen en schaatste de kroonprins 

onder de naam W.A. van Buuren in 

het diepste geheim de Elfstedentocht 

uit. Hij bleef twee nachten in het huis 

van Wiegel slapen om bij te komen 

van de zware tocht. ,,Een ontzettend 

aardige jongen, hij was nog maar acht-

tien jaar. Toen hij later met Máxima 

trouwde werden wij uitgenodigd voor 

de bruiloft met als argument: jullie zijn 

twee dagen een vader en moeder voor 

mij geweest.’’

Thuis in Friesland
Hans Wiegel kijkt terug op een heer-

lijke tijd in Gytsjerk. Met zijn vrouw 

Marianne en twee kinderen Eric en 

Marieke woonde hij daar in een mooie 

villa – huize Poelzicht - met twee 

hectare grond erbij. Al met zijn eerste 

vrouw – Jacquelien – had hij het er 

over gehad om de toenmalige com-

missaris van de Koningin Rijpstra op 

te volgen. ,,Na een vaartocht op het 

Statenjacht in de zomer van 1980 zei 

Rijpstra tegen mij: ik ga vervroegd 

met pensioen en jij moet me opvolgen. 

Ik was destijds minister van Binnen-

landse Zaken en had daar nooit aan 

gedacht. Op de terugweg naar huis 

vroeg ik Jacquelien wat zij ervan vond. 

Ze zei: Jij moet het zeggen, als jij graag 

wilt dan doen we dat.’’ Het echtpaar 

wist dat ze zich thuis konden voelen in 

Friesland dankzij Wiegel zijn tweede 

huis in Ee waar ze regelmatig verble-

ven. Bovendien zagen ze het wel zitten 

dat de kinderen in Friesland zouden 

opgroeien. Een paar maanden later, op 

donderdag 6 november 1980, kwam 

Jacquelien op 26-jarige leeftijd om 

het leven bij een ongeluk in Veenen-

daal. Wiegel: ,,De kinderen waren nog 

maar vijf en drie jaar, ik was minister 

en lijsttrekker voor de VVD. Het was 

een zware tijd. Ik heb veel steun gehad 

van vrienden. Dat ook Marianne in 

2005 om het leven kwam door een au-

to-ongeval vond ik misschien nog wel 

moeilijker. Zij was 53 jaar, de kinderen 

waren toen het huis al uit en plotseling 

was ik weer alleen. Pieter Sijpersma 

heeft deze gebeurtenissen heel mooi 

beschreven in mijn biografie. Het was 

ontroerend om te lezen.’’

Gelukkige tijd in Ee
Vlak voordat hij commissaris van 

de Koningin in Friesland werd – op 

7 april 1982 - trouwde Wiegel met 

Marianne, de zus van zijn overleden 

vrouw. ,,Zij gaf mijn leven weer toe-

komst’’, zei Wiegel in 1994 tijdens 

zijn afscheid als cdk van de 

provincie Fryslân. 

Met weemoed kijkt hij 

terug op de tijd dat hij 

commissaris was, op zijn gezinsleven 

in Gytsjerk, maar zeker ook op de ge-

lukkige tijd in Ee. Het is alweer meer 

dan vijftig jaar geleden dat hij daar sa-

men met zijn vader een woonboerderij 

kocht op de terp van De Tibben. ,,Eén 

van de mooiste huizen waar ik ooit heb 

gewoond’’, zegt Wiegel terwijl hij naar 

de grote foto in zijn kamer wijst. Het 

was in de tijd dat hij net bekendheid 

verworven had als jongste Tweede Ka-

merlid ooit. Hij bezocht in 1968 Auke 

Meirink, een jonge boer uit Oosternij-

kerk die hij nog kende van zijn tijd bij 

de JOVD ( Jongerenorganisatie Vrij-

heid en Democratie). ,,We reden rond 

door het Noordoost-Friese landschap. 

Ik was er nog nooit geweest, maar 

vond het meteen een prachtig gebied. 

Het viel me op dat er nogal wat boer-

derijtjes leegstonden. Mijn ouders wa-

ren in die tijd op Schiermonnikoog en 

ik haalde ze op van de boot in Oost-

mahorn. Ik liet hen de boerderij zien 

die ik op het oog had. Eerst reed ik 

voor de grap langs wat krotten waar-

op mijn moeder zei ‘nee toch jongen’. 

Maar toen we voor de boerderij in Ee 

stonden zei ze: ‘Dit vind ik wél mooi’. 

Voor mij gaf dat de doorslag. Ik zei te-

gen mijn vader: Ik heb het bedacht en 

jij hebt geld’’, lacht Wiegel. De koop 

ging door. Voor 7500 gulden kochten 

vader en zoon Wiegel de woning aan 

de Tibsterwei 15 in Ee. 

Een eerlijke man
In de maanden daarna werd het boer-

derijtje grondig verbouwd door aanne-

mer Tolsma uit Morra. Wiegel senior 

was binnenhuisarchitect en meubelfa-

brikant van beroep en vond het mooi 

om mee te helpen met de verbou-

wing. Het huis op de Âld Terp stamt 

uit 1704 en werd door de heren weer 

in oude ere hersteld. ,,Het duurde al-

leen heel lang voordat we de rekening 

kregen en dat vonden we wel  wat 

vreemd. Maar wat wij niet wisten was 

dat boeren daar pas aan het eind van 

het jaar betaalden. Op een dag kregen 

we tijdens de koffie de rekening. Wat 

bleek? Hij rekende een paar duizend 

euro minder dan begroot, want het was 

goedkoper uitgevallen. Dat vond ik zo 

bijzonder en zo eerlijk van die man. 

Dat gebeurde nooit.’’ 

Aardige mensen
Wiegel kocht het huis in oktober en 

werd in mei en juni verrast door de 

mooie kleuren van het landschap en de 

vele grutto’s. In juli 1969 was Wiegel 

samen met Koningin Juliana aanwezig 

bij de afsluiting van de Lauwerszee. 

Hij had de vlag van zijn nabijgelegen 

woning in Ee op die dag hoog in top. 

Ongeveer één keer per maand reed hij 

vanuit zijn werk in Den Haag naar Ee. 

,,Voordat ik in de auto stapte belde ik 

de buren. Zij deden de kachel alvast 

voor mij aan. Bij aankomst ging ik 

naar slager Jaap de Jong in Ee waar de 

Beerenburg al klaar stond. Ik mocht 

dan in de koelcel vlees uitzoeken. De 

dorpsbewoners waren ontzettend aar-

dig. Eerst keken ze wel even ‘wat is dit 

voor een man’, maar als je een ‘goeie 

vent’ bleek te zijn, dan was het klaar. 

Eén van de mooiste momenten vond 

ik de wandelingen met een vriend van 

mij naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. 

Dat was best een eind lopen en vooral 

in de winter was het snerpend koud. 

Bij de herberg dronken we dan Bee-

renburg zodat we weer warm werden. 

Thuis zette ik de pan op het vuur met 

boeuf bourguignon.’’ Vanuit het huis 

in Ee werden ook plannen gesmeed 

met onder andere Ed van Thijn, Tjerk 

Westerterp, Jaap Boersma en Hans 

van Mierlo. De jonge Kamerleden 

wilden graag meer leven in de brou-

werij creëren in de Tweede Kamer. 

De voorstellen van de zogenaamde 

‘Werkgroep Ee’ bereikten uiteindelijk 

het parlement.

Mies Bouman
Niet alleen Wiegel heeft mooie her-

inneringen aan de tijd dat hij in Ee 

woonde, ook de dorpsgenoten zul-

len hem nooit vergeten. ,,Hij kwam 

altijd voor vlees in de winkel en was 

later kind aan huis’’, vertellen Willy 

en Klaas uit Ee, de zoon van Jaap en 

Lolkje de Jong. ,,Hans Wiegel was 

bij onze bruiloft aanwezig en ook bij 

het 25-jarig huwelijk van onze ouders. 

Hij hield daar een speech en ik weet 

nog precies hoe hij eindigde: Zoals 

Beerenburg hoort bij een glaasje vol, 

zo hoort Jaap bij Lol.’’ Wat zowel 

Hans Wiegel als de familie De Jong 

nooit zullen vergeten was de avond 

dat hij te gast was bij het populaire tv-

programma In de hoofdrol, van Mies 

Bouman. Wiegel: ,,Jaap de Jong had 

tien kinderen en ik zie ze nog één voor 

één voorbij komen in het programma. 

Gelukkig wist ik alle namen.’’ Ook de 

inwoners van Ee herinneren zich deze 

uitzending nog goed. ,,Het hele dorp 

zat voor de tv. Maar toen had je ook 

alleen nog maar Nederland 1 en 2’’, 

lacht Marten Jan Borger uit Ee. Na-

dat Wiegel en Jacquelien trouwden 

kochten ze een wedgwood servies in 

Londen. Bijzonder vond hij dat ze het 

servies konden aanvullen bij Rosier in 

Dokkum. ,,Daar hadden ze meer keus 

dan in Den Haag. Dokkum is een fan-

tastisch mooi stadje. We zaten graag 

bij de Posthoorn en als er dan speciale 

gasten waren kwam al het zilver op 

tafel.’’

Is die pake wel leuk?
Wiegel is Friesland altijd trouw ge-

bleven, ondanks de vraag vanuit Den 

Haag om terug te keren in de landelij-

ke politiek. ,,Ik had beloofd dat ik ten-

minste tien jaar commissaris in Fries-

land zou blijven. Daar wilde ik mij 

aan houden’’, zegt Wiegel. Nog altijd 

woont hij in Friesland. Hij heeft in-

middels twee kleindochters van 10 en 

8 jaar. Wiegel hoopt dat ze in de kerst-

vakantie komen logeren. ,,Ze wonen 

in Den Haag en gaan daar ook naar 

school. Vriendinnetjes vroegen laatst 

aan de jongste: jij hebt toch geen opa? 

Nee, zei Feline, maar wel een soort 

opa. Wij noemen hem pake. Is die 

pake wel leuk? vroeg haar vriendinne-

tje, waarop Feline antwoordde: Mijn 

pake is heel lief en ook een beetje gek. 

Ik zei tegen mijn kleindochter: meid, 

dat had je niet beter kunnen zeggen.’’ 

In ‘Hans Wiegel’ beschrijft Pieter Sijpersma het roerige leven van 

een van de meest talentvolle én meest controversiële politici van 

na de Tweede Wereldoorlog: Hans Wiegel. Er zijn weinig po-

litici die hun stempel zozeer op de vaderlandse politiek hebben 

gedrukt als hij. Zijn retorisch talent, zijn ‘gewonemensentaal’, 

zijn gevatheid, zijn vermogen om gecompliceerde onderwerpen 

tot hun essentie terug te brengen en zijn humor bezorgde Hans 

Wiegel al snel een grote aanhang. In 1967 kwam hij als 25-jari-

ge Gooise Amsterdammer de Kamer in, tot dan toe als jongste 

Kamerlid ooit. Ten tijde van het kabinet-Den Uyl profileerde 

hij zich als oppositieleider. Zijn finest hour als VVD-politicus 

beleefde hij in 1977, toen hij vicepremier en minister van Bin-

nenlandse Zaken werd (1977-1981). Tot veler verbazing verliet 

hij in 1982 op 41-jarige leeftijd de Haagse politiek en werd 

commissaris van de Koningin in Friesland. De biografie over 

Hans Wiegel geeft de lezer een compleet beeld van de mens 

Hans Wiegel en zijn politieke leven.

In 1996 opende Hans Wiegel de slagerij van 
Menno Hoekstra in Anjum in het bijzijn van zijn 
vrienden Jaap en Lolkje de Jong uit Ee. Foto: Alex 
Bouma (uit het archief van Lieuwe Greidanus, 
beheerder van de Facebookpagina ‘Door de lens 
van Alex Bouma’)

p
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Familie Mozes

wenst u prettige
kerstdagen en een

gelukkig 2021
Jachthaven ’t Eibertsnêst, Kuikhorne

www.jachthavenkuikhorne.nl

SCHOONHEIDS/
PEDICURESALON

Femmy
De Welle 4, Twijzelerheide, 0511-449773

wenst u Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a

Tel.: (058) 266 23 85

wenst u een 
voorspoedig en groen 

2021

Wij wensen onze 
Clientèle Personeel en Vrienden 

.

Hegekamp 5
TWIJZELERHEIDE
Tel. 0511 44 97 05

       www.doumaautoschade.nl

wenst u goede feestdagen
en een voorspoedig 2021!

en personeel

wensen een ieder

een kleurrijk 2021

UW ZORG 
STAAT 

CENTRAAL 
OOK IN 

2021!

Uw zorg
staat centraal

Het team van 
De Vesteynde wensvt 
u prettige feestdagen 

en een gezond

WIJ WENSEN U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 
        EN EEN GELUKKIG 
                   NIEUWJAAR

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen
T. 0511-445809

• inkoop
• verkoop
• bemiddeling

Rozenlaan 50, 9271 VL Zwaagwesteinde
Tel. 0511-445902

Wij wensen een ieder
Fijne Kerstdagen en
een goed 2021 toe

Visser Zwagerbosch 
voor al uw vitrages, 

overgordijnen en 

vloerbedekking 

T. 0511-441313 

Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een 

gezond 2021

www.notariskantoorbeks.nl

De notaris voor ondernemend Friesland

wenst iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig nieuwjaar 

T: 0511 - 47 22 12

K. Sikkemaweg 9, Zwaagwesteinde

Tel. 0511-441663

Wij wensen 
iedereen een

voorspoedig 2021

degelijk en betrouwbaar

Wij wensen u fi jne 

feestdagen en een 

sportief 2021

Wenst u een gezond Wenst u een gezond 
en sportief 2021en sportief 2021

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, 
sportief wandelen en Nordic Walking. 

Ook voor uw Personal Coaching 
en begeleiding voor onderstaande lopen

Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk

06-38220546 | info@lopenmethugo.nl | 0511-424317

www. lopenmethugo .n lwww. lopenmethugo .n l

Wij wensen 
u prettige

feestdagen 
en een 

gelukkig 
2021
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Actrice Bertrie Wierenga uit Hurdegaryp: 

‘Ik voel me iedere dag een bevoorrecht mens’

HURDEGARYP - Wie Bertrie Wierenga zegt, zegt Goede Tijden Slechte 
Tijden. Dagelijks is de Friese actrice in de rol van de charmante Shanti 
Vening te bewonderen in Neerlands meest populaire soapserie. Wat veel 
vaste kijkers vast niet weten, is dat Bertrie naast haar rol in GTST nog veel 
meer dingen doet. ,,Zingen, dansen, theater, toneel of musical; ik vind al-
les fantastisch.” Haar nieuwste project is er echter eentje van een geheel 
andere orde: Bertrie schittert namelijk in de Friese film Stjer.

Tekst: Nynke van der Zee

In haar woning vlakbij mediawalhalla 

Hilversum leert Bertrie haar scenes 

voor de nieuwe afleveringen van Goe-

de Tijden Slechte Tijden. Sinds 2019 

vertolkt ze de rol van Shanti Vening 

en is ze vrijwel dagelijks te zien in me-

nig Nederlandse huiskamer. ,,Geluk-

kig kunnen de opnames voor GTST 

ondanks corona gewoon doorgaan”, 

vertelt ze. ,,Alhoewel, ‘gewoon’ is 

het niet. We hebben de hele dag een 

mondkapje op, die alleen af mag op de 

set. En we houden als acteurs zo veel 

mogelijk afstand van elkaar, wat soms 

best lastig is. Maar ik ben al lang blij 

dat we weer mogen spelen. In verge-

lijking met veel collega’s in de thea-

ter- en musicalwereld kunnen wij wel 

gewoon door met ons werk.”

Geen seconde getwijfeld
Ook achter de schermen gaat haar 

werk gewoon door, vertelt Bertrie. ,,Er 

lopen al weer een aantal leuke audi-

ties waar ik aan mee doe”, verklapt ze. 

Voor welke producties en welke rollen 

mag ze helaas nog niet uit de doeken 

doen. 

,,Daar is het nog te vroeg voor”, lacht 

ze geheimzinnig. Een project waar 

ze inmiddels al wel mee naar buiten 

treedt, is haar deelname aan de Friese 

film ‘Stjer’, een productie van de band 

De Hûnekop. ,,Ik kende Emiel Stof-

fers als zanger van De Hûnekop”, 

vertelt Bertrie. “We hebben elkaar 

een paar keer ontmoet en het klikte 

meteen. Dus toen Emiel me begin dit 

jaar belde met de vraag of ik een rol in 

z’n film wilde spelen, hoefde ik geen 

seconde na te denken.”

Andere koek
Celblok H., Moordvrouw, B.A.B.S. en 

Meisje van Plezier: het zijn stuk voor 

stuk Nederlandse producties waarin 

Bertrie te zien was. Een Friese film is 

dan ook even net iets andere koek. ,,Ik 

spreek van thuis uit geen Fries”, geeft 

ze toe. ,,Ik ben geboren in Leeuwar-

den en opgegroeid in Hardegarijp, dus 

ik versta de taal uitstekend. Maar zelf 

spreken doe ik het niet.” Wâldfrysk, 

Klaaifrysk of Stedsfrysk; er zijn zo 

veel varianten dat Bertrie aan Emiel 

vroeg of hij haar teksten vooraf wilde 

inspreken. 

,,Emiel stuurt me het script en voegt 

daar zijn voice-memo aan toe. Zo kan 

ik thuis beluisteren hoe ik de zinnen 

moet uitspreken. Dat werkt perfect. Ik 

ben tijdens het spelen zo bewust be-

zig met de taal dat ik af en toe vergeet 

om te acteren. Ik ben dan ook ontzet-

tend benieuwd naar het eindresultaat. 

Het zal even wennen zijn om mezelf 

Fries te horen spreken. Dat is net alsof 

Emiel ineens Duits zou praten.”

Anneke Douma, Griet Wiersma, Fre-

rik de Swetser, Oele Plop, Gewoon 

Bram, Johannes Rijpma, Twarres, De 

Doelleazen, Jaap Louwes, Iris Kroes, 

Lytse Teake en Boer Frans. Wie de 

sterrencast van Stjer kan niet ander 

concluderen dan dat het een gezellige 

boel op de set moet zijn. ,,Klopt”, lacht 

Bertrie. ,,We hebben ontzettend veel 

lol tijdens het filmen. Ik houd heel erg 

van die droge humor van Emiel, die 

voor een relaxte sfeer op de set zorgt. 

Ik kijk nu al uit naar de scenes die nog 

geschoten moeten worden.”

Een bevoorrecht mens
Het plezier dat Bertrie uit haar werk 

haalt, karakteriseert de nuchtere Frie-

se actrice. ,,Iedere dag voel ik me een 

bevoorrecht mens dat ik van acteren 

mijn baan heb weten te maken. Zin-

gen, dansen, acteren: als kind was ik er 

al gek op. En nu mag ik het iedere dag 

doen, omdat het mijn baan is. Tuur-

lijk is het soms spannend of je een rol 

krijgt en moet je iedere keer op de 

toppen van je kunnen presteren, maar 

ik geniet ontzettend van mijn werk. Ik 

ben er zeer van bewust dat niet ieder-

een dit gegund is.”

Geniet alvast van
een voorproefje
Benieuwd naar de rol van Ber-

trie in de film Stjer? De eerste 

echte Friese blockbuster draait 

vanaf april 2021 in de bioscoop. 

Kijk op www.stjer.frl voor meer 

informatie en geniet alvast van 

een explosief voorproefje.
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Eddy de Jong
De Echte BakkerDe Echte Bakker

Eddy de Jong

Leeuwerikstraat 57, Tel (0511) 44 18 72, Zwaagwesteinde
Grote Breedstraat 33-35, Tel (0519) 22 33 12, Dokkum

www.debezorgbakker.frl 
 @bakkerij_dejong   echtebakkereddydejong

FEESTELIJKE OPENING
Nieuwe winkel Eddy de Jong, De Echte Bakker in De Westereen

Op donderdag 10 december opent 
Eddy de Jong, De Echte Bakker een 
prachtige nieuwe winkel in het 
vernieuwde winkelcentrum van De 
Westereen. Nu de nieuwe generatie 
zich aandient is het tijd voor 
vernieuwing. De bakker kreeg de kans 
om op te schuiven naar het hoekpand 
en realiseert hier een nieuwe winkel 
waar het bakkers-ambacht nog beter 
tot zijn recht komt. De familie de Jong 
is heel blij met het resultaat en heet u 
van harte welkom.

Binding met De Westereen
Al meer dan 90 jaar is onze bakkerij 
gevestigd in De Westereen. We horen bij 
de vijf oudste bedrijven van dit mooie 
Friese dorp. Dat voelt goed en moet zo 
blijven. Daarom zijn we heel blij dat we 
met deze nieuwe winkel klaar zijn voor 
de toekomst.

Snel broodjes kopen
De winkel is modern ingericht. Nieuw 
is het zelfbedieningsgedeelte waar de 

producten al verpakt zijnvoor de klant 
die snel een brood, koek, chocolade of 
banket wil kopen. Het is dan een kwestie 
van direct uitzoeken en afrekenen bij 
de kassa. Voor klanten die wat meer 
tijd hebben en geholpen willen worden 
staan onze medewerkers klaar met een 
deskundig advies.

K broodjes
In de nieuwe winkel komen de 
producten beter tot hun recht.
Zo is er bijvoorbeeld een hoek met de 
typisch Fryske specialiteiten, noten, 
bonbons en ambachtelijke
streekproducten. 
Ook voor een cadeaupakket op maat 
kunt u bij ons terecht. 
Tevens is er een gezell
ingericht. Hier kunt u een heerlijk kopje 

broodje voor de lunch 
nuttigen. 
Vanaf medio april 2021 wordt dit 
uitgebreid met heerlijk ambachtelijk 
schepijs wat ter plekke bereid wordt. 
Het aanbod van onze belegde broodjes 
wordt uitgebreid en ook voor 
bedrijven of kleine partijen zijn 
wij gespecialiseerd.   

 
 

 

Impressie van de gevel van de nieuwe winkel.

De lekkerste cadeaupakketten - Een tas vol voordeel

Trots op nieuwe winkel - 25 jaar lid Echte Bakkersgilde  

Proef Kerst  
in onze nieuwe 

winkel

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

Uw autospecialist voor 

zowel  ‘oude’  als

‘nieuwe’ 

technieken
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NISSAN NOTE 1.2 DIG-S CONNECT EDITION

airco/ecc, Nissan radio cd, cruise control, 
centrale vergrendeling, licht metalen 
velgen, enz.

bj 2014 - 77.839 km € 10.495,-

FIAT 500X CROSS 120PK GSE OPENING

EDITION airco/ecc, Fiat radio cd, navigatie, 
l.m. velgen, cruise control, parkeersensoren 
achter + camera  HOGE ZIT - LUXE UITV.

bj 2019 - 31.211 km € 21.950,-

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.4 E-HDI

airco, Peugeot radio/usb + navigatie, 
cruise control, elek. ramen, 
4seizoenenbanden, enz. ZUINIGE DIESEL!

bj 2013 - 131.518 km € 6.500,-

HYUNDAI I20 1.2 I-DRIVE COOL 5-DRS

airco, Hyundai radio/usb, elek. ramen + 
spiegels, centrale vergrendeling, 
mistlampen voor, enz.

bj 2016 - 63.546 km € 9.500,-

KIA PICANTO 1.0 SUMMER EDITION 5-DRS

airco, Kia radio cd/usb, elek. ramen, 
centrale vergrendeling, dagrijverlichting  
HOGERE ZIT

bj 2017 - 44.311 km € 7.777,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE 150PK

VERSION S airco/ecc, Renault radio cd, nav. 
l.m. velgen, panorama dak, cruise control, 
parkeersensoren v+a, enz.  LUXE UITV.

bj 2019 - 10.146 km € 21.750,-

OPEL ASTRA 1.0 TURBO 120 JR EDITION 

airco/ecc, Opel radio + navigatie, dakrailing, 
l.m. velgen, elek.ramen,cruise control,
parkeersensoren v+a, LUXE UITVOERING

bj 2019 - 32.920 km € 18.750,-

OPEL CORSA 1.0 TURBO 115 PK EDITION

airco, Opel radio, licht metalen velgen, 
6 versnellingen, elek. ramen, cruise control, 
parkeersensoren achter, enz.

bj 2017 - 17.901 km € 10.950,-

PEUGEOT 308 PRIEMIERE 1.6 125PK 5-DRS

airco/ecc, Peugeot radio/usb + navigatie, 
panoramadak, elek. ramen, cruise control, 
4seizoenenbanden, trekhaak  LUXE UITV.

bj 2014 - 88.475 km € 11.950,-

PEUGEOT 3008 EXECUTIVE 1.2 130PK

airco/ecc, Peugeot radio/usb + navigatie, 
, elek. ramen, cruise control, licht metalen 
velgen, 4seizoenenbanden  LUXE UITV.

bj 2017 - 61.641 km € 21.495,- 

RENAULT CAPTUR TCE INTENS

airco/ecc, Renault radio cd, navigatie, 
licht metalen velgen, cruise control, par-
keersensoren v+a, enz.  LUXE UITV.

bj 2019 - 36.103 km € 17.950,-

NIEUW BINNEN

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

• Onderhoud/reparatie alle personen-, 
bedrijfswagens (ook hybride en elektrische 
auto’s), campers en caravans 

• APK-keuringsstation

• Airco onderhoud en reparatie

• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

Boersma vertrouwd met service

FORD FOCUS WAGON 1.6 TDCI 115PK

TREND SPORT airco, Ford radio/usb + nav. 
cruise control, elek. ramen, l.m. velgen, 
zeer goed onderhouden  LUXE UITV.

bj 2011 - 199.967 km € 5.950,-
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‘Koop eens een handjevol  
bloemen. En leg ze neer op zoo’n graf’
FEANWÂLDSTERWÂL - Dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar na dato nog 
altijd impact heeft op de nabestaanden blijkt uit het verhaal van verzets-
strijder Tjalling Talma uit Feanwâldsterwâl. Hij is op 15 april 1945 over-
leden in Burgum na schermutselingen met de Duitsers in Noardburgum. 
Tjalling maakte het feest van de bevrijding net niet meer mee. Tot op de 
dag van vandaag worden er elk jaar bloemen gelegd bij zijn graf op de 
begraafplaats in Feanwâlden.

Tjalling Talma werd geboren op 24 

juli 1907 in Wâlterswâld. Zestien 

jaar lang was hij boerenarbeider op 

de boerderij van de familie Veen-

stra aan de Stinswei in Feanwâlden. 

,,Mijn pake was eerst zijn werkgever, 

maar mijn ouders – Aafke en Klaas 

Veenstra – woonden toen al op de 

boerderij. Mijn heit en mem heb-

ben Tjalling dus heel goed gekend. 

Het was voor die tijd bijzonder dat 

Tjalling, die gereformeerd was, bij 

een doopsgezinde boer werkte’’, ver-

telt Alle Veenstra die drie-en-een-

half jaar was toen hij de bevrijding 

meemaakte. Zijn zusje Hieke was 

net een jaar. ,,Canadezen waren in 

carriers op weg naar Dokkum. De 

beelden van de vlaggen en gevechts-

wagens herinner ik me nog. Verder 

is mij ontgaan wat voor droevige 

zaken er gebeurd waren. Onze ar-

beider was gesneuveld, net als mijn 

oom uit Kimswerd. In de familie 

ging de bevrijding met veel verdriet 

gepaard. Er werd bij ons thuis bijna 

niet over de oorlog gepraat. Voor 

mijn ouders was het misschien wel 

te emotioneel. Zij wilden vooral 

vooruit kijken.’’

Het verhaal over het liedje
Naarmate Alle Veenstra ouder werd 

groeide zijn belangstelling voor de 

gebeurtenissen in de Tweede We-

reldoorlog. Tijdens zijn studietijd las 

hij in het tijdschrift de Strikel over 

de rampzalige gebeurtenissen bij 

het pompstation in Noardburgum. 

,,Toen pas realiseerde ik mij dat één 

van de slachtoffers bij ons gewerkt 

had. Pas in 2005 vertelde mijn moe-

der haar verhaal in een openhartig 

interview voor de Kollumer Cou-

rant. 

Haar vroegere buurmeisje, Joke Tal-

ma, vroeg of zij een interview wilde 

geven voor een speciale uitgave over 

de oorlog. Mem wilde wel meewer-

ken, maar vond dat mijn zusje en ik 

er bij moesten zijn. Tijdens dat in-

terview hoorde ik voor het eerst het 

verhaal over het liedje’’, vertelt Veen-

stra. Hij doelt daarmee op het liedje 

van Willy Derby dat Tjalling Talma 

zo mooi vond. Ze beluisterden dat 

tijdens de oorlog elke ochtend stie-

kem op Radio Oranje. ‘Koop eens 

een handjevol bloemen. En leg ze 

neer op zoo’n graf ’. 

‘Myn hert gûlde’
Tjalling Talma was volgens Aafke 

Veenstra-van der Wal - die tijdens 

de oorlog twintig jaar was - een 

gedreven man. Hij had tijdens de 

mobilisatie gevochten bij de Greb-

beberg en veel ellende gezien. Hij 

was erg muzikaal en zong altijd het 

liedje van Willy Derby (zie kader). 

Klaas en Aafke wisten dat Tjalling 

in het verzet zat (bij de NBS van 

Tytsjerksteradiel), maar daar werd 

uiteraard nooit over gepraat. Op één 

van de laatste dagen van de oorlog 

kwam Sake Paulusma ’s morgens tij-

dens het melken in het ‘bûthús’ om 

Tjalling op te halen. Hij wenkte en 

zei: ‘Tjalling, it is safier’. 

Hij ging mee naar de boerderij van 

Kees Oostenbrug, waar de verzets-

strijders zich schuil hielden om van 

daaruit het waterleidinggebouw  te 

bewaken. Evert Sijbesma (schuil-

naam Bouke Kingma) stond op 

wacht toen er op hem geschoten 

werd. Tjalling liep erheen, waarna er 

ook op hem werd geschoten. Evert 

is dezelfde nacht overleden. Tjalling 

was gewond en dat bleek erger te 

zijn dan ze in eerste instantie dach-

ten. Hij heeft nog een nacht geleefd. 

Op 15 april 1945 is hij in Burgum 

overleden. ,,Doe’t de ynwenners fan 

Feanwâlden en de Wâl dûnsjend 

tusken de tanks troch it doarp yn-

gienen, gûlde myn hert omdat it 

Tjalling it libben koste hie’’, vertelde 

Aafke vijftien jaar geleden.

Tjalling Talma is 37 jaar geworden. 

Hij liet zijn vrouw Maaike en zijn 

kinderen Ymkje, Jan, Klaas en Lin-

ze achter. ,,Ik wie 3,5 jier mar wit 

noch goed dat myn heit thúsbrocht 

waard. Myn mem hat sa ferskriklik 

gûld. En ik? Ik ha myn hiele libben 

myn heit mist. Doe’t ik âlder waard, 

besefte ik dat hieltyd mear’’, ver-

telt Linze. Ook de familie Veenstra 

miste Tjalling enorm. ,,Mijn heit is 

in 2002 overleden en ik hoorde dat 

hij op 15 april altijd naar de begraaf-

plaats van Tjalling ging.’’ In 2005 

heeft Aafke samen met haar kinde-

ren Alle, Hieke en Willem bloemen 

op het graf gelegd. Alle: ,,Als oudste 

zoon heb ik deze traditie voortgezet. 

Zolang het kan willen wij Tjalling 

eren en vooral ook de waarden waar 

hij voor stond.’’

De bloemlegging in 2005. De personen op de foto zijn: Hieke Postma – Veenstra, Aafke Veenstra – 
van der Wal, Willem Veenstra en Mattie Veenstra – van Dijk.

Tjalling Talma bij de boerderij van Alle Klazes 
Veenstra aan de Stinswei 7 in Feanwâlden. 

Deze foto is gemaakt op het land naast het Spoarreedsje in Feanwâlden. Daar loopt nu een straat die 
naar Tjalling Talma genoemd is en aan het reedsje staat het monument waarop de namen staan van 
de Feanwâldster oarlogsslachtoffers.

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.

Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Koop eens een handjevol bloemen,

En leg ze neer op zoo’n graf,

Want daar rust een held

Die op het Grebbeveld, 

Zijn leven voor ’t vaderland gaf.

Zij die in vrede hier slapen

Hebben hun offer gebracht

Zachtjes zingt de wind

Voor veler moeders kind:

Sluimer…sluimer…zacht
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Tevens super archiefruimte’s  

beschikbaar en een volledig uitgeruste 

instructie, training en opleidingsruimte  

voor grotere groepen. 

 Eventueel flex  
kantoorplekken te huur.

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.

g j
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u. maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u.
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www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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.

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,00 incl. bezorging/BTW
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‘We zijn altijd op zoek naar  
nieuwe sokken en ondergoed’
DAMWÂLD - De Voedselbank in Damwâld draait al enige jaren op volle 
toeren voor hulpbehoevende huishoudens in Dantumadiel. Momenteel 
maken vijftig huishoudens - waaronder ook meerdere éénpersoonshuis-
houdens - gebruik van de diensten van de Voedselbank. Een geoliede ma-
chine, die bij de laatste keuring nog beloond werd met een 9,6. In Dantu-
madiel hebben mensen die gebruik maken van de Voedselbank daarnaast 
de luxe ook gebruik te kunnen maken van de Kleding- en speelgoedbank. 
,,Dat is een echte luxe, want lang niet overal in Friesland zijn er kleding-
banken bij de Voedselbank betrokken. Woon je bijvoorbeeld in Dokkum, 
dan heb je het zonder Kledingbank te doen”, weet Joke Kemper, die de 
Kledingbank in Damwâld sinds ongeveer een jaar coördineert.

Tekst: Johanna Kommerie

De Kledingbank is gevestigd naast de 

Voedselbank. Voor het coronatijdperk 

konden bezoekers van de Voedselbank 

bij de uitgiftedagen zo bij de Kleding-

bank naar binnen lopen om te kijken 

of er nog iets was waar zij behoefte aan 

hadden. Tegenwoordig werkt de Kle-

ding- en Speelgoedbank op afspraak, 

om te voorkomen dat er teveel mensen 

tegelijkertijd binnen aanwezig zijn. 

Wie binnenloopt bij de Kleding- en 

Speelgoedbank valt direct op hoe net-

jes het aanbod kleding is. Kemper is 

daar dan ook zeer scherp op, ze wast 

en strijkt zelf alle kleding die binnen 

worden gebracht. ,,Het hoeft heus 

niet allemaal gloednieuw te zijn, maar 

het moet wel goed zijn. Als kleding 

verwassen is, of er zitten gaten in, dan 

hang ik het hier niet op. Ik vind het 

belangrijk dat de mensen hier goed en 

eigentijds spul krijgen, zodat ze zich 

bijvoorbeeld niet hoeven te schamen 

om hoe hun kinderen erbij lopen.” 

In de ruimte waar alle kleding is uit-

gestald is kleding in allerlei maten te 

vinden. Van kleertjes voor de aller-

kleinsten tot positiekleding, van stoere 

jongenskleren tot spijkerbroeken voor 

mannen. Momenteel staat er een rek 

met nette kleding voor de kerstperio-

de. Ook staat er een kast met nieuw en 

zo goed als nieuw, eigentijds speelgoed. 

,,Kinderen hebben modern speelgoed 

nodig om zich te ontwikkelen. Dat is 

zo belangrijk! Ik krijg bijvoorbeeld wel 

eens de opmerking ‘ik heb op zolder 

nog wel wat oude puzzels staan’ te ho-

ren. Dan blijkt dat te gaan om meer 

dan vijftig jaar oude puzzels. Hoe 

goed bedoeld ook, dat soort spullen 

nemen we liever niet aan. We gunnen 

de kinderen spullen die hun vriendjes 

ook thuis hebben. Als alle meisjes van 

de klas spullen van Frozen hebben en 

jij hebt alleen maar oud spul, dan is dat 

voor een kind echt niet leuk.”

Armoede kent vele gezichten, zo weet 

Kemper. Van alleenstaande jonge 

moeders tot gezinnen met vijf kinde-

ren waarvan de kostwinner arbeidson-

geschikt is geraakt, van statushouders 

tot ZZP’ers met een te laag inkomen; 

bij de Voedselbanken in Nederland 

zien ze van alles voorbij komen. Ar-

moede vertaalt zich bij verschillende 

gezinnen ook op verschillende ma-

nieren. Bij gezinnen met opgroeiende 

kinderen schieten veel ouders bij de 

wisseling van de seizoenen in de stress 

omdat er nieuwe jassen, schoenen 

en laarzen gekocht moeten worden. 

,,Veel gezinnen leven met een laag 

weekbudget. Als dan ook nog eens ie-

mand toe is aan nieuw ondergoed, dan 

is dat een hele hap uit dat budget.” 

Menstruatie is ook een grote kosten-

post voor veel gezinnen met puber-

dochters. ,,Reken maar uit wat je kwijt 

bent aan maandverband en tampons, 

als jij en je beide dochters menstru-

eren.” Bij de Kledingbank in Dam-

wâld worden daarom niet alleen kle-

ding en speelgoed weggegeven, maar 

ook de nodige verzorgingsmiddelen. 

,,Verzorgingsspullen zoals shampoo 

en wasmiddel ging eerst mee in de 

pakketten van de Voedselbank, maar 

daarin was meer maatwerk wenselijk 

dus heeft de Kledingbank dat opge-

pakt. Zo heeft een alleenstaande man 

met een kaal hoofd weinig shampoo 

nodig, terwijl een gezin met vijf kin-

deren bijvoorbeeld wel wat meer kan 

gebruiken.” 

Veel van de kleding, verzorgingspro-

ducten en speelgoed wordt door par-

ticulieren naar de Kleding- en Speel-

goedbank gebracht. Ook worden er 

regelmatig inzamelacties gehouden, 

bijvoorbeeld onlangs nog voor Sinter-

klaascadeaus door de Lions in Dok-

kum. Daarnaast zoekt Joke ook zelf 

naar spullen die bruikbaar zijn voor 

de cliënten. ,,Stond ik laatst in Hol-

werd om positiebroeken in een grotere 

maat op te halen. Dat zijn net van die 

dingen die soms heel hard nodig zijn 

maar die je niet standaard binnen-

krijgt.” 

Waar volgens Joke ook altijd behoefte 

aan is zijn nieuwe sokken en nieuw 

ondergoed, in alle mogelijke maten. 

Dat zijn spullen die vaak helemaal 

afgedragen worden en dus niet twee-

dehands aangeboden worden, maar 

waarvan ook weinig nieuw binnen-

komt bij de Kledingbank. 

Waar dan weer géén behoefte aan is, 

maar wat wel vaak gebracht wordt, 

zijn allerlei spullen die niet onder de 

categorie ‘kleding en textiel’, ‘speel-

goed’ of ‘verzorgingsartikelen’ vallen. 

,,Oude waterkokers, kerstdecoratie, 

noem maar op. Het is allemaal heel 

goed bedoeld, maar we hebben er sim-

pelweg de ruimte niet voor om alles 

te bewaren. Wij focussen ons daarom 

echt alleen op kleding, textiel zoals 

beddengoed of handdoeken, speel-

goed en verzorgingsartikelen. Dat is 

dan ook wat de mensen echt nodig 

hebben.”

De Kledingbank geeft de mensen die 

er gebruik van maken lucht, waardoor 

ze zich even geen zorgen hoeven te 

maken over of hun kinderen niet in te 

kleine schoenen lopen, of ze wel iets 

nets aan kunnen trekken tijdens een 

sollicitatiegesprek of dat ze wel warm 

gekleed kunnen deze winter. De cliën-

ten zijn dan ook maar wat dankbaar 

voor het bestaan van de Kledingbank.

,,De meeste mensen moeten eerst echt 

even over een drempel. Als ze eenmaal 

binnen zijn dan overheerst de be-

scheidenheid. ‘Mogen we dit echt zo 

meenemen?’ vragen ze dan. De meeste 

mensen nemen eerder te weinig mee 

naar huis dan teveel. En het gebeurt 

ook regelmatig dat als iemands kindje 

bijvoorbeeld weer een maatje groter 

heeft, de vorige kleertjes die er nog 

goed uitzien gewoon teruggebracht 

worden”, vertelt Joke. ,,Het is heel fijn 

dat de Kledingbank bestaat. Het is 

heel erg nodig en we hopen dan ook 

dat iedereen weet dat we er zijn, zodat 

men goede spullen niet zomaar weg-

gooit maar dat men ook even aan ons 

denkt.”

Wie geschikte spullen heeft om te 

doneren of twijfelt of iets geschikt is 

voor de Kledingbank kan contact op-

nemen met Joke Kemper op nummer 

0633894152.
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Zwettestraat 8 - 8912 AH Leeuwarden
Telefoon: 06 142 553 66
Email: info@agrilog.nl

WWW.AGRILOG.NL

Wij wensen u

prettige
feestdagen
en een

gelukkig
nieuwjaarTel. 0511-442957

Mob.tel. 06-13430177

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Wenst iedereen 
een hele fijne 
kerst en een 
actief 2021

tel.: 0511 - 44 29 57e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl  mob.: 06 - 134 301 77

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

DE ZILVERE
Wenst iedereen 
een hele fijne 
kerst en een 
actief 2021

DE ZILVEREN MAAN

feestdagen een een feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

WINSKET  
JIMME  
NOFLIKE  
FEESTDAGEN

Hogedijken 6, 9101 WV Dokkum

T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl

www.loonstra.nl

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!
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De Westereen E; 

Alting Rietdekkers ---
tvfeestdagen en een 

Hele fi jne 

feestdagen 

&

een voorspoedig 

nieuwjaar!

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

ISSER
oninginrichting

wenst u allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2021

www.nynkesmeubelmakerij.nl
info@nynkesmeubelmakerij.com  |  T. 0634833015

Fogelsang 69  |  9271GC De Westereen

Wenst u fijne 
feestdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar!

Foarwei 116, 9298 JP Kollumerzwaag   |  0511-760015
www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Zwagerbosch   •   Tel: 06 30 680895
www.skilderbosma.nl

Nofl ike Krystdagen

en in protte Lok en Seine

yn it Nije Jier!

Dikkie Bosma

wenst u allen 
fijne feestdagen

en een voorspoedig 
2021

Tel. 0511-473447, GSM 06-22969752

Wenst iedereen Fijne Kerstdagen 
en een Gelukkig, Gezond 

en Slank 2021 toe.
Annie Visser

Eslawâld 14 Feanwâlden | Tel. 0610914199
mylifeslim.com
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Vogelkustasiel De Fûgelpits, 
levensboek van Sape en Gaatske
MODDERGAT - De snelheid is dan deels verdwenen, de felheid zeker niet 
als het om het redden van vogels gaat. Gaatske Wiersma-Visser is inmid-
dels al ruim veertig jaar betrokken bij vogelkustasiel De Fûgelpits. Veertig 
bewogen jaren, waarin ze samen met haar echtgenoot Sape Wiersma 
op de barricaden stond en nog steeds staat voor vogels. Honderden, nee 
duizenden vogels hebben ze gered, hebben ze een kans gegeven om met 
succes de vleugels weer uit te slaan. 

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

Nog steeds staat de daadkracht in haar 

ogen te lezen. Veertig intense jaren, 

waarbij Sape en Gaatske zelfs een in-

ternationale voortrekkersrol speelden 

in de jaren dat de Nederlandse kusten 

soms ‘bezaaid’ leken, door met olie be-

smeurde vogels. ,,Hectische tijden? Ja, 

dat kunnen we achteraf niet ontken-

nen, maar je ervaart het heel anders. Je 

deed het gewoon, niets was je te veel. 

Je kon het gewoon, mede door de vele 

vrijwilligers. De prioriteit lag steeds 

bij het redden van vogels.’’ Ondertus-

sen richt De Fûgelpits zich nog steeds 

op de gevleugelde vrienden, hoewel 

duidelijk veel minder opvallend in het 

nieuws.  

Inmiddels is al de derde genera-

tie betrokken bij het wel en wee van 

de vogels in het bijzonder, maar kan 

men ook voor een gewonde ree of een 

ander gewond wilddier bij De Fûgel-

pits terecht, zoals een egel, maar ook 

eekhoorntjes hebben ze reeds opge-

vangen. Dieren kennen immers geen 

grenzen, uitgezonderd natuurlijke bar-

ricades. 

‘Gesloten in verband met Corona. 

Wilt u de vogels in een van de kooien 

doen’. De boodschap is duidelijk, een 

ijzeren hek verhindert dat mensen zo 

door kunnen rijden naar de opvang-

hokken. Gesloten, een woord dat 

eigenlijk helemaal niet in het woor-

denboek van de Fugelpits voorkomt. 

Integendeel de deur stond altijd open. 

Gelukkig is die deur nog steeds wa-

genwijd open voor gewonde dieren. In 

het poeltje naast het opvangcentrum 

zwemmen een aantal ganzen en een-

den. Bezig aan hun herstel, dieren die 

als ze genoeg hersteld zijn, de vrijheid 

kunnen kiezen boven een noodge-

dwongen, maar altijd tijdelijk noodza-

kelijke gevangenschap. De meeuwen 

die rondom zwerven en overal op het 

dak zitten, weten blijkbaar ook dat hier 

tijdens de voedertijd iets te halen valt. 

Een aantal ransuilen zit met de ogen 

dichtgeknepen op een tak, wachtend 

tot het moment dat ze fit genoeg zijn 

om hun eigen weg te vervolgen.

Gesloten, helaas ook deels voor vo-

gels. De vogelgriep waart rond. De 

Fugelpits kan helaas niets voor de ge-

troffen vogels betekenen. Zeker niet 

opvangen, want met de vogelgriep in 

huis, lopen ook de opvangvogels veel 

gevaar. ,,Triest, ja zeker triest. Maar 

persoonlijk vind ik dit toch iets minder 

erg. Dit is hun niet door mensen aan-

gedaan, zoals met de olieslachtoffers. 

Let wel als we ze konden redden, dan 

stonden we vooraan. We redden ten-

slotte ook vogels die door mensen of 

andere dieren gewond zijn geraakt. We 

kijken niet naar de oorzaak, maar in 

termen van genezen. Toch zit er diep 

in je hart verschil tussen een natuur-

lijke en menselijke oorzaak’’, verklaart 

Gaatske als ze geniet van de koffie en 

vol lof is over Eelke Jan - haar zoon 

en opvolger - en Cornelis Cuperus, 

die vooral de kringloop De Fûgelpits 

in Dokkum runt. ,,Eelke Jan was vanaf 

zijn geboorte een natuurliefhebber, die 

zich altijd ingezet heeft en graag door 

wil gaan. Onze beide andere kinderen 

Jappie en Sikke zijn ook altijd betrok-

ken geweest en we kunnen altijd een 

beroep op hun doen. Maar hun leven 

staat niet totaal in het teken van het 

leven op de Fûgelpits. Die gedreven-

heid en passie, daar moet je wel over 

beschikken’’, vult Sape aan, als hij ook 

een bakje meedrinkt en zijn gedachten 

afdwalen naar het roemrijke verleden.

Minder opvallend bezig, maar toch 

nog heel druk. Veel mensen weten 

ook na de roerige winters met honder-

den olieslachtoffers, De Fûgelpits nog 

steeds te vinden. Nu niet meer in Ezu-

mazijl, waar Sikke en Fetsje Visser in 

1978 de basis legden. Heel eenvoudig, 

zonder al te veel kennis, maar vooral 

met liefde voor de vogels. Terwijl later 

voor veel eidereenden een klein golfje 

met olie al te veel was, ging er voor 

Sikke en Fetsje letterlijk geen zee te 

hoog. Met hun vooral realistische en 

nuchtere kijk gingen ze aan de slag. 

Ze bouwden hun kennis steeds meer 

uit, waardoor veel vogels een tweede 

kans kregen. Zoals al gememoreerd, 

niet alleen olieslachtoffers, maar ook 

vogels die in aanraking kwamen met 

een auto, die verstrikt raakten in prik-

keldraad of restanten van visnetten of 

in het snoer argeloos door sportvissers 

weggegooid en wat te denken van vo-

gels die in plastic verzeild raakten. Ook 

de soort maakte niet uit, elk vogelleven 

telde en daar is niets aan veranderd.

Van Ezumazijl ging De Fûgelpits naar 

Anjum. Een min of meer gedwongen 

verhuizing als gevolg van het eigen 

succes. De ruimte in Ezumazijl bleek 

te klein, de hokken begonnen uit te 

puilen met verzwakte en herstellende 

vogels. Sikke en Fetsje bleken daar-

naast dragers van een virus, wat ook 

de kinderen bleken te bezitten. Ie-

der op zijn eigen wijze, maar samen 

ruimschoots voldoende om voldoende 

kracht, kennis en vooral ook men-

taliteit te beschikken. Er kwam een 

vreselijk drukke tijd op hen af, een 

periode waarin het leven bestond uit 

improviseren. Rust was er nauwelijks 

bij, vrije tijd al helemaal niet. Hun 

grote doel was het redden van vogels. 

Onder bezielde leiding van de Visser’s 

werd de arbeid steeds meer geprofes-

sionaliseerd. Er kwam een speciale 

wasmachine waarin de vogels een eer-

ste opknapbeurt krijgen, waarna de 

mensen van De Fûgelpits, maar ook de 

vele vrijwilligers probeerden hun leven 

te redden. Vaak genoeg zei de trieste 

blik of een diepe zucht al genoeg, maar 

steeds vaker kwamen de vreugdekre-

ten. De adrenaline die hun op de been 

hielp, urenlang tot soms diep in de 

nacht en de volgende ochtend kwam 

de nieuwe ploeg.

,,Hoe we dit volhielden? Ik weet het 

niet, achteraf bezien een wonder. Maar 

we deden het met elkaar, dat kan niet 

vaak genoeg gezegd. Een ijzersterk 

team met begrip voor elkaar. Als ie-

mand even een dagje rust moest, kon 

dat. Ik weet echter nog heel goed dat 

velen verzaakten op (verjaardags)feest-

jes, de nood onder de vogels dreef hun 

vrijwel automatisch naar de Pits’’, aldus 

Gaatske. De Fûgelpits in Anjum kreeg 

een voorbeeldfunctie voor de wereld. 

Vogelverzorgers van de gehele wereld 

kwamen en gingen en ook Sape en 

Gaatske trokken naar het buitenland. 

Soms hals over de kop met de auto of 

het vliegtuig naar Engeland, Frankrijk 

enzovoort. ,,Prachtige reisjes. Soms 

echt indrukwekkend. Maar veel tijd 

was er toch niet om ervan te genieten. 

We hadden maar een doel voor ogen: 

vogels redden. Bovendien voelden we 

ons soms gewoon schuldig. We lieten 

het voor ons gevoel aan anderen over. 

Dat is geen mooi gevoel. We waren 

veel te intensief betrokken bij onze vo-

gels’’, aldus Sape, die nog even vol trots 

op een krantenpagina wijst, waarin 

prachtig in beeld en tekst wordt ge-

bracht, hoe ze ook gebruik maakten 

van hun hond om besmeurde eider-

eenden te vangen.

Ook Anjum leek te klein te wor-

den en de overstap naar Moddergat 

bleek logisch. Dat achteraf het aantal 

olieslachtoffers, gelukkig maar, dat 

binnengebracht werd, enorm slonk, 

weerhoudt Gaatske toch niet om te 

zeggen, dat de derde verhuizing goed 

was, net zoals de derde generatie. 

,,Mijn hart ligt nog steeds bij de vo-

gels. Het is nog steeds een hoogtepunt 

als je een vogel loslaat en deze over de 

dijk op zoek gaat naar een nieuwe, ze-

ker nog steeds ongewisse toekomst.’’ 

‘Vogels zijn nooit veilig’, vormen de 

laatste woorden van het indrukwek-

kende levensboek van Gaatske en 

Sape. Een boek dat gelukkig niet sluit. 

Vogelleed blijft de kerntaak, ook voor 

de jongere generatie opvolgers.

De nieuwe buitenopvang, afgelopen zomer in gebruik genomen

Medewerker Rinaldo Korst ruimt dode ganzen op is samenwerking met It Fryske Gea

Een hinde net met de dierenambulance gebracht.
Een brandgans geveld door de vogelgriep.
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kinderwoud.nl

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

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

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

www.multistyle.nl

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

TELEFOON: 0511 44 44 88

NDC Print | Leeuwarden | Tel. (058) 284 53 46

Een offerte nodig? 
>   info@ndcgrafischbedrijf.nl 

www.ndcgrafischbedrijf.nl

Krant of magazine 
drukken?
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Gideon maakt voor kerst tienduizend 
bonbons: één voor één
GYTSJERK - Steeds meer mensen 
weten de weg te vinden naar Le 
BonBon in Gytsjerk. Deze banket-
bakkerij en chocolaterie wordt 
nu vijfeneenhalf jaar gerund 
door chocolatier-patissier Gideon 
Sandtmann en zijn vrouw Jannie. 
,,Klanten vinden het een feestje 
om bij ons in de winkel te komen, 
nu met kerst helemaal.’’

‘Wij zijn lekker open’, zo staat er op 

het welkomstbord van het opval-

lende oranje pand aan de Rinia van 

Nautaweg in Gytsjerk. De gezellig-

heid begint al bij de voordeur met de 

grote zelfgemaakte sneeuwpoppen 

aan weerszijden van de deur. Bij bin-

nenkomst valt meteen het kerstdorp 

van chocolade op. 

,,Wij maken elk jaar wat speciaals. 

Vorig jaar hadden we Olaf uit de 

Disney film Frozen gemaakt en tij-

dens Sinterklaas de stoute schoen 

van Piet. Zo bedenken we elke keer 

weer wat nieuws’’, vertelt Gideon 

Sandtmann die het heerlijk vindt om 

creatief bezig te zijn. Zo heeft hij ook 

diverse bonbons zelf gecreëerd, waar-

onder de Bonbon Liquor 43, Bonbon 

Happy Cranberry en ’t Wad die ge-

vuld is met zoute roomboter. 

Creatieve ideeën
Gideon groeide op in Naarden, vlak-

bij Amsterdam, waar hij ook zijn 

opleiding tot chocolatier-patissier 

haalde. Zijn moeder (Tjitske Sandt-

mann-Kooistra) is geboren en ge-

togen in De Westereen. Het toeval 

wil dat Jannie haar moeder (Akke de 

Jong-Postma) ook een echte Wester-

eender is. Gideon en Jannie leerden 

elkaar kennen op een camping in 

Westergeest. 

Gideon was inmiddels met zijn ou-

ders naar Friesland verhuisd. Zo 

kwam hij bij Le Bonbon in Gytsjerk 

terecht waar hij al sinds 1988 werk-

zaam is. Zelf wonen ze 500 meter 

verderop, al is het bedrijf hun tweede 

huis geworden. Dat hij zich nu eige-

naar van Le Bonbon mag noemen, is 

voor hem de kers op de taart. ,,Ik zit 

altijd vol met creatieve ideeën, nu kan 

ik ze naar eigen wens uitvoeren.’’

Alles handgemaakt
Zijn vrouw Jannie vult hem goed 

aan. Zij staat in de winkel en doet de 

hele boekhouding. ,,Ik heb hiervoor 

gewerkt bij de drogisterij in Hur-

degaryp, waar veel mensen mij van 

kennen’’, vertelt Jannie. Kerst is voor 

het echtpaar de drukste tijd van het 

jaar. Vooral omdat alle bonbons één 

voor één met de hand worden ge-

maakt. ,,Daar gaat zoveel tijd in zit-

ten’’, legt Gideon uit. ,,Alle bonbons 

die ik maak bestaan uit verschillende 

onderdelen die ik vervolgens als 

bouwdoosjes in elkaar zet. Dat proef 

je ook aan de smaak. Alle verfijnde 

ingrediënten zijn op unieke wijze 

gecombineerd en elke bonbon is am-

bachtelijk bereid met hoogwaardig 

gecertificeerde cacao in eigen atelier.’’ 

Prachtige doosjes
Hij krijgt hulp van een goede patis-

sier – Peter Pater. Het complete team 

bestaat uit zes mensen, een hechte 

ploeg. Jannie zorgt er voor dat elke 

bonbon zorgvuldig wordt ingepakt 

in prachtige doosjes, passend bij het 

seizoen of bij Kerst, Sinterklaas of 

Pasen. ,,Het inpakken duurt daar-

door wat langer, maar we krijgen veel 

leuke reacties op het resultaat. Men-

sen worden er blij van. 

Klanten komen overal vandaan, zelfs 

uit Groningen, Drachten en van de 

Waddeneilanden. In de zomer was 

het ook erg druk met toeristen die 

vaak even plek nemen op de bank 

waarop staat ‘Lekker zitten’.’’ Naast 

bonbons bestaat het assortiment 

van Le Bonbon uit diverse heerlijke 

gebakjes, taarten, vlaaien, diverse 

chocoladeproducten, hartige taarten, 

koekjes, Friese duimpjes en nog veel 

meer. Tijdens de kerstdagen worden 

ook veel kerststollen en kerstkransen 

verkocht. Rond de jaarwisseling ma-

ken de banketbakkers oliebollen en 

appelbeignets. Daarnaast wordt er 

veel zoutwerk geleverd, zoals kaas-

stengels. Alles handgemaakt. 

Vol verbazing
Nu, in coronatijd staat er soms een 

hele file voor de deur, omdat er maar 

twee mensen tegelijk naar binnen 

mogen. Dit lossen ze op door bui-

ten een tent op te zetten met een 

afhaalloket erbij voor de bestellin-

gen. Vooral voor de kerst is het druk. 

,,De komende twee weken moet ik 

tienduizend bonbons maken’’, zegt 

Gideon. ,,Maar alle positieve reacties 

die we krijgen slepen ons er door-

heen. Wij zijn er al aan gewend, maar 

als alles mooi aangekleed is en alle 

schappen staan vol, dan lijkt het heel 

mooi. Mensen komen soms vol ver-

bazing onze knusse winkel binnen. 

Het is zelfs bewezen, van chocolade 

word je blij.’’

Meer informatie: 

www.lebonbonshop.nl 

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  

DitjeVoorIedereen

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

deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen 

die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tus-

sen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook 

diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstrai-

ning (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor 

mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit 

komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in 

ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en 

geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psycholo-

gie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig 

met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten 
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen. 

Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl
DAMWÂLD,  HAADWEI 57  TELEFOON 0511 421781 INFO@KOOISTRA.NL  WWW.KOOISTRA.NL

1 Fauteuil Rondo
met sta-op functie in stof vanaf 
€ 1375,- Scan de QR code en 

2 Fauteuil Jeroen
in stof vanaf € 979,-

3 Fauteuil Dex

4 Fauteuil Mees 

3-zits bank Amrum

€ 62,- 

2e Kerstdag open 

13.00 - 17.00 uur.

ZÓ WORDT THUISZITTEN LEUK!

Bank LENA

Fauteuil LENA

- Altijd volop aanbiedingen
- Ruime showroom waar de onderlinge afstand 
  met gemak gewaarborgd kan worden
- Maak het thuis gezellig nu we veel thuis zijn!

1

3

2

4

Stof vanaf

1375.-

Stof vanaf

979.-

vanaf

798.-
vanaf

699.-

2 zits

722.-

3 zits

950.-

Stof vanaf

649.-
Stof vanaf

599.-
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Iris Olde Bijvank verhuisde met haar gezin van De Westereen naar Salt Lake City:

‘Als we ergens lang wonen, worden we onrustig’

,,Een modern nomadenbestaan”, zo omschrijft Iris Olde Bijvank het leven 
van haar en haar gezin. Zeven jaar lang woonde ze met haar man Ted 
en vier kinderen in De Westereen. Het bleek een record, want nog nooit 
eerder woonde het gezin zo ‘lang’ op dezelfde plek. Bijna drie jaar gele-
den pakten de Olde Bijvankjes opnieuw hun koffers in, ditmaal voor een 
avontuur in Salt Lake City. ,,Als we ergens een tijdje wonen, worden we 
onrustig. Dan zijn we toe aan een nieuwe uitdaging.”

Tekst: Nynke van der Zee

Hoe vaak Iris in haar leven is verhuisd, 

durft ze niet eens te zeggen. ,,Heel 

vaak”, lacht ze tijdens het Skype-

interview, dat Friesland en Salt Lake 

City met elkaar verbindt. ,,Ik kom 

oorspronkelijk uit Brabant en ben in 

mijn jeugd een paar keer verhuisd. 

Mijn man Ted komt uit het Overijs-

selse Salland. Samen zijn we al talloze 

keren verhuisd. We hebben dan ook 

niet echt ‘roots’, zoals ze dat in Ame-

rika noemen. We komen wel ergens 

vandaan, maar we hebben daar geen 

diepe sporen achtergelaten. Elke plek 

waar we hebben gewoond, is ons goed 

bevallen. Misschien maakt dat het ook 

makkelijker om iedere keer weer een 

nieuw woonavontuur aan te gaan.”

Hoe anders is dat in veel Friese dor-

pen, zoals De Westereen, waar fami-

lies vaak al generaties lang in hetzelfde 

dorp wonen. ,,Toen we tien jaar gele-

den in De Westereen kwamen wonen, 

vond ik dat heel bijzonder”, vertelt Iris. 

,,Pakes en beppes die om de hoek wo-

nen, neefjes en nichtjes om iedere dag 

mee te spelen en familie en vrienden 

die altijd dichtbij zijn: De Westereen 

is voor veel mensen echt een warm fa-

milienest. Soms vond ik dat wel lastig; 

dat onze kinderen niet even bij hun 

opa en oma langs konden gaan. Die 

woonden aan de andere kant van het 

land. En nu in Amerika ontmoeten ze 

elkaar maar een of twee keer per jaar. 

Gelukkig kunnen we videobellen. Aan 

de andere kant zien onze kinderen nu 

ontzettend veel van de wereld en le-

ren ze andere culturen kennen. Kennis 

waar ze de rest van hun leven voordeel 

van hebben.”

‘De Westereen is voor veel 
mensen echt een warm 
familienest’

Beleefde Amerikanen
Voor Iris is het de derde keer dat ze 

als Hollandse in The United States of 

America woont. ,,Ik was net 22 jaar 

toen Ted en ik verhuisden naar Texas. 

Dat vond ik superspannend. Ik ben 

van nature niet heel taalgevoelig. Ik 

had op school wel Engelse les gehad, 

maar ik bleef het lastig vinden om 

mensen in het Engels aan te spreken. 

Uiteindelijk heb ik de knop omgezet 

en ben het gewoon gaan doen. Ameri-

kanen zijn ontzettend beleefd en zul-

len je nooit uitlachen. Sterker nog: ze 

corrigeren me ook niet wanneer ik een 

foutje maak. Ze zijn al lang blij dat ik 

mijn best doe om de taal te spreken.” 

Daarmee schetst Iris een beeld van de 

Amerikaanse bevolking dat indruist 

tegen het imago dat Amerikanen hier 

in Nederland hebben. ,,Veel Neder-

landers vinden Amerikanen lomp, 

eigenwijs en oppervlakkig. Dat wordt 

versterkt door het optreden van Do-

nald Trump de afgelopen jaren. Maar 

Trump is niet representatief voor de 

gemiddelde Amerikaan. Wat ik juist 

zo prettig vind aan Amerika is dat ie-

dereen hier heel positief en open min-

ded is. En superbeleefd en vriendelijk. 

Voordringen bij de kassa is hier ‘not 

done’. Of ‘foarpikke’ zoals ze dat in 

De Westereen zo mooi noemen. Dat 

woord gebruiken onze kinderen nog 

steeds”, lacht ze.

Taal als ingang
Dat taal essentieel is om mee te doen 

in een nieuwe omgeving, merkte Iris 

niet alleen in Amerika. Ook in De 

Westereen bleek het verstaan van de 

Friese taal haar ingang tot het vereni-

gingsleven. ,,We vielen met onze neus 

in de boter toen we naar De Wester-

een verhuisden, want precies die week 

was het dorpsfeest. Overal in de tuin 

zagen we borden staan met Friese 

teksten, waar we uiteraard niets van 

snapten. De kinderen pikten het Fries 

op school in sneltempo op, maar voor 

mij was het lastiger. Vandaar dat ik 

de Afûk-cursus ‘Praat mar Frysk’ ben 

gaan volgen. Spreken kan ik het Fries 

nog altijd niet, maar mijn doel was om 

het in ieder geval te kunnen verstaan, 

zodat buren en vrienden gewoon Fries 

tegen me konden spreken.”

Al snel wordt Iris een bekend gezicht 

op het sportveld van De Westereen en 

traint ze mee met een survivalclubje. 

,,Ted, ik en de kinderen hebben ont-

zettend veel vrienden gemaakt in De 

Westereen. We woonden in een heel 

vriendelijke buurt, met meerdere grote 

gezinnen. Waar we in andere woon-

plaatsen vaak een vreemde eend in 

de bijt waren met zo’n groot gezin, 

pasten we er in De Westereen precies 

tussen met onze vier kinderen. Het 

verenigingsleven of even een borreltje 

doen met de buren: dat mis ik nog het 

meest. Even een wandeling langs het 

kanaal met een vriendin of met ouders 

langs de lijn staan op het voetbalveld. 

Het zijn dit soort kleine dingen waar-

door je je thuisvoelt.” 

‘Het verenigingsleven of 
even een borreltje doen met 
de buren: dat mis ik nog het 
meest aan De Westereen’

The Green Bundle
Ook in Salt Lake City heeft Iris in-

middels haar plekje gevonden in haar 

nieuwe omgeving. “Ik ben een jaar 

geleden gestart met mijn bedrijf The 

Green Bundle. Doel is om Amerika-

nen bewuster te maken van hun ecolo-

gische voetafdruk. Neem als voorbeeld 

de ontelbare plastic zakjes die je krijgt 

wanneer je boodschappen doet. Waar 

het in Nederland inmiddels de ge-

woonste zaak van de wereld is om je 

eigen boodschappentas mee te nemen, 

vinden ze dat hier maar gek. Het-

zelfde geldt voor een broodbakje. Dat 

kennen ze hier ook niet. Daarom bied 

ik herbruikbare producten aan, waar-

mee Amerikanen hun afval drastisch 

kunnen verminderen.”

Naast het runnen van haar eigen be-

drijf is Iris volop buiten te vinden. 

“Het is hier fantastisch wandelgebied. 

Salt Lake City ligt in een dal en is om-

geven door bergen, de uitlopers van de 

Rocky Mountains. Samen met vrien-

dinnen die ik hier heb ontmoet, ga ik 

regelmatig wandelen. Stiekem vind 

ik dat nog altijd een beetje spannend, 

want je kunt hier ook beren of moun-

tain lions onderweg tegenkomen. In 

de winter verruilen we de wandel-

schoenen voor de skiboots en sinds 

kort langlauf ik af en toe. Waar Salt 

Lake City in Nederland bekend staat 

als schaatsmekka, is dat voor Ame-

rikanen zelf heel anders. Langebaan 

schaatsen leeft hier niet zo erg als in 

Nederland, ijshockey wel. Natuurlijk 

stonden we op de banken toen de Ne-

derlandse schaatsers hier vorig jaar in 

de Olympic Oval het WK reden. Dat 

was geweldig om mee te maken.”

Terug naar Brabant
Nederland missen doet Iris dan ook 

nog niet. Toch zijn de verhuisplan-

nen inmiddels al weer gemaakt om 

over een jaar terug te keren. “Dit keer 

wordt Brabant onze nieuwe woon-

plek. We hopen dat we daar weer net 

zo leuk ontvangen worden als in De 

Westereen. Het plan is zelfs dat we 

daar voor langere tijd willen blijven 

wonen. Maar bij ons weet je dat na-

tuurlijk nooit. En ach, we kunnen al-

tijd nog op vakantie”, knipoogt ze. 
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

wenst u allen
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2021

www.dijkoptiek.nl 0511-441705

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest
T 06-21680171 | info@frieshoutbouw.nl

www.frieshoutbouw.nl

FRIES
HOUTBOUW

Wij wensen u een 
fi jne kerst en veel geluk 

in het nieuwe jaar! Wij wensen
 iedereen prettige 

feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

TAXI NOF
0511-444000

 Wenst  iedereen 
 prettige kerstdagen

en  een  NOFLIK 2021

Waar ieder steentje ertoe doet!

Wenst u;

Gez egende Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar.

NNRD logo + wens

tv
wenst u 

fijne feestdagen 
en 

een gelukkig 
nieuwjaar!

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR!

De fakman, dêr ha jo gemak fan!

0511 422 500     info@wygersmits.nl

Wij wensen u een fijne kerst Wij wensen u een fijne kerst 
en veel geluk in het en veel geluk in het 

nieuwe jaar!nieuwe jaar!

Winkelcentrum De Westereen   Tel. (0511) 44 14 24

Prettige Kerstdagen en
gelukkig nieuwjaar en een
liefdevol 2021 toegewenst

Suderein 44, 9255 LC Tytsjerk
Tel.: 0511 43 12 56

www.tankstation.nl

Tytsjerk, Burgum, Kollumerpomp, Surhuisterveen, Dokkum, Westergeest, De Westereen.

Postma Tankstation BV 

wenst iedereen 

Prettige Feestdagen 

en een 

Voorspoedig en gezond

2 20 1

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77  |  9271 CC De Westereen 

Hartelijk dank voor het 
geschonken vertrouwen in 2020

Team KeukenHuiz wenst u 
Gezegende Kerstdagen en 
een Gelukkig Nieuwjaar!

2021

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Johan de Vries
tv logo komt

DIERENARTSENPRAKTIJK
TUSKEN DIKEN EN FEANEN

Zwaagwesteinde, Drogeham, Surhuisterveen
0512-332650 • www.tuskendikenenfeanen.nl

Alle medewerkers van 
DAP Tusken Diken en Feanen 

wensen u

prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2021!

Nofl ike Krystdagen en 
in Lokkich Nijjier

Brongersmastrjitte 5 – De Westereen
T. 06 - 25 59 17 40

It bestjoer fan doarpsbelang

De Westereen winsket 

alle ynwenners fan

De Westereen

in sûn en lokkich 2021 ta

T A N D A R T S P R A K T I J K  
J .  B O E R S M A  

w e n s t  
i e d e r e e n
f i j n e  
k e r s t d a g e n
e n  e e n  
g a a t j e s v r i j
2 0 2 1 !

   De drukkerij 

 van het noorden 

 wenst iedereen 

fijne feestdagen!

www.rekladruk.nl
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Klanten krijgen meer aandacht bij Dijk Optiek
DE WESTEREEN - Dijk Optiek werkt in coronatijd meer op afspraak. Met 
metingen was dat al het geval, maar nu geldt dat ook voor het uitzoeken of 
ophalen van een bril. ,,Het bevalt goed, nu hebben we meer aandacht voor 
onze klanten. Misschien houden we het wel zo’’, aldus eigenaar Theo Dijk.

Het is alweer ruim 25 jaar geleden dat 

Theo Dijk de winkel in De Wester-

een aan de Ljurkstrjitte van zijn vader 

overnam. In de winkel prijkt nog een 

mooie oude foto van de tijd dat Jan 

Dijk in een stofjas achter de slijpma-

chine stond. De winkel was toen nog 

aan de Mûnewei gevestigd, naast het 

huis waar Theo is geboren. ,,De ou-

dere generatie Westereenders herin-

nert zich het ‘houten hokje’ nog wel’’, 

zegt Theo. 

Dijk Optiek heeft een groot klanten-

bestand in de hele regio. Dit komt 

mede doordat deze optiekwinkel als 

enige in Noordoost-Friesland opto-

metrie biedt. ,,Dat is een vak apart’’, 

vertelt optometrist Theo Dijk. ,,Ik 

kan de ogen van mensen onderzoeken 

om oogafwijkingen en -ziekten op te 

sporen. Ik ben daarvoor geschoold 

en met een OCT-scan en een net-

vliescamera kan ik afwijkingen nog 

sneller signaleren. Als dat nodig is 

kan ik klanten meteen verwijzen naar 

een oogarts. Daardoor zijn mensen 

bij ons verzekerd van een complete, 

kwalitatief goede oogzorg.’’

Oogmetingen op afstand
Ook voor Theo Dijk was 2020 een 

bijzonder jaar. Vanwege de coronacri-

sis waren wij in het voorjaar slechts 

beperkt open. ,,Dat was een vreemde 

periode. Daarvoor hadden we het 

continu druk en gingen we altijd 

maar door. 

Nu had ik opeens midden in de week 

tijd voor een boswandeling. Ik ging 

ook nadenken over de vraag: hoe wil 

ik verder met de winkel? Het heeft 

ertoe geleid dat ik een nieuwe col-

lega zoek die ook oogmetingen kan 

verrichten. Nu doe ik dat nog alleen. 

Toen de kapperszaken in mei de deu-

ren weer openden, durfden mensen 

ook wel weer bij Dijk Optiek langs 

te komen. ,,Wij hebben moderne ap-

paratuur waardoor we oogmetingen 

op afstand kunnen doen. Alleen bij 

lenscontroles zitten we iets dichter bij 

de klant, maar we werken zo veilig en 

hygiënisch mogelijk’’, legt Theo uit.

 

20-20-2-regel
In de toekomst zullen er volgens 

Theo steeds meer mensen zijn die 

problemen hebben met de min-sterk-

te. Kinderen, maar ook volwassenen 

zitten steeds vaker achter de telefoon, 

tablet of laptop. Als optometrist raadt 

hij aan de 20-20-2-regel te gebruiken 

om problemen met de ogen te ver-

minderen. ,,Dit houdt in dat je na 20 

minuten schermtijd een pauze neemt 

van 20 seconden. Daardoor krijg je 

minder vermoeide ogen. Daarnaast is 

het belangrijk dat kinderen elke dag 2 

uur buiten spelen. Wandelen of fiet-

sen tellen ook mee. Door daglicht en 

het afwisselend kijken van veraf naar 

dichtbij neemt de min-sterkte bij 

kinderen en tieners minder snel toe.’’ Oplossingen in coronatijd
Wat Theo Dijk ook opvalt is dat er 

in coronatijd veel mensen klachten 

hebben over vermoeide ogen. ,,Men-

sen zitten dichterbij de laptop nu ze 

thuiswerken of ze werken vaker ’s 

avonds in het donker aan de keuken-

tafel achter een kleiner scherm. Een 

speciale bureaubil kan dan uitkomst 

bieden. Daarmee creëer je meer over-

zicht en dat is rustiger voor de ogen.’’ 

Ook voor beslagen brillenglazen tij-

dens het dragen van een mondkapje 

biedt Dijk Optiek een oplossing, 

namelijk een anticondensmiddel. 

,,Als je daarmee je bril poetst heb je 

er minder last van’’, stelt Theo. Hij 

merkt dat klanten het tegenwoordig 

fijn vinden om langs te komen in 

de brillenwinkel, ook al is dat op af-

spraak. ,,Ze zien het echt als een uitje. 

We nemen de tijd voor onze  klan-

ten, bieden ze koffie aan en het valt 

op dat ze zichzelf een mooie nieuwe 

bril gunnen nu ze verder niet veel 

geld uitgeven. Mijn collega’s Fenna 

en Dina helpen mensen graag bij het 

maken van hun keuze. Doordat wij 

onafhankelijk zijn hebben we onze 

eigen collectie aan brillen. Ook voor 

kinderen zijn er leuke brillen te koop. 

Je merkt dat zij het tegenwoordig erg 

leuk vinden om een bril uit te zoeken. 

‘’Een bezoek aan onze winkel blijft 

ook in coronatijd vertrouwd. We hou-

den ons op een ongedwongen manier 

aan de regels. Door op afspraak te 

werken hebben klanten nu hun eigen 

personal shop moment. Wat wil je 

nog meer?’’

Anneke Kroodsma kan niet wachten 
om te beginnen op haar nieuwe locatie
DAMWÂLD - Anneke Marinus-Kroodsma uit Bornwird gaat met een frisse 
start het nieuwe jaar in. Haar dochter – topmodel Akke Marije - opent bin-
nenkort Anneke’s nieuwe Lifestyle Studio in de voormalige Rabobank in 
Damwâld. Anneke is ruim dertig jaar geleden begonnen als sportinstruc-
trice en heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Zo geeft 
ze nu ook diverse yogalessen en cursussen ‘gezond en effectief afvallen’ 
en ‘mind fit’. 

Ruim vijftien jaar was Anneke’s Life-

style Studio gevestigd in Holwerd. 

Om verschillende redenen was zij 

op zoek naar een nieuwe locatie. Zij 

kreeg de tip om eens in de voormalige 

Rabobank in Damwâld te kijken. ,,Ik 

dacht, daar zijn alleen maar kantoor-

ruimtes. Maar toen Harm Boelens mij 

deze ruimte achterin het gebouw liet 

zien wist ik meteen: dit is het’’, vertelt 

Anneke enthousiast. Ze is blij dat ze 

eindelijk haar eigen plek heeft die ze 

helemaal naar eigen smaak kan inrich-

ten.  

‘Mensen moeten leren ademen’
Anneke begint te stralen als ze over 

haar werk praat. ,,Ik geef niet al-

leen sportlessen zoals bodypump en 

perfect pilates, maar ik houd me ook 

bezig met ontspanning en ontstressen 

(mindfullness). Het één kan niet zon-

der het ander. We leven in een maat-

schappij waarin we altijd maar door-

gaan, alle ballen in de lucht houden en 

vergeten tijd voor ons zelf te nemen. 

Ik leer de deelnemers dan ook dat ‘in 

bytsje minder ek wol kin’. We moeten 

ook tevreden zijn met onszelf en niet 

altijd naar anderen kijken’’, legt An-

neke uit. Ze probeert tijdens haar les-

sen op toegankelijke wijze uit te leg-

gen hoe je er een gezonde leefstijl op 

na kunt houden. ,,Dat begint al met 

mensen leren hoe ze moeten ademen.’’

Nieuwe leden uit de regio
Anneke heeft een breed aanbod in 

lessen. Van intervaltrainingen tot yin 

yoga en van aerobic tot op maat ge-

maakte lessen voor de 50-plussers. In 

de naastgelegen kantoorruimte geeft 

Anneke de theoretische lessen die ho-

ren bij de cursus ‘gezond en effectief 

afvallen’. ,,Dat deden we nu gewoon 

in de sportzaal. Nu ik deze ruimte heb 

zullen er meerdere cursussen volgen.’’ 

Veel leden die lessen bij haar in Hol-

werd volgden hebben al aangegeven 

met Anneke ‘mee te verhuizen’ naar 

Damwâld. Daarnaast hoopt Anneke 

nieuwe leden uit de hele regio Noord-

oost-Friesland te trekken. 

Aanmelden voor open dag
Meer informatie en opgave kan via de 

website www.annekes-lifestylestudio.

nl. Hier kunnen mensen zich ook aan-

melden voor een geregistreerde open 

dag op 28, 29, 30 december of op 2 

of 9 januari. De eerste vijftig nieuwe 

leden krijgen een goodiebag met een 

aantal verrassingen. Uiteraard worden 

de coronamaatregelen in acht geno-

men. ,,Ik nodig mensen van harte uit 

om eens vrijblijvend een kijkje te ne-

men en te investeren in zichzelf, zowel 

op de korte als op de lange termijn. 

Dat is ieder mens waard.’’

Anneke Kroodsma met de sleutel in haar nieu-
we zaal in Damwâld waar ze in januari van start 
gaat. Foto: Klasina van der Werf.

Theo Dijk is optometrist en kan de ogen van 
mensen onderzoeken om oogafwijkingen en 
-ziekten op te sporen. 

Dina en Theo werken ruim twee jaar samen. 

Fenna werkt al ruim 26 jaar bij Dijk Optiek.
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Welkom voor een nieuwe bril, 
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UIT DE OUDE FOTODOOS…

Prachtige herinneringen aan camping 
en jachthaven Kûkherne
KÛKHERNE - Egbert en Anneke Mozes zijn de grondleggers van de jacht-
haven in Kûkherne. Egbert was ook beheerder van de camping Frielands 
Glorie in De Westereen, nu camping Kûkherne. Zijn vrouw Anneke was de 
drijvende kracht achter het bedrijf. ,,It wie in prachtiche tiid.’’

Al in 1965 werd de camping in Kûk-

herne geopend. Sietse Hoekstra nam 

het initiatief om voor de omgeving 

een speelplaats te realiseren voor dag-

recreatie. ,,Het was echt een kinderpa-

radijs, met schommels, wipwappen en 

een speelvijver. Maar de kwaliteit van 

het water was zo slecht, dat kinderen 

met zwarte snorren en het haar vol 

dek uit het vieze water kwamen. Dit 

werd opgelost door de vijver leeg te 

pompen en er plastic onder te leggen, 

maar binnen de kortste keren kwam 

de modder er weer doorheen’’, vertel 

Anneke.

Egbert en Anneke Mozes woonden 

vlakbij de camping waardoor Egbert 

er vanaf het begin bij betrokken was. 

Toen het land opgehoogd werd kon-

den ze de hulp van Egbert goed ge-

bruiken, hij had namelijk een paard en 

wagen. Van het één kwam het ander 

en zo is Egbert Mozes er ingerold. In 

1968 werd echter de Nije Sanjes in 

Feanwâlden opgericht. ,,Weg dagre-

creatie. Iedereen ging naar dat zwem-

bad. Daar hebben wij ons wel zorgen 

over gemaakt’’, zegt Anneke.

Egbert begon boten te verhuren en 

langzamerhand kwamen daar ook met 

caravans en tenten bij. De camping 

begon steeds beter te lopen waardoor 

de kantine in 1970 werd uitgebreid. 

Ook kwam er een nieuw toiletgebouw. 

In datzelfde jaar kwam Hoekstra om 

het leven door een auto-ongeval. De 

zaak werd overgenomen door K. W. 

van der Willik uit Warmond. Egbert 

bleef campingbeheerder. ,,Drie jaar 

geleden, toen mijn man overleed, kre-

gen we nog allemaal kaarten van cam-

pinggasten.’’

In 1975 kreeg Mozes de kans om de 

boerderij bij de camping te kopen met 

drie hectare land erbij. ,,Egbert had 

bedacht om een jachthaven te begin-

nen. Hij zat altijd vol ideeën. Gedemp-

te sloten werden weer opengetrokken 

en hier werden de boten alvast aange-

legd. De provincie had helaas andere 

plannen. Pas in 1982 kregen we – via 

de Raad van State – groen licht, eerst 

voor 134 ligplaatsen. In 1983 werd er 

verbreding aangevraagd’’, aldus Anne-

ke die de boekhouding voor haar reke-

ning nam. De camping was inmiddels 

overgenomen door de familie Braam.

In 1996 kregen Egbert en Anneke de 

kans om nóg eens drie hectare land 

te kopen. ,,Onze jongste zoon Hans, 

die altijd al meewerkte in ons bedrijf, 

heeft de jachthaven toen overgeno-

men. Egbert bleef eerst nog wel actief. 

De haven werd weer uitgebreid met 

grotere ligplaatsen en loodsen voor de 

winterstalling. Hans runt de zaak nu 

samen met zijn vrouw Jittie; zij is hart-

stikke geschikt. In 2007 speelden zij 

in op de nieuwe vorm van kamperen: 

met de camper. Steeds meer mensen 

zijn het vele werk dat ze van een boot 

hebben zat. De camperplaatsen zijn 

nu een groot succes.’’

En zo is er tussen 1964 en 2020 veel 

veranderd in Kûkherne. Waren er 

voorheen vooral keuterboeren, nu is er 

vooral veel recreatie. Anneke Mozes 

woont sinds kort in Talma Hoeve in 

Feanwâlden. Ze denkt nog vaak terug 

aan die goede oude tijd. ,,Het was niet 

altijd gemakkelijk, maar wat hebben 

we veel geleerd en veel mensen getrof-

fen. Ik had het voor geen goud willen 

missen.’’

Foto’s uit het archief van 
Jan Bergsma en Jan Kooistra

Hans Mozes in zijn jonge jaren. Nu runt hij 
de jachthaven en de camperplaats bij Kûk-
herne samen met zijn vrouw Jittie.  

Hans Mozes in zijn jonge jaren. Nu runt hij de jachthaven en de camperplaats bij Kûkherne samen met zijn vrouw Jittie. 

Egbert Mozes bij Frieslands Glorie zat altijd vol ideeën, zoals het plan om een jachthaven te beginnen. 
Dit ging niet zonder slag of stoot. 

Bij het kinderparadijs was het altijd een drukte van belang, totdat de Nije Sanjes in Feanwâlden werd opgericht. 

Anneke Mozes kan prachtig vertellen over de tijd dat ze de camping en jachthaven bij Kûkherne 
runden. Foto: Klasina van der Werf
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www.inuz.nl

VESTIGINGEN
Surhuisterveen De Kolk 30  T. 0512 - 358 842
Franeker Dijkstraat 10 T. 0517 - 390 205
Joure Midstraat 135 T. 0513 - 435 555

CADEAUTJE VOOR JOU,
VAN INUZ!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvang je tot en 
met 31/12/2020 €20,- korting bij een minimale besteding 

van €120,-. Eén advertentie/korting per persoon.

OPENINGSTIJDEN
Maandag 13.00 - 17.30 uur, di. t/m do. 09.30 - 17.30 uur, 
vrijdag 09.30 - 20.00 uur en zaterdag  09.30 - 17.00 uur

€20 KORTING

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

Wyldekamp 5, Twijzelerheide

Tel. 0511-441779 b.g.g. 06-50588620 
Openingstijden: di./wo./do. :  8.30-18.00 uur;   vrij :  8.30-2  uur;

zaterdag :  8.30-12.00 uur

Het team van 
kapsalon Tabitha 
wenst u prettige 
feestdagen en een 
gezond nieuwjaar
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Niek Sibma nieuwe eigenaar van 
De Kerstwinkel uit Twijzel 
KOLLUMERZWAAG/TWIJZEL – Niek Sibma uit Munnekezijl heeft de Kerstwin-
kel overgenomen van Rients Faber. Als buurjongetje was hij altijd al onder 
de indruk van de kerstverlichting bij Faber. ,,Ik had nooit verwacht dat ik 
deze zaak nu zelf zou runnen.’’

Rients Faber begon in 1991 met de 

kerstwinkel. Als specialist op het ge-

bied van licht en geluid voor horeca 

en bedrijfsleven versierde hij de grote 

beukenboom in zijn tuin met duizen-

den lichtjes. Deze boom stond al snel 

bekend als de grootste kerstboom van 

Fryslan. ,,Hoe komme jo der oan en 

kinne wy dat ek krije’’, was een veel-

gestelde vraag. Van het één kwam het 

ander. De winkel groeide uit tot de 

grootste permanente kerstartikelen-

zaak in Nederland.

Faber is vooral specialist op het ge-

bied van licht, geluid en beeld en wil 

zich op die manier blijven profileren. 

De Kerstwinkel er ‘even’ bij doen was 

niet meer haalbaar. Rients is dan ook 

blij dat Niek Sibma de winkel wilde 

overnemen. ,,Bij Niek is mijn levens-

werk in goede handen. Als klein jon-

getje kwam hij rond kerst dagelijks in 

onze winkel. Op een gegeven moment 

stond er bijna meer kerstverlichting 

in zijn tuin dan in onze winkel’’, lacht 

Faber. Niek: ,,We hebben vaak men-

sen aan de deur gehad met de vraag: is 

dit de kerstwinkel?’’ 

Professionele kerstverlichting
Niek is dan ook blij dat hij zich nu 

echt eigenaar van De Kerstwinkel 

mag noemen. Deze is nu te vinden aan 

de Ype Smidswei 2A in Kollumer-

zwaag. In de winkel is professionele 

kerstverlichting ge vinden voor zowel 

bedrijven als particulieren. ,,Vanwege 

corona zijn we nu alleen geopend op 

afspraak. Dat kan telefonisch of via 

Whatsapp. Dit om teleurstellingen te 

voorkomen. Het loopt namelijk erg 

goed met de kerstwinkel. In corona-

tijd is de belangstelling voor kerst-

verlichting nog groter dan in andere 

jaren. Gelukkig maar, want ik heb er 

voor moeten knokken om alles rond 

te krijgen voordat ik met deze winkel 

kon beginnen.’’

Ijspegel- en stringverlichting
Hoewel de meeste kerstverlichting 

via de webshop wordt verkocht vindt 

Niek het belangrijk om er een fysieke 

winkel naast te hebben. ,,Veel men-

sen willen toch graag even zien wat 

ze kopen. Dan weten ze zeker dat ze 

waar voor hun geld hebben’’, vertelt de 

kersverse eigenaar. Het meest populair 

zijn de ijspegel- en stringverlichting. 

,,Maar we verkopen alle soorten kerst-

verlichting die je maar kunt bedenken. 

Het mooie aan onze verlichting is dat 

deze lang mee gaat. Wat ik het mooie 

vind aan het runnen van een kerstwin-

kel? Als mensen hier komen beginnen 

ze meteen te lachen. Bij kerst krijgt 

iedereen een goed gevoel.’’

Meer informatie: 

www.dekerstwinkel.nl 

’t Fiskhûs in Hurdegaryp gaat voor kwaliteit

HURDEGARYP - Het gaat goed met ’t Fiskhûs in Hurdegaryp. Ruim drie jaar 
zijn ze inmiddels gevestigd in het winkelcentrum. Mét succes. Steeds meer 
mensen weten de verse en gebakken vis van Marjet Westra en Arnold 
Schuurman te waarderen. Maar ook de huisgemaakte salades en zelfge-
maakte gerechten doen het goed.

Ze kennen elkaar al jaren uit de tijd 

dat ze allebei bij Annema’s Vis werk-

ten. Zeven jaar geleden besloot Marjet 

om voor zichzelf te beginnen. Arnold, 

die hiervoor bij vishandel Spijkerman 

te Kollum werkte, is er vanaf het be-

gin bij betrokken. ,,We hadden eerst 

een viswinkel aan de Zomerweg, het 

oude pand van ‘ielrikkerij Annema’, 

maar dat was aan vernieuwing toe. 

Om meer publiek te trekken zijn we 

verhuisd naar deze locatie in het cen-

trum van Hurdegaryp. In dit voorma-

lige Rabobankgebouw zijn we meer 

zichtbaar’’, legt Marjet uit. Na een 

verbouwing van zestien weken open-

de ’t Fiskhûs op Koningsdag 2017 

de deuren. ,,Het is hier veel drukker. 

We hebben nu ook een breder assor-

timent. We maken veel zelf – van sa-

lades tot maaltijden - en hebben onze 

eigen recepturen’’, vertelt Marjet. Ar-

nold voegt eraan toe dat de kwaliteit 

bij ’t Fiskhûs hoog in het vaandel staat. 

,,Wij verkopen alleen eerlijke vis recht 

vanuit de zee.’’ 

Druk met afhaalmaaltijden
Marjet en Arnold merken dat in co-

ronatijd steeds meer mensen com-

plete maaltijden afhalen. Veel mensen 

werken thuis en vinden het lekker 

om bijvoorbeeld een ovenschotel of 

vislasagne mee te nemen. De klanten 

merken steeds meer dat ze ook, mak-

kelijk en snel, een lekker visje op tafel 

kunnen krijgen. Toen de kinderen ook 

nog thuis waren van school gingen de 

gezinszakken met kibbeling als warme 

visjes over de toonbank. Mensen wil-

den wel eens iets anders eten dan een 

boterham met kaas. Daar staat tegen-

over dat de catering grotendeels stil is 

komen te liggen. 

,,Al missen we de gezelligheid in ons 

restaurant wel’’, zegt Marjet die al 

bijna twintig jaar in het vak zit. Het 

valt haar op dat veel mensen niet we-

ten wat voor lekkere gerechten je van 

vis kunt maken. ‘t Fiskhûs verkoopt 

bijvoorbeeld simpele roerbakgerech-

ten met twee soorten vis en groenten. 

,,Deze ‘woktopper’ is één van de hard-

lopers. Vis is ook nog eens gezond en 

vooral in deze coronatijd vinden men-

sen dat heel belangrijk.’’    

Hapjes en visschotels voor kerst 
Populaire artikelen bij ’t Fiskhûs zijn: 

Gerookte Paling, Zoute Haring, Kib-

beling naar eigen recept en  Hollandse 

garnalen. Ook de Vischotels en Zalm-

salades worden vaak besproken. Maar 

ook een mooi opgemaakte rundvlees-

salade kunt u bij ‘t Fiskhûs bestellen. 

Voor kerst zijn de gourmetschalen en 

de luxe hapjes ook zeker in trek. Deze 

kunnen vooraf worden besteld via spe-

ciale lijsten. Marjet: ,,Wees er op tijd 

bij want we verwachten dat we het 

vooral in de laatste dagen voor kerst 

druk krijgen. Het mooie aan onze 

winkel is dat we een grote diversiteit 

aan klanten hebben. Boeren op klom-

pen of zakenlui in een strak pak, ze 

komen hier allemaal.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust 

een kijkje nemen, u wordt altijd vrien-

delijk en deskundig geholpen door ’t 

Fiskhûsteam. 

Houd voor meer informatie de 

Facebooksite van It Fiskhûs – 

Hurdegaryp in de gaten.  

‘Als mensen hier komen be-
ginnen ze meteen te lachen. 
Bij kerst krijgt iedereen een 
goed gevoel.’
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&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Wij wensen u 
prettige kerstdagen &

een gelukkig nieuwjaar!

Harmen Smidswei 12

9298 RD Kollumerzwaag

Tel. 0511 - 44 12 08

Mob. 06 51 55 94 59

Bezoek onze showroom
met 43 opstellingen

wenst een 
ieder een

gezond 
2021 toe!

Fam. Evers

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2021

Wenst u Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

‘t is weer

De Westereen
Tel. (0511) 44 30 68

Ook voor
graf- en
bruidswerk

W e  w e n s e n  u  a l l e n 
f i j n e  f e e s t d a g e n f i j n e  f e e s t d a g e n 

e n  e e n  g e z o n d , 
b l o e m r i j k  n i e u w j a a r ! !b l o e m r i j k  n i e u w j a a r ! !

      Fijne Kerstdagen & een Fijne Kerstdagen & een 

  voor  voorspoedig nieuwjaar!        spoedig nieuwjaar!        

AFTIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF

wenst u prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2021

vishandel mattie
Wenst u een 

gelukkig nieuwjaar 
en een gezond 

2021
VOOR DE 

LEKKERSTE VIS 
MOET U BIJ 

MATTIE ZIJN

06-16673750

WWW.DRS-INSTALLATIE.NL

wenst u een fijne
feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar

wenst u
Prettige Kerstdagen

en een
Gezond Nieuwjaar!!

www.schoonheidssalon-lecygne.nl

Hilda Boskma-Kiemel
Noarder Stasjonsstrjitte 65, De Westereen

Tel. 0615593131
hilda@schoonheidssalon-lecygne.nl

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

wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2021

Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide   |  tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl

9295KA  Westergeest
Tel. 0511705833
dagbestedingdeswaen@gmail.com

KOLLUM
Fijne feestdagen en 

een gezond 2021

Samen zorgen wij voor 
elkaar! Altijd Dichtbij.

Marjanna, Janke, Annelies, Marrit en Sieuwke

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en 
een gelukkig maar vooral gezond 2021!

Wij wensen u goede feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2021. Ook in het 
nieuwe jaar staan wij graag voor u klaar! 

Team P.G Wolters 

Fourage- en Kunstmesthandel Broeksterwoude
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Damwâld bestaat in 2021 vijftig jaar
DAMWÂLD – Veel ‘oudere’ men-
sen zullen zich nog herinneren 
dat Damwâld is ontstaan uit drie 
dorpen. Dat waren Dantumawoude 
(oostkant), Murmerwoude (mid-
den) en Akkerwoude (westkant). 
Wat velen niet weten is dat de Bo-
nifatiuslegende nog altijd aan het 
dorp Murmerwoude is verbonden.

Tekst: Pieter van der Bij

Alle drie dorpen zijn gevormd op een 

zanderige uitloper van de Drentse 

Hondsrug. De dorpsgebieden liepen 

oorspronkelijk helemaal tot aan de 

Dokkumer Ee en de Woudpoortsbrug 

over het Grutdjip naar de stad Dok-

kum. Van die drie dorpen was Ak-

kerwoude, wat oppervlakte betrof, het 

grootste dorp en het had de meeste 

inwoners. Dat kwam mede omdat 

Akkerwoude vrij uitgestrekt was: wat 

nu Broeksterwâld is, viel tot 1964 ook 

onder dat dorpsgebied; het werd in de 

volksmond Broek onder Akkerwoude 

genoemd. 

Adellijke states
Dantumawoude was vanouds het meest 

voorname dorp van de drie. Met de 

aanwezigheid van een handvol adellijke 

states en op de plaats waar nu Planten-

hove is gevestigd, een ‘foech’ kasteel waar 

onder andere enkele grietmannen (bur-

gemeesters) van Danytumadiel hebben 

gewoond. Murmerwoude had het ge-

ringste aantal inwoners. Die woonden 

er grotendeel in grote gezinnen in een-

voudige huisjes onder vaak behoeftige 

omstandigheden op de zgn. Hale. Het 

gebied ruwweg in de huidige driehoek 

Lytse Loane, Badhúswei en Foarwei.

Tramlijn
Deze verhoudingen veranderden dras-

tisch toen in 1880 eerst de tramlijn 

tussen Feanwâlden en Dokkum werd 

geopend. Daarna bouwde de gemeente 

in 1881 op de Krúshoeke een nieuw 

gemeentehuis en verrees er naast her-

berg De Kruisweg. De invoering en 

opkomst van de cichorei was ook van 

grote betekenis voor de ontwikkeling 

van Dantumadiel in het algemeen en 

voor Murmerwoude in het bijzonder. 

Naast de aanzuigende werking van de 

tramlijn en het gemeentehuis werden 

er aan de ‘tramweg’ (Haadwei) steeds 

vaker rentenierswoningen gebouwd 

door cichoreifrabrikanten die door de 

verbouw en verwerking van de cicho-

reiwortels hun schaapjes op het droge 

kregen. Al met al werd Murmerwoude 

steeds meer opgestuwd in de vaart der 

volkeren, het inwonertal en daarmee 

het aanzien van het dorp stegen even-

redig aan elkaar.

Krúshoeke een begrip in de Dokku-
mer Wâlden

De Krúshoeke was en is een begrip in 

de Dokkumer Wâlden. Hier vonden 

vele activiteiten plaats zoals de paarden-

rennen op Pinkstermaandagen. Achter 

de Kruisweg bevond zich een speeltuin 

met een van de eerste rolschaatsbanen 

en dat trok veel publiek. Werden er 

vanuit de gemeente belangrijke mede-

delingen gedaan – bijvoorbeeld de dood 

van een lid van het koninklijk huis - 

dan gebeurde dit vanaf het bordes van 

het gemeentehuis. Dan verzamelde er 

zich vaak een grote groep mensen om 

het nieuws te duiden. Er is een verhaal 

in omloop dat burgemeester Ties Nau-

ta (1916 – 1939) in de crisisjaren met 

een geladen pistool in de binnenzak, de 

ontevreden arbeiders toesprak. Deze 

kwamen in opstand tegen de schamele 

vergoeding voor het in het kader van 

de werkverschaffing in cultuur brengen 

van het Bûtefjild.   

De beroemde veiling
En op zondagavond was er de beroem-

de veiling. Jongens en meisjes paradeer-

den dan elk aan een kant van de Haad-

wei om er verkering op te doen. Menig 

huwelijk is daar uit voortgekomen. 

Concurrenten uit andere dorpen wer-

den vaak met passend geweld verjaagd. 

Waar velen geen weet meer van heb-

ben is de Bonifatiuslegende die nog 

altijd aan het dorp Murmerwoude is 

verbonden. Wie heeft het niet uit zijn 

hoofd geleerd op de algere school: 754 

Bonifatius bij Dokkum vermoord. Er 

werd lange tijd beweerd dat ‘bij Dok-

kum’ in Murmerwoude was. Murmer-

woude zou dan een verbastering zijn 

van Moordernaarswoude. Inmiddels 

weten we beter, de naam Murmerwou-

de heeft zijn oorsprong in murmer, een 

benaming voor het hoogveen noorde-

lijk van het dorp. 

Bonifatius in Murmerwoude
Toen Bonifatius in 754 na Chr. onder-

weg was naar Dokkum om die heidense 

Friezen te bekeren kwam hij ook in 

Murmerwoude. De geestelijke en zijn 

gevolg hadden een lange reis achter de 

rug en toen zij onderweg roken dat er 

ergens brood werd gebakken, klopten 

zij aan bij de woning waar deze heerlijk 

geur vandaan kwam. ,,Vrouw, neemt 

u ons niet kwalijk, maar wij zijn moe 

en hongerig en wij vroegen ons af of 

wij mee mogen eten van het heerlijke 

brood dat u aan het bakken bent.” De 

vrouw reageerde met ,,Het spijt mij 

maar ik bak geen brood.” Bonifatius 

antwoordde: ,,Maar wat heeft u dan 

in uw oven te liggen?” ,,Dat zijn geen 

broden maar stenen”, zo volhardde de 

vrouw. ,,En stenen zullen het blijven”, 

antwoordde Bonifatius daarop. Daar-

om is er aan de achterkant van de toren 

nog altijd een steen verticaal gemetseld 

in de toren van de Bonifatiuskerk. Om 

de mensen in Murmerwoude eraan te 

herinneren de vermoeide en hongerige 

reiziger nooit de deur te wijzen. De 

steen zit overigens aan de achterkant 

van de toren.  

Drie dorpen samen
In de jaren zestig en zeventig van de 

vorige eeuw raakte de sociale woning-

bouw in opkomst. De drie wouddorpen 

veranderden daardoor drastisch van ka-

rakter en kropen fysiek steeds meer naar 

elkaar toe. Dat leverde bijzondere en 

verwarrende situaties op: zo kon het ge-

beuren dat de voordeur van een woning 

Murmerwoude en de achterdeur in 

Dantumawoude lag. De gemeenteraad 

besloot daarop om de drie dorpen sa-

men te voegen. Dat stuitte op nogal wat 

tegenstand uit de bevolking maar het 

tij viel niet te keren. Per 1 januari 1971 

ontstond zo het nieuwe dorp: Dam-

woude – Damwâld. De drie beginletters 

D A M moeten de herinnering aan de 

drie voormalige dorpen levend houden. 

Hoewel daarna administratief een een-

heid, zou het nog lang duren voordat de 

inwoners zich ook echt Damwâldsters 

gingen voelen en noemen. Dat zou nog 

bijna een generatie lang duren. Met 

name de oudere inwoners voelden zich 

nog altijd Akkerwoudster of inwoner 

van Dantumawoude.

Sinds kort is er eindelijk één vereniging 

voor dorpsbelangen met één dorps-

krant. Volgend jaar is het 2021 en dan 

bestaat Damwâld dus op de kop af 50 

jaar. 

Plannen voor feest 140 jaar Kruswei en 50 jaar Damwâld
Bovenstaand artikel van Pieter van der Bij was voor Doarpsbelang Dam-

wâld, feestcommissie Mei inoar ien en de Activiteitencommissie van de 

Krúswei de aanleiding om plannen te bedenken voor een feest op de 

Krúshoeke. De Krúshoeke was vroeger en is ook nog in deze tijd ‘the place 

to be’. Verschillende verenigingen zijn inmiddels aangeschreven en heb-

ben positief gereageerd. In 2021 zullen meer mededelingen volgen. Nadat 

vele feesten in 2020 niet doorgingen hopen de dorpsbewoners dat het 

feest ter ere van 140 jaar Krúswei en 50 jaar Damwâld wel door kan gaan. 

Pieter van der Bij heeft al geopperd om voor deze gelegenheid met een 

gedenkteken aan te geven waar vroeger de dorpsgrenzen liepen. Vooral 

om de historie van de drie dorpen levend te houden en als symbool voor 

die eenwording.

Aantal inwoners in de drie dorpen 
 1837 1909 1946 1971

Dantumawoude 694 993 1276 744

Murmerwoude 350 1133 1618 2204

Akkerwoude 918 2303 2597 1503

Bonifatiussteen in de noordkant van de toren van de Bonifatiuskerk Damwâld.

De Krúshoeke met het voormalige gemeentehuis en herberg de Kruisweg: nog altijd het meest prominente gedeelte van Damwâld.

De driesprong Foarwei – Lytse Loane op de grens 
Akkerwoude-Murmerwoude op een ansicht uit 
begin 1900. Op de achtergrond de molen nog 
zichtbaar waar de Mûnewei en de Mounetille 
naar genoemd zijn. Deze is in 1912 afgebrand.
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WINTER SALE!

Nú 2e kussen v.a. € 64,-   |   2e bedbodem v.a. € 299,-   |   2e matras v.a. € 624,-

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR  adviseur. Actie is geldig tot 31 januari 2021.®
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2e ARTIKEL

50%
KORTING*

Ervaar zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

TEMPUR® Relax Bedkader
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€ 1.274,-*
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Tip voor in de Kerstvakantie: Kerst in karton
DOKKUM/FERWERT - Tot en met 10 januari 2021 is de expositie ‘Kerst in 
Karton’ te zien in Museum Dokkum. Roel den Dulk en Fred van der Zwet 
uit Ferwert laten hun grote verzameling kartonnen kerststallen zien in de 
expositieruimte van het museum. 

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Roel den Dulk en Fred van der 

Zwet  komen uit het Westen van het 

land, maar wonen alweer ruim twin-

tig jaar in Ferwert. Fred is katholiek 

opgevoed en daar hoorde tijdens de 

kerstdagen altijd een stal bij. Roel 

kwam pas later in aanraking met 

kerststallen, dankzij zijn kinderen 

die ze op school hadden geknutseld. 

In hun huis in Ferwert richtten ze 

een speciale ruimte in met alleen 

maar kerststallen. ,,Die ruimte werd 

groter en groter, totdat het ons bo-

ven het hoofd groeide’’, vertelt Fred. 

,,We begonnen in de herfstvakantie 

al met het inrichten van ons huis en 

stelden het ook open voor publiek’’, 

voegt Roel er aan toe.

Tientallen interviews
Van het één kwam het ander en toen 

de heren eenmaal met pensioen wa-

ren hadden ze meer tijd om met de 

kerststallen en bijbehorende mens- 

en dierfiguren bezig te zijn. In de 

kerstperiode in 2018 werden Roel 

en Fred gevraagd om het Kerstdio-

rama op te bouwen in het Museum-

park Orientalis in Berg en Dal. Met 

zestien rolcontainers vol kerstgroe-

pen en -stallen kostte het maanden 

om alles in te richten. Mét succes, 

want de expositie trok in dat jaar 

maar liefst 35.000 bezoekers. Ook 

de belangstelling van de media was 

groot. ,,We hebben tientallen inter-

views gegeven en kwamen zelfs in 

het NOS journaal. Op dat moment 

dachten wij: dit is het hoogtepunt en 

dan is het tijd om te stoppen.’’ 

Overname Kerstdiorama
Door het unieke karakter van het 

Kerstdiorama en de enorme belang-

stelling die het met zich meebracht 

besloot Orientalis het over te ne-

men. Nu is het onderdeel van de 

semi-permanente exposities van het 

museum geworden. 

,,Vorig jaar hebben we de mede-

werkers nog advies gegeven over de 

opbouw van de expositie. Wij zijn 

daarin nogal pietluttig. Zo proberen 

we alle voetjes van de beeldjes weg te 

werken onder het zand. Ook vinden 

we het belangrijk om de beeldjes zo 

neer te zetten dat het lijkt alsof ze 

met elkaar communiceren’’, vertelt 

Roel. Dit jaar ‘bemoeiden’ ze zich 

voor het eerst niet meer met de ex-

positie. ,,Het is alsof de kinderen het 

huis uit gaan. Je moet ze loslaten.’’

Divers en fleurig
Nu ze niet meer verantwoordelijk 

zijn voor het Kerstdiorama, richten 

Fred en Roel zich op de kartonnen 

kerststallen die ze door de jaren heen 

naast de ‘gewone’ stallen spaarden. 

Deze grote verzameling grafische 

kerstgroepen bestaat uit oude en 

nieuwe bouwplaten van kartonnen 

uitvouwstallen, pop-up-kerstboeken 

en uitklapkaarten van stallen. Ze zijn 

er in alle soorten en maten met als 

overeenkomst dat ze allemaal ge-

maakt zijn van papier of karton. 

,,Hans Groeneweg en Jacob Bosma 

van Museum Dokkum waren met-

een enthousiast toen we voorstelden 

om hier te exposeren. Hun enthou-

siasme werd alleen maar groter toen 

we de ruimte hadden ingericht. Het 

is een divers en fleurig geheel ge-

worden dat voor jong en oud leuk is 

om te zien. Leuke bijkomstigheid is 

dat liefhebbers in het winkeltje een 

kerststalbouwplaat kunnen kopen 

om thuis zelf aan de slag te gaan.’’

Kerstbouwplaat van Dokkum?
Het gebruik van kerststallen van 

karton is inmiddels grotendeels ver-

dwenen in de meeste landen. Alleen 

in Tsjechië worden nog steeds jaar-

lijks nieuwe ontwerpen gemaakt. In 

de expositie zijn verschillende van 

deze nieuwe Tsjechische bouwpla-

ten van kerstgroepen te zien. 

Roel: ,,In Tsjechië hebben ze van 

elke woonplaats een kerstbouwplaat 

ontworpen. Wat zou het leuk zijn 

als een kunstenaar uit deze regio 

zo’n bouwplaat van Dokkum maakt. 

Deze stad is daar uitermate geschikt 

voor.’’ En zo hebben Roel en Fred 

ook alweer ideeën voor volgend jaar. 

,,Een kerststallenroute zou bijvoor-

beeld prachtig zijn in deze stad die 

’s avonds zo mooi verlicht is. Dok-

kum is een sfeervolle stad en van 

oorsprong katholiek.’’

Geen boodschap
Met het tentoonstellen van de hon-

derden kerststallen in Museum 

Dokkum willen de Ferwerters geen 

boodschap uitdragen. ,,Ons doel is 

om mensen te laten genieten: dat 

ze door deze expositieruimte lopen 

met een glimlach, dat ze bepaalde 

taferelen herkennen en er vol ver-

wondering naar kunnen kijken. Het 

is bijzonder om te zien hoe vernuftig 

alles in elkaar zit. En er zit ontzet-

tend veel symboliek in. Juist in deze 

coronatijd, waarin weinig te doen is, 

is het leuk om hier eens een kijkje te 

nemen.’’ 

Wie heeft de papieren kerststal bedacht?
De kartonnen kerststallen die nu in Museum Dokkum te zien zijn, zijn 

gemaakt in de 19e en 20e eeuw. De meesten werden ontworpen en ge-

maakt in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Engeland, 

België, Italië en Nederland. Het idee van een papieren kerststal kwam van 

een Duitse uitgever, rond 1825. Hij constateerde dat veel particulieren wel 

een kerstgroep in huis wilden, maar dat dit te duur was voor de meeste 

mensen. Daarom stonden ze voornamelijk in katholieke kerken. Met de 

komst van de kartonnen kerststallen ging er voor veel mensen een wereld 

open. De eerste papieren kerststal begon simpel: alleen met Jozef en Ma-

ria met baby Jezus, een ezel en een os, een enkele herder met één of twee 

schapen en de drie koningen. Maar al gauw kwamen er meer figuren bij. 

Er bestaan zelfs bouwplaten waaruit wel tweehonderd of meer figuren 

uitgeknipt kunnen worden. 

Meer informatie over openingstijden en het online reserveren van en-

treekaartjes is te vinden op www.museumdokkum.nl. Een bezoek aan 

Museum Dokkum is corona-proof. 

Als mensen thuis een mooie kerststal hebben mogen ze 
die, als ze het leuk vinden, wel fotograferen en een foto 
naar mij sturen: fredvdzwet@gmail.com
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Zwettestraat 31, Leeuwarden / 058 - 21 54 157 /  www.frlpost.nl

Partner op gebied van
bezorging en logistiek

FRL is de allround specialist op het gebied van bezorging 
en logistiek: postbezorging, huis-aan-huis verspreiding, 

Dé trotse verspreidervan De Westereender!
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Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen

T. 085 773 41 71   E. info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

OFFLINE

Grafische vormgeving

Huisstijlen

Promotiematerialen

Handelsdrukwerk

Magazines

Kranten

ONLINE

Websites

Webshop

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Social Media advies/beheer

Social Media campagnes

Bel of mail ons voor 
gratis vrijblijvend advies

Een website 
op maat tijdelijk
vanaf 1795,-

Wilt u online goed gevonden worden en goed 

zichtbaar zijn? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres voor een goede website. 

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

www.loonstra.nl

LEIDERS IN LEIDERS IN 
VAKWERKVAKWERK

Profiteer t/m februari van 
10% winterschilderkorting op al 

uw binnen schilderwerk.

Ook in deze corona tijd kan dit veilig en goed gebeuren.
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Kryst mei Reitse én Lekker ite!
Kerstdagen worden wel heel bijzonder 
dit jaar. We zullen nog vaak tegen elkaar 
zeggen, “2020 wat in frjemd jier wie dot 
siz...tsjonge...” Des te meer reden om er 
toch een memorabele Kerst van te maken! 
Samen eten in een klein gezelschap is vaak 
een memorabele ervaring voor iedereen. 
Vooral als er ook mooie gerechten op tafel 
staan. Daarom heb ik speciaal kerstmenu 
samengesteld wat je goedvooraf kan voor-
bereiden,  zodat je niet de hele avond in 
de keuken staat terwijl je gasten aan tafel 
zitten. Graag geef ik nog een paar tips voor 
een geslaagd kerstdiner.

“Bonbon” van beenham
Ingrediënten voor 4 “bonbons:
8 plakken beenham; 200 gram 

geblancheerde knolselderij in blokjes; 

1  Granny Smith appel in blokjes; 2 

eetlepel mayonaise; Frisse salade als 

garnering, gebrande hazelnoten of 

walnoot en knolselderij blaadjes; 

Materiaal: Plastic folie

Hoe je it klearmeitsje:
Snijd de knolselderij in blokjes 

Blancheer de knolselderij kort in 3 

minuten in kokend water met een 

scheutje azijn Schil de appel en snij 

de appel in kleine blokjes en meng de 

appel en knolselderij tot een salade. 

Breng de salade op smaak met peper 

en zout en mayonaise en zet het in de 

koelkast. 

Bonbon klearmeitsje:
Leg de plastic folie op de werkbank

Leg op de folie 2 plakken dun gesne-

den beenham  

(ook niet te dun anders knapt de vul-

ling eruit)

Doe 2 eetlepels salade appel knol-

selderij salade op de plakken ham 

en vouw de ham om de salade. De 

folie om de ham wikkelen, met een 

draaibeweging de bonbon vormen. 

Wel stevig doordraaien zodat er 

een mooie bol ontstaat. Dresseer de 

aangemaakte salade op een bord, pak 

de bonbon uit de folie en leg deze 

op frisse salade. Druppel nog een 

beetje basis dressing om de salade en 

garneren met gebrande hazelnoten en 

blaadjes bladselderij.

Tip:
De bonbons en de reepjes salade kun 

je ruimschoots van te voren maken 

zodat je niet uren in de keuken staat 

als je vrienden hebt te dineren. Je zult 

vele reactie krijgen op dit heerlijke 

en eenvoudige voorgerecht. Ook de 

dressing kan je ruimschoots van te 

voren maken.

Basisdressing
Ingrediënten:
1 dl olijfolie; ½  dl azijn; 1 ui; 1 Gran-

ny Schmit appel zonder klokhuis 

maar met schil; ¼  bosje peterselie; 

2 eetlepels poedersuiker; ¼  bosje 

fijngesneden bieslook

Hoe je it klearmeitsje:
Deze dressing is een hit! Je maakt het 

zo: doe alle ingrediënten, behalve de 

bieslook, in een kom en draai alles fijn 

met de staafmixer. Zeef de dressing, 

doe de bieslook erdoor en bewaar de 

dressing in speciale poffertjesflesjes. 

In de koelkast bewaren, dan blijft het 

twee weken goed.

Verse paprikasoep met  
garnalen en bieslook
Ingrediënten voor 4 personen:
2 paprika’s grof gesneden; 100 gram 

gepelde Hollandse garnalen; 2 eet-

lepels klein gesneden verse bieslook; 

3 teentjes geperste knoflook; 1 grote 

ui fijn gesneden; 100 gram marga-

rine; 1 eetlepel boem; 2 dl room; 0.5 

ltr bouillon

Hoe je it klearmeitsje:
De kleur van de paprika bepaald 

ook de kleur van je soep. Maak de 

paprika’s schoon en verwijder de 

zaadlijsten en de zaadjes. Gebruik 

een halve paprika voor de garni-

tuur in je soep. Snij deze in kleine 

blokjes en blancheer de blokjes 1 

minuut in kokend water. Houd de 

paprikablokjes apart. 

Smelt de boter en voeg de rest  van 

de gesneden paprika toe. Zorg 

ervoor dat de paprika niet kleurt. 

Na 3 minuten de ui en knoflook 

toevoegen en langzaam mee laten 

fruiten. Voeg de bloem toe en roer 

dit goed door de paprika. 

Voeg in één keer de bouillon toe 

en laat de soep 3 à 5 minuten goed 

doorkoken. 

Met een staafmixer de paprika ge-

heel fijn draaien. Room toevoegen 

en nog 5 minuten laten inkoken 

totdat de soep iets dikker wordt. 

Maak de soep op smaak met peper 

en zout uit de molen of eventueel 

met een bouillonblokje. 

Zeef de soep door een bolzeef. Ver-

deel de paprikablokjes en de garna-

len over de voorverwarmde borden 

of soepkommen en giet de hete 

paprikasoep in de borden en serveer 

met vers knapperig stokbrood.

Tip:
De soep is gemakkelijk een dag van 

te voren klaar te maken en warm 

te maken. Ook de garnituur van 

de gesneden paprika blokjes kan je 

al voorbereiden. De bieslook kan 

je beter 2 uur van te voren snijden. 

Dan nog iets…je bewaart de soep 

in de koelkast of op een koude plek 

in de kelder afgedekt. 

Zet de pan soep wel op een klein 

pitje een uur voor het diner om het 

voor te verwarmen, anders duurt 

het te lang voordat de soep kookt 

voor je de soep kan opdienen. Wel 

roeren.  

Voorverwarmde borden of soep-

kammen hoe die je dat?... even 1 

minuut in de oven zetten.

Kabeljauw met 
groenten
Ingrediënten:
4 stuks kabeljauw filet met vel à 

180 gram; 100 gram gesneden 

groenten, wortel, prei, selderij; Glas 

witte wijn; 100 gram roomboter; 

Dillekruid; Bakpapier of alumi-

nium folie

Hoe je it klearmeitsje:
Snijd de groenten en blancheer ze 

kort in kokend water. Leg het bak-

papier op de werkbank. Smeer het 

papier in met roomboter. Leg de 

rauwe kabeljauw op de beboterde 

folie of bakpapier met het vel naar 

beneden. Doe zout en peper uit 

de molen op de kabeljauw  naar 

eigen smaak en leg hier bovenop 

de groenten en het dillekruid. 

Giet op het laatste moment nog 

een scheutje wijn in het pakketje. 

Vouw daarna het pakketje als een 

envelop dicht. Verwarm de oven 

voor op 160°C en leg de pakketjes 

in het midden van de oven op een 

bakplaat. Na 15 minuten de pak-

ketjes uit de oven halen en gelijk 

op een bord. Aan tafel de pakketjes 

openen om de eerste heerlijke 

geuren op te snuiven!

Tip:
Deze kabeljauw pakketjes kan je 

6 uur van te voren maken voor 

je kerstdiner. Serveer en een lek-

kere witte wijn bij, Sauvignon of 

Chardonnay.

Koffie creme met 
Beerenburg rozijnen
Dit gerecht is makkelijk van te 

voren te maken en verschrikkelijk 

lekker! Terwijl je nog nageniet 

van je kerst hoofdgerecht met een 

lekker glas erbij weet je dat je niet 

gehaast hoeft te zijn want het des-

sert staat al klaar in de koelkast!

Ingrediënten voor 4 personen
4 kopjes sterke koffie = 500 cc ; 

½ liter slagbroom; 1 glaasje Bea-

rinneburg van Weduwe Joustra; 

6 blaadjes gelatine; 30 gram bruine 

basterd suiker voor de rozijnen; 60 

gram bruine basterd suiker voor 

de koffie; 150 gram rozijnen met 

1 glaasje Joustra Berenburg en 

twee glaasjes Bearinneburg. 

4 glazen af 4 grote koffie kopjes

Hoe je it klearmeitsje
Week de gelatine blaadjes in ruim 

koud water.

Doe de rozijnen met de Beren-

burg in een ruime pan met  30 

gram bruine basterd suiker. Doe 

er precies zoveel water bij dat het 

precies niet onder staat. Kook 

de rozijnen en roer er 1 uitgekne-

pen blaadjes gelatine door en gezet 

ze vervolgens direct koud. 

Gezet sterke koffie (gebruik 

2 keer zo veel koffie als anders) 

Sla de slagroom zo ver tot yo-

ghurt dikte. Kook de koffie met 

de Bearinneburg en de andere 

5 gelatine blaadjes er door. Doe 

de koffie in een platte schaal en 

laat het koud worden, zo ver koud 

worden laten dot het nog pre-

cies ‘hangt’ Doe de slagroom door 

de koude koffie en roer het glad 

met een garde. Doe de kofje 

crème in de glazen af koffie kopjes 

en laat ze opstijven in de koelkast. 

De rozijnen zijn glazig gewor-

den en ze glimmen mooi van 

de gelatine en de suiker. Doe een 

schep rozijnen bovenop de kofje 

crème en dien het op. Men kunt 

er ook een gewoon kopje koffie 

er naast zetten....met een glaasje 

Berenburg!

5 tips voor  een geslaagd kerstmenu:
1. Maak geen ingewikkelde gerechten die je voor het 

eerst maakt. Je kan beter je eigen specialiteit op tafel 

zetten met een extra kerst tintje dan een mislukte cho-

colade mousse die niet lekker is...Wil je wel een nieuw 

gerecht serveren met kerst, maak het dan eerst een 

keer voor jezelf, misschien wordt het wel je faforiet!

2. Check je voorraad kast wat je in huis hebt zodat je 

niet dubbel inkoopt!

3. Maak een goed boodschappenlijstje en zorg ervoor 

dat je tijdig en slim je ingrediënten inkoopt. Sommige 

ingrediënten kan je wel 2 dagen voor de kerstdiner 

inkopen.

4. Maak een dag voor het kerstdiner al voorbereidingen, 

en op de diner dag maak je het gerecht compleet. (zie 

ook de tips in de receptuur)

5. Dek de tafel feestelijk op, zorg voor een passend 

muziekje, kies je favoriete wijn uit of een speciaal 

biertje….kortom geniet! 

Kryst menu fan Reitse:
Bonbon fan Beenham

met toast en boter

***

Verse paprika soep met Waddenzee  

garnalen en verse bieslook

***

Kabeljauw in een pakketje

Met groenten en botersaus

***

Koffie creme met Berenburg rozijnenLekker ite!
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www.abdrenaul t .n l

Welkom bij ABD
DOKKUM 2019

ABD EINDE JAARSACTIE

ZOE

CAPTUR 

Profiteer alleen in december nog van: én voorkom de prijs en bpm verhoging! 

CAPTUR 

CLIO 

CLIO 

ZOE

+
GRATIS
LAADPUNT

*Gratis laadpunt bij afnemen van een gebruikte elektrische auto inclusief het afnemen van het afleverpakket. Exclusief aansluitkosten. *De overheidssubsidie is alleen voor particulieren. Deze subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024, tenzij het budget eerder op is. In 2020 en 2021 is het 
subsidiebedrag € 2.000,- als u een gebruikte elektrische personenauto koopt. Het maximale budget voor 2020 voor gebruikte elektrische personenauto’s is €7,2 miljoen. Consumentenadviesprijs inclusief getoonde kortingen is geldig op voorraadmodellen, is inclusief onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto 
aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. *Private Lease bedrag is gebaseerd op 60 maanden en 10.000km per jaar. Private Lease is inclusief: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico €450,- op casco), 
onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Van het private lease bedrag gaat nog de overheidsubsidie van 
€2000,- deze wordt verdeeld over de eerste 48 maanden. Dat komt neerop €41,66 p/mnd. De laatste 12 maanden geen subsidie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s incl. btw. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Kijk voor de actievoorwaarden op www.abdrenault.nl. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

DOKKUM BRÉGE 6
Tel: 0519 - 820 020

GOEDKOOPSTE
ELEKTRISCHE 
AUTO NU BIJ 
ABD DOKKUM!
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Luxe Keukenkraan t.w.v. € 250,-

E.J.E. Formaat keukens
Harmen Smidswei 12, Kollumerzwaag, telefoon  0511  441208

Multiwash Card  5x programma 6 t.w.v.  € 65,-

Total tanken & Wassen de Westereen
Noarder Stasjonsstrjitte 40, 9271 CK De Westereen, telefoon 0511 445 634

1e kwartaal 2021 gratis meedoen met de loopgroep t.w.v. € 43,00

Sport- & loopadviesburo Veenker
Mefrou Schiffstrjitte 6, Damwoude, telefoon 0511-424317

Cupcake Maker t.w.v.  € 39,95

Electro worldTalsma
Tsjerkestrjitte 1, 9271 AK De Westereen, telefoon 0511 444 013

Rollade t.w.v. € 15,-

Riemersma Slagerij
Tsjerkestrjitte 2, 9271 AM De Westereen, telefoon 0511-441276

Waardebon t.w.v.  € 15,-

Xu Sheng
Noarder Stasjonsstrjitte 13, 9271 CH De Westereen, telefoon 0511 441 824

Fruitmand t.w.v. € 15,-

Boersma Aardappelen, Groente en Fruit
Ljurkstrjitte 74, De Westereen, telefoon 0511-441424

Horizontaal
1 Overpeinzing die gekenmerkt wordt door een sfeer van vrede en welwillendheid 12 tocht 13
gemalen galangawortel 15 boom 17 edelgas (symbool) 18 wees gegroet 20 met onderschrift 
(afk.) 21 aangehecht (Lat. afk.) 22 unieke sequentie getallen die het adres van een computer 
of website representeert 25 nepslagroom 28 imiterende vogelsoort 29 koesterend 31
onafhankelijke 32 nummer (afk.) 33 Bijbelboek 35 weinig 36 dag van de week (afk.) 37 bij het 
woord (Lat. afk.) 38 schrede 40 dierenhuid 42 insect 44 onstoffelijke hemelgeesten 45 lidwoord 
47 ongezuurd brood 49 aaneenschakeling 52 kleine hoeveelheid donzige stof 53 zelfkant 55
maateenheid voor de ruimten van een schip die voor vervoer bestemd zijn 57 inhoudsmaat 
59 munteenheid 61 schapengeluid 62 niet weloverwogen 64 koningsstaf 66 Amerika (afk.) 
67 tegenover (afk.) 68 voorzetsel 70 deel van de mast 71 gedagtekend (Lat. afk.) 72 sport 74
sneeuwhut 75 familielid 76 versierde sparrenboom 77 slee.

Verticaal
2 Daar 3 soort hert 4 onthaal 5 tijdschrift (afk.) 6 ervaren (afk.) 7 geheel 8 kitscherig 9
veelbelovend 10 toets alleen, zonder akkoordvulling gespeeld (muziek afk.) 11 licht gebak van 
meelbeslag waarin schijfjes van een vrucht verwerkt zijn 14 inspireren 16 boom 18 adem 
19 voedsel 21 plant uit de schermbloemfamilie als kruid gebruikt 23 vereniging van ex-
alcoholisten (afk.) 24 etage (afk.) 26 ondernemingsraad (afk.) 27 titel 30 een feestelijke warme 
maaltijd gebruiken 34 festiviteit 36 schreien 38 schrede 39 een zekere 40 door 41 champagne 
43 voorzetsel 46 Spanje (in internetadres) 48 bovenste gedeelte 50 palmtak als eerbewijs 
aangeboden 51 zoogdier 53 op het kantje 54 eter 56 hoeder van een kudde 58 jong dier 59
vrouwelijke dominee (afk.) 60 rekening-courant (afk.) 61 slaapplaats 63 ongaarne 65 dus 69
maand (afk.) 73 Olympisch record (afk.) 74 in opdracht (afk.).

kerst-kerst-
puzzelpuzzel

Kerstpuzzel
Traditiegetrouw hebben wij voor de komende 
feestagen weer een leuke kerstpuzzel, 
waarmee u één van de prijzen, beschikbaar 
gesteld door onze adverteerders kunt winnen.

Zo doet u ook mee.
Los het kruiswoordraadsel op en breng de letters uit 
het raadsel over naar gelijkgenummerde vakjes in het 
kleine diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing een 
woord dat betrekking heeft op kerst. 

De oplossing kan worden gestuurd 
naar redactie@westereender.nl

Vermeldt duidelijk uw naam en adres.

Inzenden voor 4 januari 2020

Wat kunt u winnen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74

75 76 77

© www.ruiterpuzzel.nl

76 44 49 51 48 63 18 8 56 25 30 22 45 53 64 38
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Op de hoogte blijven van 
alle ontwikkelingen rondom 
Holwerd aan Zee? Schrijf je dan 
nu in voor de nieuwsbrief via 
nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl
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Familie-arrangement op 23 en 24 december van 
13.00-14.30 in Theaterkerk Nes

Speurtocht door de tentoon-
stelling Nachtwacht360
NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) - Gezellig samen iets leerzaams doen in de 
kerstvakantie? Ga op 23 of 24 december met heit/mem of pake/ beppe 
naar Theaterkerk Nes op ontdekkingstocht door de fototentoonstelling 
Nachtwacht360.

Eerst vertelt Hans de Vormgever 

waar je nu eigenlijk bent en waar 

je precies naar kijkt. Daarna krijg je 

een verrekijker en een echte speur-

tocht op papier en mag je ronddwa-

len. Je familie kan je helpen de juiste 

antwoorden te vinden: Hoeveel 

zwarte ratten kun je vinden? Welk 

kostuum is van Frans Banninck 

Cocq?

Tekenles
Daarna ga je naar een tekenles 

‘anatomie’. Je leert hoe je de juiste 

verhoudingen van het menselijk 

lichaam moet tekenen. Je ziet hoe 

Rembrandt van Rijn dat heeft ge-

daan. En echt; iedereen kan leren 

een menselijke figuur te tekenen! 

Voor de net-iets-te-jonge kinderen 

voor de tekenles is er een atelier-

hoek waar ze hun eigen schilderij 

mogen maken.

Kosten en opgave
Het familie-arrangement duurt van 

13.00 tot 14.30 uur en is geschikt voor 

kinderen vanaf 8 jaar. Kosten: Vol-

wassenen €10,00, Studenten €7,50, 

kinderen €3,-. Opgave via www.thea-

terkerknes.nl. Houd rekening met het 

feit dat het familiearrangement alleen 

van 13:00 tot 14:30 is en uitsluitend 

tijdens de kerstvakantie. 

Coronaproof
De tentoonstelling Nachtwacht360 is 

tot en met 15 februari 2021 te zien. 

Een bezoek aan de Theaterkerk Nes 

is coronaproof. Voor de liefhebbers 

is er coffee to go. Openingstijden: 

donderdag 10.00-17.00; vrijdag van 

11.00-20.00; zaterdag 11.00-17.00 en 

zondag 11.00-17.00 uur. In de kerst-

vakantie extra openingsdagen. Tickets 

zijn verkrijgbaar via www.theater-

kerknes.nl 

IJsmeester Wiebe de Jong opent W’iis: ‘It giet oan!’
DOKKUM - IJsmeester en patissier Wiebe de Jong (28) uit Dokkum heeft 16 
december de ijs- en patisseriewinkel ‘W’iis’ (Wiebes IIs) geopend. Na alle 
teleurstelling van het afgelopen corona-jaar, vond de jonge ondernemer 
het hoog tijd voor een lichtpunt. Hij inventariseerde al zijn verkoopwaar 
– schepijs, ijs in tonnetjes, ijssticks, ijstaarten en bonbons – en koos een 
geschikte locatie aan de Dijk 2, vlakbij het beroemde keerpunt van de 
Elfstedentocht. 

Al weken lang is Wiebe de Jong druk 

bezig om de nieuwe winkel in te rich-

ten. Het begint er op te lijken. De mu-

ren zijn geverfd in het roze en blauw 

van het Wii’s logo, de productieruimte 

is voorzien van de nodige machinerie. 

Er moet alleen nog even gewacht wor-

den op de vitrines. Van gezonde span-

ning is absoluut sprake, maar Wiebe is 

vastbesloten om het risico te nemen. 

,,It is wol wer tiid foar in bytsje reu-

ring.’’

Wiebe de Jong groeide op in Han-

tumhuizen en ging na zijn middelbare 

schooltijd in Dokkum naar de ge-

specialiseerde koksopleiding. Toen al 

koos hij voor de patisserie. Dat legde 

hem geen windeieren, want al snel 

kwam hij terecht bij gerenommeerde 

(sterren)restaurants als Het Gebaar te 

Antwerpen, Élevé in Leeuwarden en 

De Heeren van Harinxma, behorend 

bij Landgoed Lauwswolt. Hij leerde 

er veel, maar moest voor de kunst van 

het ijsbereiden toch echt naar het bui-

tenland toe, naar Italië. Aan de Uni-

versiteit van Carpigiani – een van de 

bekendste instituten in de ijsbranche – 

leerde Wiebe de kneepjes van het vak. 

,,Foarige simmer stie ik noch yn Rome, 

om te striden foar de Europeeske titel 

fan bêste iismakker.’’ En ook daarvoor 

al bevestigde Wiebe zijn talent door 

hoog te eindigen in de nationale voor-

ronde van de Europese wedstrijd. Ge-

lukkig voor de Friezen, maakt Wiebe 

het liefst zijn producten in eigen regio. 

Daar haalt hij ook een deel van zijn in-

grediënten. Bijvoorbeeld de A-2 melk 

uit Morra die hij gebruikt voor zijn ijs. 

Wiebe biedt zijn klanten dagelijks 

verse producten. Het ijs en de choco-

lade bereidt hij slechts een paar stap-

pen verder dan de kassa, in de zicht-

bare productieruimte. ,,Ik hoopje dat 

de klanten it ambachtelike noch bet-

ter priuwe, trochdat se it no ek sjen 

kinne!’’

Wiebe hoopt op een goede afname 

tijdens de feestdagen. Hij is al druk in 

de weer met de kerstvoorbereidingen; 

zo zoekt hij naar geschikte ingrediën-

ten en bedenkt daarmee smaken om 

bij te watertanden. Voor de feestdagen 

kunnen er ijstaarten bestelt worden via 

de website en afgehaald worden in de 

winkel. Voor een kijkje in zijn assor-

timent kan men helaas nog niet in de 

fysieke winkel terecht, maar wel alvast 

op www.wiis.frl

Kerstnachtzangdienst De Westereen online
DE WESTEREEN - Op donder-

dagavond 24 december om 21.30 uur 

wordt voor de 52e keer de Kerstnacht-

zangdienst gehouden. Dit keer wordt 

het echter een andere dienst dan in 

voorgaande jaren. 

De kern van de Kerstnachtdienst is 

het samen zingen van kerstliederen. 

Dit jaar kan dit niet doorgaan vanwe-

ge de coronamaatregelen. De liturgie-

commisie van de gezamenlijke kerken 

van De Westereen is daarom genood-

zaakt om voor een andere vorm te kie-

zen en dat is gelukt. De Kerstnacht-

zangdienst zal dit jaar online worden 

gehouden.

De dienst wordt uitgezonden vanuit 

de Ferbiningstsjerke in De Westereen. 

Het thema zal dit jaar zijn: Verheugt u 

in de hoop van Christus De dienst is 

te volgen via de volgende link: https://

kerkdienstgemist.nl/stations/1197-

Protestantse-Gemeente-DeWester-

een.

De muzikale omlijsting wordt ver-

zorgd door de Meeting Band uit De 

Westereen, Eddy Huizinga op trom-

pet en Foeke Wiegersma bespeelt het 

orgel. De meditatie wordt verzorgd 

door ds. Alexander Aalderink.

Inwoners zetten Damwâld in het licht
DAMWÂLD – Doarpsbelang Dam-

wâld heeft, samen met Activiteiten-

commissie De Krúswei en feestvereni-

ging Mei Inoar Ien het plan opgevat 

om in de week van 19 tot en met 30 

december Damwâld om te toveren tot 

een Lichtdorp.

Om de saamhorigheid in Damwâld te 

vergroten en om de laatste weken van 

het jaar toch op een mooie manier af 

te sluiten doen de bovenstaande ver-

enigingen een oproep aan alle straten/

buurten en/of individuen om de han-

den ineen te slaan en om de straten 

van Damwâld in het licht te zetten. 

De mooiste straat zal worden beloond 

met een tegoedbon van € 100 voor een 

coronaproof straatbarbecue. 

Opgave voor de lichtweek kan door 

een mail te sturen naar doarpsbelan-

gendamwald@outlook.com. Een jury 

zal tijdens een rondgang in de week 

van 21 december foto’s maken van de 

versierde straten en de keuze bepalen.

Opnames Joris’ Kerstboom 
wederom in Dokkum

DOKKUM - Ook dit jaar vinden 

er weer opnames plaats voor het tv-

programma Joris’ Kerstboom in Dok-

kum. Sinds vorige week prijkt de grote 

kerstboom van tien meter hoog en 

vier meter doorsnee weer op de Zijl 

in Dokkum. Mensen die iemand in 

het licht willen zetten kunnen weer 

een bal in de kerstboom hangen. Deze 

zijn verkrijgbaar bij initiatiefnemer 

Annelies van der Meer van Zensa. 

De uitzendingen van Joris’ Kerstboom 

zijn van 21 tot en met 25 december 

om 21.15 uur te zien bij KRO-NCRV 

op NPO2. Het programma Joris’ 

Kerstboom laat mensen stilstaan bij 

een bijzondere levensgebeurtenis en 

biedt een plek om bijzondere verhalen 

te delen. 

Foto: Jan van Empel
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SCHAAFSMA 

–

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen

Vuren vloerdelen
25 x 285 mm, lengte 500 cm 

€ 4,98 per m1

Grenen rabat
15 x 165 mm

€ 11,95 per m2

Grenen kraalschroten
12 x 90 mm, lengte 300 cm

€ 0,98 per m1

Vuren vloerhout
18 x 190 mm 

€ 12,95 per m2

www.handelsondernemingschaafsma.nl

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

Fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2021

DÉ TRANSPORT COMPAGNON!
DE EXPERT OP HET GEBIED VAN HET VERVOER VAN AFVAL!

WWW.DTCSURHUISTERVEEN.NL

T: +31 (0)512-368000
E: planning@dtcsurhuisterveen.nl 

FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN GELUKKIG 2021

WIJMA HAARDEN NR 1 OP
GEBIED VAN HAARDEN

OOK IN DECEMBER!

10% 
korting 
op het 

gehele 

assortiment

Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen

Tel: 0511-233040
www.wijmahaarden.nl

www.dehaardenman.nl 

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

aan de RIVM richtlijnen 
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Jelle Tilstra blikt terug op zijn trainerscarrière in Noordoost-Friesland

‘Be Quick Dokkum was ‘mijn’ club, maar 
mijn hart lag ook bij vv Zwaagwesteinde’

DOKKUM -  Jelle Tilstra uit Dokkum is geen onbekende in de voetbalwereld 
in Noordoost-Friesland. Van 1978 tot en met de begin jaren ’90 was hij 
hoofdtrainer bij diverse clubs in deze regio. Bij alle voetbalverenigingen 
lukte het hem om met het eerste team te promoveren. Alleen zijn laatste 
wedstrijd eindigde in degradatie. 

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

Jelle Tilstra werd geboren in Zwa-

gerbosch maar verhuisde toen hij 

drie jaar was al naar Dokkum. ,,Dat 

was in 1950, net na de oorlog dus 

de huizen waren schaars. Het huis 

waar we woonden stelde niet zoveel 

voor maar mijn ouders waren allang 

blij dat we een dak boven ons hoofd 

hadden.’’ Jelle wilde graag sportle-

raar of fysiotherapeut worden, maar 

beide opleidingen waren te ver weg. 

Dus werd het de Kweekschool. Hij 

werd leraar op de LTS in Dokkum 

en specialiseerde zich in aardrijks-

kunde, geschiedenis, Nederlands en 

later ook economie. Maar zijn hart 

lag bij de sport. Hij voetbalde van 

jongs af aan bij Be Quick en speelde 

tot zijn dertigste in het eerste elftal. 

Daarna werd hij daar jeugdtrainer 

en trainer van het tweede elftal. ,,Ik 

moest het trainingsvak toen nog le-

ren. Daarvoor ging ik op cursus bij 

Foppe de Haan die op dat moment 

hoofdtrainer bij Drachtster Boys 

was.’’ Jelle werd daar tweede trainer 

en toen Foppe naar Assen vertrok 

zei hij: ‘mijn opvolger loopt hier 

rond.’ Hij doelde daarmee op Jelle 

Tilstra. 

Goede leerschool
Zo begon Tilstra zijn carrière als 

voetbaltrainer bij Drachtster Boys. 

,,Dat was een pittige periode waar 

ik veel van heb geleerd. Ik had nog 

helemaal geen ervaring. Als trainer 

was ik te direct, als iemand een fout 

maakte, zat ik er meteen bovenop. 

Ik leerde dat het goed was om spe-

lers eerst complimenten te geven en 

daarna pas kritisch te zijn. Of zoals 

Foppe het zei: ‘van een schouder-

klopje heeft nog nooit iemand een 

blessure gekregen.’’ Bij Drachtster 

Boys werden ze twee keer net geen 

kampioen, maar voor Jelle was het 

een goede leerschool. 

Hoofdtrainer van Anjum
In 1982 werd de Dokkumer hoofd-

trainer van Anjum. Deze club speel-

de in die tijd op hetzelfde niveau als 

Be Quick Dokkum. ,,We hadden 

een goed elftal met spelers als Rom-

ke Kooyenga, Theun Teitsma en 

Brant Visser. Alleen het trainings-

veld was niet zo best. De spelers 

maakten daar regelmatig een buik-

landing in de modder en stapten 

daarna met trainingspak en al onder 

de douche. Met Anjum promoveer-

den we op een bijzondere manier. 

Eerst eindigden we, samen met nog 

vier ploegen, als tweede in de com-

petitie. We speelden onderling een 

halve competitie en eindigden met 

Fitboys uit Beilen gelijk in punten 

en in doelsaldo. 

De KNVB besloot dat de beslis-

singswedstrijd in Drachten moest 

worden gespeeld, voor mij geen 

onbekend terrein. Maar wat bleek? 

We moesten penalty schieten om te 

promoveren. De eerste misten wij 

gelijk, maar we hadden het geluk dat 

de scheids deze goal afkeurde omdat 

de keeper te vroeg bewoog. Daarna 

schoten we raak en vervolgens won-

nen wij.’’

‘Ik bin jim man’
Via het geruchtencircuit had Jelle al 

gehoord dat meerdere clubs geïn-

teresseerd in hem waren als trainer. 

Ook Zwaagwesteinde belde, maar 

geen haar op mijn hoofd die eraan 

dacht om trainer te worden in De 

Westereen. ,,Zij hielden echter vol 

en kwamen met een hele delegatie 

bij ons thuis met een groot bos bloe-

men voor mijn vrouw Linda. De klik 

was er meteen dus met de woorden 

‘ik bin jim man’ ging het door.’’ VV 

Zwaagwesteinde had in die tijd zo’n 

geweldige selectie dat Jelle zei: ‘Als 

jullie geen kampioen worden, dan 

ligt het aan mij’. 

Maar de Westereenders hadden twee 

seizoenen achter elkaar pech. Het 

eerste seizoen stonden ze bovenaan 

toen een wedstrijd gestaakt werd 

wegens een ruzie waar ook de Wes-

tereenders bij betrokken waren. ,,De 

keeper werd er ten onrechte uitge-

stuurd, er volgde een penalty en dat 

kostte ons het kampioenschap. Het 

jaar erna stonden we weer bovenaan. 

De eerste wedstrijd na de winterstop 

moesten we tegen Kootstertille. We 

hadden wel met 12-0 moeten win-

nen, maar we verloren met 1-0 en 

werden uiteindelijk tweede.’’ 

Eindelijk kampioen
Driemaal is scheepsrecht, dacht Jelle. 

In het derde seizoen dat hij trainer 

was steeg de spanning gedurende de 

competitie. Zwaagwesteinde stond 

weer bovenaan en speelde één van de 

laatste wedstrijden tegen Be Quick 

Dokkum. ,,We verloren waardoor 

we geen punten meer mochten ver-

spelen. We wonnen de voorlaatste 

wedstrijd bij ’t Fean en de laatste 

wedstrijd wonnen we van Minnerts-

ga. De ontlading was groot. Ein-

delijk promoveerden we naar de 2e 

klas. Als kampioenen reden we door 

het dorp. Wat me opviel was dat bij 

de mensen van de zondagmiddag-

club de gordijnen dicht gingen. In 

die tijd was er nog veel rivaliteit tus-

sen de zondag en zaterdagafdeling, 

maar niet tussen de spelers van beide 

teams.’’ 

Mooie anekdotes 
Jelle Tilstra kijkt terug op een mooie 

tijd bij Zwaagwesteinde, mede 

dankzij de goede leider van het team, 

Brant Heidstra, een echte verbinder. 

Jelle: ,,De mensen waren hier zo 

spontaan en het was alles of niets. Ik 

weet nog dat Jan Rozema – dé spits 

van de club – een keer zijn teen ge-

broken had. Hij kon niet voetballen, 

maar zijn vader was metaalbewerker 

en maakte in zijn voetbalschoen een 

ijzeren kapje voor over zijn tenen zo-

dat hij toch kon spelen.’’ Een andere 

mooie anekdote heeft Jelle over een 

scheidsrechter, Ariu. Dat was een 

klein mannetje die de netten van de 

goal wilde controleren, maar hij kon 

er niet bij. Jelle: ,,Peter Santema los-

te dit op door hem op de schouders 

te tillen. Nadat de scheids de goals 

had gecontroleerd wilde hij afstap-

pen, maar Peter liep nog even met 

hem door van de ene naar de andere 

goal. De rest van de wedstrijd heeft 

deze scheids tegen ons gefloten.’’

‘Ik sjoch it al oan it kopke’
De feestjes bij vv Zwaagwesteinde 

waren ook altijd bijzonder. ,,Om 

20.00 uur begon het en vijf minuten 

later stond iedereen al in de polo-

naise’’, lacht Jelle. Ook zijn vrouw 

Linda genoot van de feestjes in De 

Westereen. ,,Dat waren de leukste 

feestjes. De spelers vroegen mij ook 

altijd om met ze te dansen. Bij ande-

re clubs durfden ze dat niet te vragen 

aan de vrouw van de trainer. Maar 

bij Zwaagwesteinde wel.’’ Na een 

training bij de Groene Ster ging het 

team altijd eten bij E10. Daar had je 

een zwembadje en een sauna. ,,Dat 

was nogal klein, maar dat vonden de 

mannen van Zwaagwesteinde geen 

probleem: met meer dan twintig 

man sprongen ze erin.’’ Na dat derde 

jaar was het voor Jelle duidelijk het 

moment om te stoppen. Tijdens de 

contractbespreking zei Brant Heids-

tra: ‘ik sjoch it al oan it kopke.’

Be Quick Dokkum
Jelle had vervolgens gesprekken met 

Broekster Boys en BCV. Het werd 

BCV. In die tijd (1988) speelden de 

Burgumers op hoog niveau, onder 

ander tegen Be Quick Zwolle. Na 

dat seizoen was het de bedoeling om 

voor twee jaar bij te tekenen bij BCV, 

maar op dat zelfde moment belde Be 

Quick Dokkum met de vraag of hij 

hoofdtrainer wilde worden van zijn 

oude club. ,,Daarmee kwam voor 

mij een wens in vervulling. Be Quick 

Dokkum was de club waar ik altijd 

gespeeld had in het eerste elftal. In 

mijn enthousiasme zei ik direct ‘ja’. 

Achteraf gezien was dat niet netjes 

tegenover BCV.’’ Het eerste seizoen 

had Be Quick het moeilijk. Een be-

palende speler uit het team – Piet 

Wiersma – was net voor Jelle zijn 

komst vertrokken naar het betaalde 

voetbal. Hij scoorde veel en dat werd 

niet meteen opgepakt door de an-

dere spelers. Na het eerste jaar kwa-

men er links en rechts goede spelers 

bij, onder wie spelers uit de jeugd 

en onder andere Romke Kooyenga, 

Peter Braaksma en Douwe van der 

Schaaf. Terwijl Minne Eelkema, 

Tjisse Oosterhof, Theo Boomsma, 

Leo de Roos, Daniël Vriezema en 

IJke Postma de kern van het elftal 

waren. ,,Het elftal werd steeds beter 

en in het derde jaar werden we kam-

pioen bij de Leeuwarder Sweltsjes.’’

Te druk
Na vier jaar als trainer bij Be Quick 

besloot Jelle een punt te zetten ach-

ter zijn trainerschap. Naast trainer 

was hij leraar, had drie kapperszaken 

(La Coupe) samen met Linda en 

een gezin met twee dochters. ,,Het 

was een drukke tijd. Ik bereidde 

mijn trainingen altijd goed voor, 

na mijn werk ging ik door naar de 

kapsalon in Damwâld en drie avon-

den per week stond ik op het veld. 

Het werd steeds drukker met de 

zaken dus stopte ik met het trainer-

schap. Totdat vv Zwaagwesteinde 

belde. De toenmalige trainer Jaap 

de Blauw ging vanwege een andere 

baan verhuizen. Ze vroegen of ik 

het seizoen wilde afmaken. Omdat 

ik Zwaagwesteinde zo’n mooie club 

vond wilde ik ze graag helpen. Maar 

ik schrok wat ik daar aantrof. Er 

was niemand over van de oude se-

lectie en het niveau was dramatisch 

achteruit gegaan. Zo gebeurde het 

dat ik tijdens de laatste wedstrijd 

van mijn trainingscarrière met mijn 

team degradeerde.’’

Mentaliteit 
Hoewel Be Quick Dokkum altijd 

‘zijn’ club is geweest, lag zijn hart 

ook bij vv Zwaagwesteinde. Jelle: 

,,Nog steeds heb ik contact met de 

Westereenders. Elk jaar word ik uit-

genodigd voor een reünie rond kerst 

bij de Zilveren Maan. We krijgen 

daar hapjes en drankjes en de op-

brengst van de avond gaat naar een 

goed doel. De mentaliteit van de 

Westereenders heeft mij altijd aan-

gesproken. Het is zwart of wit, grijs 

bestaat niet.’’
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ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK
WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden 
Tel. 058-2896800

GOEDKOPER!!
NERGENS

9.99m2
INTENSIEF

vAn 
 19.99 NU

 GEBRUIK
MET

GRATIS

PLINTEN EN

ONDERVLOER

Turfschip 7 - Heerenveen 
Tel. 0513-785347

LEKKER  KLUSSEN
MET DE KERST

vAn
11.99 NU

GEBRUIK4.99m2

SLAAPKAMER 7.99m2
WOONKAMER

vAn
14.99 NU

GEBRUIK

MET GRATIS

PLINTEN EN

ONDERVLOER

APK keuring

Onderhoud en reparatie

Verkoop, nieuw  

en gebruikt

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

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 

Geschenken
voor de decembermaand:

Troost Kerstkaarten, 
kaarsen, Willow Tree, 
troostgeschenken



DECEMBER 2020 |  dde Westereender |  55

Ropta Boys, Ternaard, Holwerd, Anjum en Oostergo organiseren Nijjiers Skiterij

Voetbalclubs slaan handen ineen in coronatijd

OOSTERNIJKERK/TERNAARD/HOLWERD/ANJUM/EE – Wat niemand voor mo-
gelijk hield, wordt toch waarheid. De voetbalverenigingen van Oostergo, 
Anjum, Holwerd, Ternaard en Ropta Boys zetten samen een actie op om 
geld op te halen. Op die manier willen ze de bodem van de kas van de vijf 
verenigingen bedekken, zodat er de komende jaren ook gevoetbald kan 
worden en er dus nog vele derby’s gespeeld kunnen worden.

Iedere zaterdag staat er wel een derby 

in Noordoost-Friesland op het pro-

gramma waarvoor de voetballers zich 

voor de volle honderd procent voor in-

zetten. ,,Helaas worden deze wedstrij-

den op dit moment even niet gespeeld 

en zijn de kantines dicht. Potdicht, 

met als gevolg dat deze voetbalclubs 

geen inkomsten hebben en dus finan-

cieel de tering naar de nering moeten 

zetten. Een hele uitdaging’’, aldus 

voorzitter Klaas Sipma van vv Oos-

tergo.

‘Dit moat oars’
Nog nooit eerder werkten de voetbal-

clubs Ropta Boys, Ternaad, Holwerd, 

Anjum en Oostergo samen. Normaal 

gesproken zijn de wedstrijden tussen 

de teams beladen en staan ze garant 

voor strijd. ,,Dit moat oars’’ riepen de 

voorzitters van deze vijf voetbalvereni-

gingen uit de regio. In tijden van crisis 

moet je elkaar opzoeken en samen-

werken daar waar het kan. Nu slaan ze 

de handen ineen met een ludieke actie 

op een bijzondere locatie.  

Nijjiers Skiterij
Na weken van online-vergaderen is 

besloten om op zaterdag 16 januari de 

Nijjiers Skiterij te houden. Een voet-

balveld wordt verdeeld in 5000 vakken 

van één bij één meter. Deze vakken 

worden online verkocht voor 11 euro 

per stuk. Op zaterdag 16 januari zul-

len er vervolgens diverse activiteiten 

plaatsvinden die te volgen zijn via een 

drone op de websites van de betref-

fende verenigingen. 

Zo zullen de vijf aanvoerders van het 

eerste elftal van de verschillende ver-

enigingen een bal het veld in trappen. 

De prijswinnaars zijn degene die het 

juiste vak hebben gekocht, en dat is 

het vak waar de ballen tot stilstand 

komen. 

Daarnaast zullen ook een aantal pro-

minente personen uit Friesland een 

balletje trappen. Maar absoluut hoog-

tepunt zal zijn wanneer koe Bertha de 

arena betreedt. Het vak waarin Bertha 

‘skyt’, zal de grote winnaar zijn van 

deze gezamenlijke Nijjiers Skiterij. Er 

zijn deze dag grote prijzen te winnen.

Ludieke locatie
De organisatie is nog op zoek naar 

een ludieke locatie voor deze Skiterij. 

Op dit moment worden er gesprek-

ken gevoerd met de beheerders van 

het veld bij Cambuur, it Sjûkelan en 

het hoofdveld aan het Tolhuispark in 

Dokkum. Maar wanneer lezers van 

De Westereender nog een beter idee 

hebben voor een ludieke locatie, meld 

je dan even bij één van de voorzitters 

van de organiserende verenigingen.

Als laatste doen de voorziters een op-

roep aan alle mensen en bedrijven die 

het sporten in Noordoost-Friesland 

een warm hart toedragen. Koop een 

vak, en let op, hoe meer vakken je 

koopt, hoe groter de kans dat je een 

prijs wint! ,,Dizze aksje kin allinnich 

mar in sukses wurde’’, zeggen de orga-

nisatoren. Zij gaan dan ook voor 5000 

verkochte vakken. 

Voor meer informatie, houd de web-

site en facebookpagina’s van de vijf 

voetbalverenigingen in de gaten. 

Foto’s: Jaap de Boer

Pietsje fan Gjerrit gaat viraal op Facebook

‘Minsken ha wer ferlet fan fermaak’
WÂLTERSWÂLD - Pietsje fan Gerrit is een hit op social media. Het begon 
als een grapje op Facebook maar het filmpje groeide uit tot een kijkcijfer-
kanon. Pietsje haar eerste filmpje werd meer dan 160.000 keer bekeken 
en 3000 keer gedeeld. De persoon achter deze filmpjes is zangeres Griet 
Wiersma uit Wâlterswâld. ,,Ik wurd der ferlegen fan.’’

Pietsje fan Gerrit is ontstaan in co-

ronatijd. Griet Wiersma had het ra-

zend druk met haar optredens voor 

FLJIMSK, de nieuwe cd, de organisa-

tie van het Frysk Sjongers Gala, maar 

ook solo. ,,Yn ien kear lei alles stil. 

Omrop Fryslân soe opnamen meitsje 

fan FLJIMSK 2, ús teäterprogramma 

mei troubadour Piter Wilkens en goo-

chelaar Minze Dijksma. Op 1 april, 

dat wie gjin grap. Wie hiene it earst 

ferset nei 8 oktober, want wy tochten, 

dan is dy corona al lang wêr foarby. 

No ha we mar gjin nije datum fêstlein. 

Hooplik slagget it folgjend jier. De 

kaartsjes bliuwe yn elk gefal jildich.’’

De geboorte van Pietsje
Griet zat net als andere artiesten 

noodgedwongen thuis. Goede vrien-

den en collega’s Minze Dijksma en 

Anneke Douma raadden haar aan 

toch wat ‘in the picture’ te blijven. Zij 

kwamen dan ook met het voorstel in 

om een typetje op Facebook te zetten. 

Acteren was Griet niet vreemd dank-

zij al haar vroegere shows met Teake 

van der Meer en nu met FLJIMSK. 

Ook bij haar solo-optredens komen 

regelmatig komische typetjes voorbij 

zoals Japke Taksi en Hinke Himmel. 

,,Ûnder it stofsûgjen kaam ik de do-

aze mei typke klean tsjin en seach de 

omslachdoek fan beppe lizzen. In hol-

doekje en in âld bril der by....en doe 

wie Pietsje fan Gerrit geboaren.’’

De Fryske Tineke Schouten
Met een oude telefoon ging ze ach-

terhuis in het zonnetje zitten om haar 

eerste filmpje op te nemen. ,,It iennige 

wat ik doch is in grapke fertelle en 

mysels in bytsje fersprekke. Dan is it al 

klear.’’ En zo bespreekt Griet in haar 

3 minuten durende video’s actuele en 

vooral herkenbare ‘problemen’ over 

coromo, vascinatie, Willem Aledan-

der en Maximo en Tromp en Bidon. 

Haar ‘man’ Gjerrit wordt er altijd bij 

betrokken en is meestal de pineut. In 

haar laatste filmpje stelde Pietsje dat 

coromo net zo hardnekkig is als de 

lucht die haar Gjerrit achterlaat op 

de wc. ,,Ik krige dernei sels tips oer 

hoe’t ik dy lucht fuort krije koe’’, lacht 

Griet. De reacties op haar video’s zijn 

overweldigend en komen vanuit heel 

Nederland en zelfs daarbuiten. Griet 

Wiersma wordt in de volksmond 

zelfs al de Fryske Tineke Schouten 

genoemd omdat ze zingt en typetjes 

speelt. 

Elke week op Omrop Fryslân
De goed bekeken filmpjes hebben er 

zelfs toe geleid dat Pietsje fan Gjerrit 

nu elke maandag op Omrop Fryslân 

komt om te vertellen over hoe haar 

week was. Tot en met 28 december is 

ze om 13.40 uur op de radio te horen 

bij Diana de Groot in ‘De Middei fan 

Fryslân’. Of, zoals Pietsje haar noemt, 

Diamo. ,,Ik moat no elke kear wat nijs 

betinke  en dat is best lestich, mar oant 

no ta slagget it goed Ferline wike stie 

it noch mar krekt op Facebook en wie 

it filmke alwer 56.000 kear besjoen. 

Minsken ha yn dizze rare tiid ferlet 

fan fermaak. Dat blykt wol.’’ 

‘It duorret te lang’
Zelf kan Griet Wiersma ook haast 

niet wachten totdat ze weer op het 

podium mag staan. Al geeft ze eerlijk 

toe dat de rust haar ook wel even goed 

heeft gedaan. ,,Ik hie it eins wat té 

drok. Yn de coronatiid hie ik eindelik 

tiid foar de beppesizzers. No ha ik al-

les wer op de rit dus wat my betreft 

kinne we wer los. It duorret te lang. Ik 

mis de minsken; de gesellichhyd. Mar 

gelokkkich makket Pietsje it gemis 

wer in bytsje goed.’’

Douwe Douma en Wim Rietdijk 
blijven de vereniging trouw
JISTRUM - De huidige trainers van het eerste elftal van vv Jistrum - Douwe 

Douma en Wim Rietdijk - staan ook in het voetbalseizoen 2021-2022 voor 

de groep. Beide heren hebben het contract met één seizoen verlengd.

Daarnaast hebben de assistent trainer (Yge Venema) en de leider ( Johannes 

van der Sluis) aangegeven nog graag één seizoen te willen blijven. Zowel de 

gehele leiding van het vlaggenschip als het bestuur is van mening dat de taken 

nog lang niet zijn volbracht.

De vereniging heeft na een goed bekeravontuur een start gemaakt op het ge-

wenste niveau; de standaard vijfde klasse op de zaterdagmiddag. Vv Jistrum is 

zeer ingenomen dat de vier heren trouw blijven aan de vereniging.

In tijden van crisis 
moet je elkaar  
opzoeken en  
samenwerken daar 
waar het kan.
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De Westereender
wenst u fijne 
feestdagen  

een een gelukkig 
nieuwjaar

Klasina, Nynke, Johannes, Jaap, 

Marcel, Johan Henk en Pieter Jan.

ALTIJD VERRASSEND IN AANBOD
TWIJZELERHEIDE  BJIRKEWEI 9 
GRONINGEN  WOONBOULEVARD HOENDIEP  ATOOMWEG 6-9
 WWW.WOONLAND.EU
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BIJ WOONLAND

Fijne feestdagen 
en een gelukkig 
en gezond 2021

2E
KERSTDAG 
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Brugchelencamp kijkt terug op een bewogen jaar

‘De steun van de bewoners van 
De Westereen is hartverwarmend’
DE WESTEREEN - Nog nooit eerder sloot verzorgingstehuis Brugchelencamp 
haar deuren voor familie en bezoekers. Wat aan het begin van 2020 
nog ondenkbaar lijkt, blijkt in maart de harde werkelijkheid te worden. 
Het coronavirus doet de regering op 20 maart besluiten om alle verzor-
gings- en verpleeghuizen op slot te gooien. Negen maanden later kijken 
medewerkers Bonne Doller en Sandra de Roos terug op een hectisch en 
bovenal spannend jaar. ,,Corona hat ús sjen litten dat neat sa wichtich is 
as omtinken ha foar elkoar.”

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

Vrijdag 20 maart 2020; de dag dat 

woonzorgcentrum Brugchelencamp 

in De Westereen haar deuren sluit. 

Coördinerend verpleegkundige San-

dra de Roos herinnert zich dit mo-

ment nog als de dag van gisteren. ,,Die 

bewuste vrijdag was het hier surrealis-

tisch stil”, vertelt ze. ,,Van de ene op de 

andere dag mocht er niemand meer op 

bezoek komen. Dat was een vreemde 

gewaarwording, voor bewoners maar 

ook voor ons als personeel. Het was 

plotseling stil op de gangen. Een stilte 

die de spanning vertolkte die er bin-

nen de organisatie leefde. Niemand 

had ook maar enig idee wat ons nog te 

wachten stond.”

‘TV Brugchelencamp’
Ook Bonne Doller, coördinator Wel-

zijn bij Brugchelencamp, heeft die 

vrijdag 20 maart nog haarscherp op 

z’n netvlies staan. ,,We moesten plot-

seling een dikke rode streep zetten 

door al onze activiteiten. Als team zijn 

we meteen op zoek gegaan naar een 

alternatief, want één ding stond voor 

ons als een paal boven water: juist in 

zo’n spannende periode moeten we 

afleiding bieden aan onze bewoners. 

Zo ontstond het idee voor een tv-pro-

gramma, dat alle bewoners van Brug-

chelencamp op de eigen kamer kon-

den zien. Geen rampenzender, maar 

juist een zender met positief nieuws.” 

Zo gezegd, zo gedaan. Het podium 

van restaurant Fiversicht wordt op 

24 maart omgetoverd tot tv-set. Plots 

blijkt de camera boven het podium 

het ideale middel om te communice-

ren met alle bewoners. ,,In iedere live 

uitzending van ‘Kofjetiid’ hadden we 

onder andere een mystery guest, een 

medewerker uit onze eigen organisa-

tie”, vertelt Bonne. ,,Aan de hand van 

een aantal vragen mochten bewoners 

raden wie het kon zijn. Ook werd er 

aandacht geschonken aan bewoners 

die die dag jarig waren. Daarna volgde 

een bezoek van onze kok uit de keu-

ken, die vertelde wat er die dag op het 

menu stond. En tot slot deelden we 

een leuke tv-tip en een raadsel met 

de bewoners. Dit eenvoudige format 

bleek een groot succes.”

Creativiteit in coronatijd
Tijdens de lockdown stemmen be-

woners massaal af op ‘TV Brugche-

lencamp’. Daarnaast komt er al snel 

een ‘Brugchelencamp in beweging-

variant’ op dinsdagmiddag en kun-

nen bewoners op donderdagmiddag 

muzikale verzoeknummers aanvragen. 

,,Alle middelen die we hadden, wer-

den ingezet om bewoners een mooie 

dag te bieden”, knikt Bonne. ,,We 

hebben maar liefst 49 tv-uitzendingen 

gemaakt.” 

Deze verrassende positieve insteek 

zorgt voor meer creativiteit op de 

werkvloer. Al snel volgen er in de 

weekenden gezellige welzijn-sjoel-

competities, waarbij bewoners op de 

gang de strijd met elkaar aangaan. 

Daarnaast kan men af en toe meedoen 

aan coronaproof bingomiddagen, 

waarbij deelnemers vanuit de deur-

post hun bingokaart invullen. En ook 

in de weekenden, wanneer de familie 

niet langs mag komen, wordt er meer 

individuele aandacht aan de bewoners 

besteed. Bonne: ,,In samenwerking 

met de kerkgemeenschappen in het 

dorp vonden we vervanging voor de 

maandelijkse kerkdienst in de vorm 

van een Pastorale Brief. Voor sommige 

bewoners is geestelijke ondersteuning 

juist in deze tijd onmisbaar.”

Hartverwarmende steun uit het dorp

Ook inwoners uit De Westereen leven 

mee met de bewoners van Brugche-

lencamp. In maart worden de eerste 

tekeningen als hart onder de riem bij 

de voordeur gelegd. ,,Dat werden er al 

snel zo veel dat we een grote melkbus 

bij de ingang hebben neergezet, waar 

iedereen z’n cadeautjes kon achterla-

ten”, lacht Sandra. ,,We werden zeker 

in de eerste weken van de lockdown 

overspoeld met attenties. Tekeningen, 

bloemen, zelfgebakken cakes, paaseie-

ren, tulpen en onlangs werden we zelfs 

nog getrakteerd op oliebollen. We 

hebben de afgelopen tijd ontzettend 

veel steun uit het dorp gekregen. Dat 

is echt hartverwarmend.”

Ondertussen houden medewerkers en 

directie in april en mei angstvallig in 

de gaten hoe het coronavirus aan een 

niet te stoppen opmars begint vanuit 

het zuiden richting het noorden van 

het land. ,,Om ons heen hoorden we 

steeds meer collega-verpleeghuizen 

die ondanks de lockdown en de stren-

ge voorzorgsmaatregelen toch de eer-

ste coronapatiënten meldden”, vertelt 

Sandra. ,,Dat vond ik nog de meest 

spannende periode. Ik werd zelf ook 

ontzettend voorzichtig. Ik deed geen 

boodschappen meer en ging alleen 

de deur nog uit om naar m’n werk te 

gaan. Want ik wilde absoluut niet dat 

iemand in Brugchelencamp het virus 

door mijn toedoen zou oplopen.”

Ook Bonne beperkt z’n leven tot 

thuis en z’n werk. ,,M’n wereldje werd 

steeds kleiner. Ik was echt blij dat ik 

nog aan het werk mocht, zodat ik 

toch nog wat mensen zag. Zeker in 

die spannende tijd merkten we dat 

het virus een enorme impact had op 

alle collega’s. We werden allemaal nog 

voorzichtiger dan we al waren. En met 

succes, want tot nog toe zijn we de 

dans ontsprongen en weten we corona 

nog altijd buiten de deur te houden”, 

klopt hij af op de onderkant van de 

tafel.

Bijzonder kippenvel moment
Terugkijkend op afgelopen jaar is er 

één moment dat Sandra en Bonne 

nog altijd kippenvel bezorgt. ,,Het 

afscheid van een bewoonster die door 

haar familie is opgehaald om thuis te 

sterven”, vertelt Sandra. ,,Deze me-

vrouw woonde al tien jaar bij ons. 

Door de coronamaatregelen mocht er 

op dat moment niemand op bezoek 

komen, ook niet toen mevrouw lang-

zaamaan achteruit ging. Dat was voor 

de familie reden om haar mee naar 

huis te nemen om samen als familie 

elkaar afscheid te kunnen nemen. Een 

besluit waar we als zorgverleners hon-

derd procent achter stonden. Maar 

wat was dat een moeilijke dag. Ik weet 

nog precies hoe ze in haar rolstoel naar 

buiten werd begeleid. Een aantal we-

ken later is mevrouw overleden. Thuis 

bij haar familie. Precies zoals ze het 

zelf graag wilde.”

Ondanks deze moeilijke momenten 

heeft dit bewogen jaar Brugchelen-

camp en haar bewoners en medewer-

kers ook veel gebracht. ,,De saamho-

righeid was hier altijd al heel groot, 

maar is alleen maar gegroeid”, geeft 

Bonne als voorbeeld. ,,Juist door er 

te zijn voor onze bewoners, maar ook 

voor collega’s onderling, hebben we 

ons er tot nog toe kranig doorheen ge-

slagen. We zijn nog hechter geworden 

als team. In voor- en tegenspoed staan 

we voor elkaar klaar.” 

Wensen voor 2021
Over de vraag naar zijn wens voor 

2021 hoeft Bonne niet lang na te 

denken. ,,Ik zou graag willen dat ook 

de bewoners van de aanleunwonin-

gen binnenkort weer welkom zijn in 

Brugchelencamp om mee te doen aan 

onze activiteiten. Deze mensen vallen 

op dit moment tussen wal en schip. 

Dat raakt me, omdat iedereen op dit 

moment aandacht en afleiding nodig 

heeft. Mijn grote wens voor 2021 is 

dan ook dat we samen met de bewo-

ners van de aanleunwoningen onze 

activiteiten weer langzaamaan kunnen 

oppakken.”

Sandra deelt deze wens van harte. ,,Ik 

hoop dat we het coronavirus ook vol-

gend jaar buiten de deur weten te hou-

den. Daar blijven wve met z’n allen 

keihard ons best voor doen. Ondanks 

alle beperkingen willen we iedereen 

de best mogelijke zorg blijven geven. 

Corona heeft ons laten zien dat niets 

zo belangrijk is als oprechte aandacht. 

Misschien nog wel het beste medicijn 

in zo’n bewogen jaar.”

Alzheimer

Dit is Wieke. Wieke was mijn beppe. 

Zij had Alzheimer. Ik heb dat nooit 

tegen veel mensen vertelt en bij ons 

thuis werd er weinig over de ziekte 

gesproken. Niet omdat we het niet 

belangrijk vonden. Integendeel. 

Ik herinner mijn beppe als een hele 

lieve, warme vrouw. Ze was altijd blij 

om ons te zien. We werden dan ver-

wend met chips, chocola en ijs, al-

les door elkaar. Zoals dat alleen bij 

beppe’s kan. Ze nam geen blad voor 

de mond en dat vonden wij grappig. 

Beppe had altijd DF pepermunt, die 

noemde ze De Fretters. Vaak zat ze 

met haar been op een kruk, want ze 

had altijd last van ‘dy âld poat’.  

Op mijn vijftiende werd ze door mijn 

vader naar Talma Hûs in Feanwâlden 

gebracht. Ik heb daar niet veel van 

meegekregen. Op die leeftijd was ik 

met hele andere dingen bezig. Wat ik 

nog wel weet is dat ik die avond ruzie 

had met mijn zussen over iets onbe-

nulligs. Mijn vader zei dat we moesten 

stoppen. ,, Ik ha hjoed myn mem nei 

Talma brocht en dat docht sear’’, zei 

hij.

Ik ben die uitspraak nooit vergeten. 

Het raakte me, want bij ons thuis 

werd er – zoals in zovele huishoudens 

in deze regio – weinig over emoties 

gepraat. We gingen dan ook door met 

ons leven en bezochten vanzelfspre-

kend regelmatig onze beppe die vanaf 

haar 76e in Talma woonde. 

Langzaamaan ging ze achteruit. Heel 

langzaam. Op haar 89e overleed ze 

na problemen met haar hart. ,,Nu is 

beppe weer gewoon beppe’’, zei mijn 

neefje. Dat was ook zo. Voor het eerst 

werd er binnen onze familie weer ge-

sproken over wie ze was, over haar 

leven, over de mooie vrouw die hier-

boven op de foto staat. Niet over die 

vreselijke ziekte Alzheimer.

In september van dit jaar stuurde mijn 

vader een berichtje naar de familie-

app ‘Indrukwekkend verhaal over 

Alzheimer’. Hij deelde de link over de 

campagne ‘Ik ben Wil’ waarmee Wil 

Vogt Alzheimer een gezicht gaf. De 

eerstvolgende keer dat ik mijn ouders 

bezocht spraken we erover. Over Alz-

heimer, over mijn ene beppe, maar ook 

over mijn andere beppe die anderhalf 

jaar later ook naar Talma Hûs moest 

verhuizen. Ook zij had een vorm van 

dementie. 

Mijn moeder vertelde hoe erg ze het 

vond dat ze haar mem naar Talma 

Hûs moest brengen. ,,Doe’t wy har 

hûs útstapten draaide beppe har noch 

ien kear om en sei: Dus, dit wie it dan.’’ 

Ik besefte opeens hoe moeilijk het 

voor mijn ouders moet zijn geweest 

dat ze twintig jaar lang van Damwâld 

naar Feanwâlden zijn gefietst om hun 

moeder te bezoeken in het verpleeg-

huis. Toch was het fijn om er met ze 

over te praten. De oude foto’s kwamen 

op tafel en ook de verhalen over vroe-

ger. 

Na het indrukwekkende interview 

met Titus Vogt dat ik vorige week 

hield over zijn moeder die Alzhei-

mer had, wilde ik hem persoonlijk 

bedanken voor de gesprekken die hij 

alleen al in mijn familie op gang heeft 

gebracht dankzij de campagne ‘Ik 

ben Wil’. Maar opeens schoot ik vol. 

Eerlijk gezegd had ik niet in de ga-

ten hoeveel impact de ziekte van mijn 

beppes ook op mij als kleindochter 

heeft gehad. 

Achteraf hadden we er misschien 

meer over moeten praten. Daarom 

vind ik het ook zo geweldig dat de ge-

sprekken over Alzheimer en dementie 

dankzij Wil weer op gang zijn ge-

bracht. Zelfs in Noordoost-Friesland 

waar mensen het moeilijk vinden om 

hun gevoelens te uiten. Dát heeft Wil 

teweeggebracht. 

De vrouw op deze foto is Wieke, toen 

ze nog in de bloei van haar leven was, 

nog geen idee van Alzheimer had. 

Wieke was mijn beppe. En ik ben er 

trots op dat zij mijn beppe is geweest.

Klasina van der Werf

Ps: Voor het interview met 

Titus Vogt over de campagne ‘Ik ben Wil’ 

zie pagina 9.

COLUMN
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Uw zelfslachtende slager

Wij wensen u
 prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

9271 AM Tsjerkestrjitte 2, De Westereen Tel. 0511 44 12 76
info@slagerijriemersma.nl         www.slagerijriemersma.nl

Hoogwerker       Multitransport       Heftruck       Bouwinspectie

Sanjes 4 9269 HA Feanwâlden
0610370215  |  info@diedeltjedei.nl

www.diedeltjedei.nl

OPENING
JANUARI

2021

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

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

CADEAUVOORDEEL.NLCADEAUVOORDEEL.NL

ONZE WINKEL IS COMPLEET VERNIEUWD!
- MEER spellen en puzzels

- GROTER assortiment diamond 

painting 

- VEEL nieuwe hobby en 

knutselmaterialen 

- BERGEN nieuwe speelgoed 

artikelen 

Kleinvak en breiwol!
Kleinvak en breiwol!

NIEUW!!!NIEUW!!!
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Lekker buiten spelen bij kinderopvang Diedeltje Dei
FEANWÂLDEN - Een droom komt uit voor Alinda Visser-Faber (32) uit 
Broeksterwâld. Vanaf 4 januari 2021 start zij haar eigen kinderopvang 
Diedeltje Dei in Feanwâlden, gelegen aan de Centrale As naast Sanjes 
Safari. ,,Nu kan ik eindelijk werken aan het ideale kinderdagverblijf zoals 
ik die altijd voor ogen heb gehad.’’

Alinda komt uit een echt ondernemers-

gezin. Haar vader heeft een groothandel 

in glas in Leeuwarden en haar moeder 

heeft een eigen praktijk voor psycho-

therapie aan huis. ,,Ik liep ook altijd wel 

rond om voor mezelf te beginnen. Ik heb 

in 2009 mijn diploma gehaald en bij ver-

schillende kinderdagverblijven gewerkt. 

Iedere baas heeft zijn eigen visie en daar 

kon ik mij niet altijd in vinden. De enige 

manier om het op mijn eigen manier te 

doen was: voor mezelf beginnen. In co-

ronatijd liep ik langs dit voormalige pan-

nenkoekhuis bij Sanjes Safari en ik wist: 

als ik iets wil, dan is dit de ideale plek.’’

Lekker buiten spelen
Ook eigenaar Wiemer Visbeek van 

Sanjes Safari was positief. Hij had geen 

plannen met het betreffende pand en 

vond een kinderopvang perfect bij de 

locatie passen. Alinda tekende het con-

tract en maakte beleidsplannen. ,,Dat 

was een hele klus. Er moest heel wat 

gebeuren om aan alle eisen te kunnen 

voldoen, maar het is gelukt. Daarna heb-

ben we alles verbouwd en opgeknapt. De 

muren zijn al groen, het behang is vrolijk 

versierd met dieren en de sfeer is vooral 

huiselijk’’, vertelt Alinda. Zij vindt het 

belangrijk dat de kinderen ook lekker 

buiten kunnen spelen. ,,De natuur speelt 

bij ons een belangrijke rol. Zo is er een 

beleeftuin, een eigen moestuin en er lo-

pen een aantal dieren rond die we met de 

kinderen gaan verzorgen. Met een Kiddy 

Bus kunnen we naar het nabijgelegen 

natuurgebied. Daar is altijd wat te ble-

ven. Kinderen kunnen er veel van leren. 

Er is weinig nodig om te spelen. De na-

tuur is er gewoon.’’

Coronababy’s op komst
Alinda is zelf moeder van drie kinderen 

van zes, drie en twee jaar. ,,Zij vinden 

het helemaal fantastisch dat hun mem 

een eigen kinderopvang heeft. Alleen 

de oudste vindt het jammer dat hij hier 

niet mag spelen, want de opvang is voor 

kinderen tot vier jaar. Voor de toekomst 

hoop ik dat te veranderen. Ook hoop 

ik snel personeel aan te kunnen nemen, 

dat hangt van het aantal aanmeldingen 

af. De eerste aanvragen stromen al bin-

nen. De locatie aan de Centrale As is 

voor veel ouders ideaal, dan kunnen ze 

meteen doorrijden naar hun werk. Ook 

is hier altijd voldoende parkeerruimte. 

Ik heb er dan ook vertrouwen in dat 

het goed komt, al blijft het spannend. 

Ik hoorde van een verloskundige dat er 

wel veel coronababy’s op komst zijn, dus 

dat zou voor mij goed nieuws zijn’’, lacht 

Alinda. Ze is blij dat ze deze stap heeft 

gezet. ,,Anders had ik er zeker spijt van 

gekregen. Het verzinnen van een naam 

vond ze eerst wel lastig. Ze schakelde 

vrienden in die met haar brainstormden. 

Eén van hen zei: ken je het liedje van 

Annie M.G. Schmidt, Diedeltje Dei? Ik 

wist meteen: dat is het. Het klinkt op het 

Friese ‘omdiedeljen’ en dei betekent dag. 

Ik hoop dat de kinderen hier straks ook 

heerlijk zullen ‘diedelje’, dat ze zichzelf 

hier kunnen zijn. Dat is het allerbelang-

rijkste.’’

Meer informatie, onder andere 

over openingstijden en tarieven, 

zie www.diedeltjedei.nl 

Foto’s: Jaap de Boer

Korrie Veenstra helpt mensen vanuit de Sionsberg

‘Een dieet waar je energie van krijgt’
DOKKUM/ZWAGERBOSCH - De 43-jarige Korrie Veenstra uit Zwagerbosch 
weet als geen ander wat het is om op dieet te zijn. Jarenlang hield zij zich 
bezig met vele verschillende diëten. Het was een proces van afvallen en 
weer aankomen. Totdat ze ‘The 1:1 Diet’ probeerde. Korrie viel twintig 
kilo af en – belangrijker nog – ze zat weer lekker in haar vel. Nu is ze zelf 
consulent en helpt ze mensen vanuit haar eigen praktijk in de Sionsberg 
te motiveren om gezonder te leven. 

Afvallen is veel meer dan alleen 

kilo’s kwijtraken, stelt Korrie Veen-

stra. ,,Vaak is er meer aan de hand 

bij mensen die willen afvallen. Het 

gaat meestal gepaard met emoties. 

Daarom is de 1 op 1 begeleiding ook 

zo belangrijk. Dat vind ik het mooi-

ste aan mijn werk. Dat ik mensen kan 

ondersteunen en dat ze weten dat ze 

er niet alleen voor staan. Bovendien 

hebben ze dankzij mij een stok ach-

ter de deur om door te zetten.’’

Eigen praktijk
Het is inmiddels twee jaar geleden 

dat Korrie met haar eigen praktijk 

begon. Eerst in het Bedrijvencen-

trum Dokkum en ruim een jaar ge-

leden verhuisde ze naar de Sionsberg. 

Ze doet dit werk naast haar baan als 

coupeuse en verkoopster van bruids-

mode. Of deze twee beroepen elkaar 

versterken? Korrie lacht. ,,Soms wel. 

Er komen weleens dames in de prak-

tijk die willen afvallen omdat ze gaan 

trouwen. Dan geef ik ze soms de tip 

om eens een kijkje te nemen in de 

bruidsmodezaak waar ik werk.’’

Stappenplan
Korrie spreekt haar cliënten weke-

lijks en neemt het Stappenplan van 

‘The 1:1 Diet’ met hen door. Per per-

soon levert zij maatwerk. 

,,Het gaat om de wensen en behoef-

ten van de klant. Als hulpmiddel 

bied ik een breed assortiment aan 

verantwoorde, maaltijdvervangende 

producten aan. Deze helpen je om af 

te vallen. Daarnaast krijg je vanaf het 

begin ook ‘gewone’ gezonde voeding. 

Naarmate je langer bezig bent wor-

den de maaltijdvervangende produc-

ten afgebouwd en wordt de reguliere 

voeding opgebouwd. Op deze manier 

schakel je geleidelijk over naar een 

gezond en gevarieerd voedingspa-

troon. Dit heb je nodig, omdat je na 

het dieet niet weer terug wilt vallen 

in oude gewoontes. Je valt met The 

1:1 Diet dus niet alleen af, maar kiest 

ook meteen voor een betere, gezonde 

leefstijl.’’

Steeds meer klanten
De consulent weet uit ervaring dat 

het een hele stap is om op dieet te 

gaan. ,,Vooral als je veel overgewicht 

hebt. Begin dan maar eens. Het 

mooie aan dit dieet is dat de recepten 

niet ingewikkeld zijn. En het afval-

len gaat vooral in het begin snel. Als 

ze de eerste kilo’s kwijt zijn voelen ze 

zich beter.  Dat motiveert de deelne-

mers om door te gaan. Vervolgens 

leren ze weer bewust naar voeding 

te kijken en werken ze toe naar een 

gezond eetpatroon. Uit de prak-

tijk blijkt dat het werkt. Dankzij de 

mond-tot-mondreclame krijg ik er 

steeds meer klanten bij.’’

Feestdagen
In coronatijd zijn mensen meer met 

hun gezondheid bezig, zo merkt 

Korrie. ,,Bovendien zitten ze veel 

thuis, zijn ze hun ritme kwijt, kun-

nen ze hun draai niet vinden en gaan 

ze meer eten. Ik vind het fijn dat ik 

deze mensen dan kan helpen. 

Ze mogen naar de praktijk komen, 

maar als ze dat liever niet willen dan 

kan ik mensen ook online begelei-

den via een beveiligd programma. 

De producten kunnen ze bij mij of 

online bestellen en deze worden dan 

thuis afgeleverd. Nu de feestdagen 

voor de deur staan gaan steeds meer 

mensen nadenken over afvallen. Ve-

len proberen het eerst zelf en als dat 

niet lukt gaan ze hulp zoeken. Ik help 

ze graag. Mensen mogen me dan ook 

altijd bellen. Of neem even een kijkje 

op mijn website.’’

Meer informatie: www.1op1dieet.nl 

Foto: Klasina van der Werf
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NIEUWE UNITS VOOR 
U ALS ONDERNEMER.

Noarderstasjonsstrjitte 41

De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Dat kan bij ons op 23 en 24 december. 
Via het afhaalpunt naast de winkel.

Bestel op tijd!Bestel op tijd!
En ontvang bij een minimale besteding 
van € 20,- een gratis shopper!

Wij wensen u fijne feestdagen Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezegend 2021!en een gezegend 2021!

Veilig en snel shoppen?Veilig en snel shoppen? JENNY KUPERUS PEDICURE

MEDISCH PEDICURE 

ONCOLOGISCH 
VOETZORGVERLENER 

Haadwei 51 A, Damwâld 
Tel.: 06-23 69 85 32

Deze winter 
onbezorgd 

genieten van een 
behaaglijke 

warme woning? 
 

Kies dan nu voor een 
nieuwe cv-ketel of hybride 
systeem en vraag naar de 

mogelijkheden en 
aantrekkelijke 
aanbiedingen!  

@: info@asndokkum.nl 
Tel: 0519-82 00 00 

#duurzaamvoorelkaar 

Bel of mail naar ASN Installaties! 
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Oud papier 
container
Week 51 14 dec. t/m 18 dec.

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

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

Sanjes Sportpark als tennispark uniek in de regio 

Iedereen is welkom een balletje 
te slaan op Sanjes Sportpark

FEANWÂLDEN - Gelegen aan de Centrale As tussen Feanwâlden en de  
Westereen ligt Sanjes Sportpark, de thuisbasis van Tennisferiening  
Feanwâlden (TFF). Met 3 indoor tennisbanen, 4 French-Court buiten- 
banen en een sportcafé is het een mooie en gezellige club. 

Wat velen niet weten is dat ie-

dereen gebruik kan maken van 

de tennisbanen. Ook als je geen 

lid bent van een tennisver-

eniging zijn de banen te huur  

voor een ieder die wil en kan tennis-

sen. In de winter door blijven ten-

nissen of bij slecht weer toch even 

de baan op? Een vast moment in 

de week met een vriendengroepje 

of familie? Spontaan weer eens een 

balletje slaan, maar niet meteen lid 

willen worden? Het kan allemaal op 

Sanjes Sportpark.

Een buitenbaan huren kan in prin-

cipe het hele jaar door, even afhan-

kelijk van de weersomstandigheden 

natuurlijk. Een binnenbaan huren 

kan in het winterseizoen op een 

vaste dag en tijd, maar het is ook 

mogelijk om een losse baan te hu-

ren. Ballen en (kinder-) rackets zijn 

kosteloos beschikbaar. De speciale 

reserveringswebsite is 24/7 online 

zodat je op elk moment kunt zien 

op welke dag en tijd er een baan ge-

reserveerd kan worden.

Tennisferiening Feanwâlden werkt 

nauw samen met clubs uit de regio 

Noardeast-Fryslân om de jeugd ook 

in de winter betrokken te houden 

bij de tennissport. Diverse clubs uit 

de regio huren de hal een middag 

of een avond, zodat hun leden ook 

in de winter kunnen blijven tennis-

sen. Tennislessen zijn er ook in de 

winterperiode, die worden verzorgd 

door Tennisschool GRIP. 

Voor meer informatie:
Ga naar www.sanjessportpark.nl , 

of mail naar: info@sanjessportpark.

nl en er wordt z.s.m. contact met je 

opgenomen.

DOARPSBELANG, 
EK JO BELANG.

‘Snel over-
last aan-
kaarten via 
WhatsApp’
Onder deze titel brengt Doarpsbe-

lang De Westereen lezers regelma-

tig op de hoogte van zaken die er 

in het mooie dorp spelen. Dit jaar 

is een heel speciaal jaar geworden, 

waar Doarpsbelang veel last van 

heeft gehad. Het vervelende woord 

moet er maar uit: Corona. Dit be-

perkte de activiteiten in de hele 

maatschappij, dus ook bij Doarps-

belang stonden vele zaken op een 

laag pitje. Een zeer sobere 4-mei 

herdenking, geen jaarvergadering, 

kortom weinig plezierige zaken. 

Toch zijn er een aantal zaken die 

nog even genoemd moeten wor-

den. Zo is er op kerstavond , 24 de-

cember, de laatste jaren een bijeen-

komst bij het monument waarbij 

door middel van het ontsteken van 

lichtjes de slachtoffers van WO II 

worden herdacht. Dit gaat dit jaar 

ook gebeuren, alleen niet in groot 

comité. De lichtjes worden zonder 

ceremonie en zonder muziek om 

17.00 uur door het bestuur ontsto-

ken, geheel volgens de dan gelden 

Coronaregels. Dus zonder publiek.

De jaarlijkse inzameling van kerst-

bomen gaat begin januari niet door. 

Wel kunnen inwoners de overbo-

dige bomen naar het marktterrein 

brengen, waar de gemeente ze op 8 

januari weg haalt. Helaas geen loot-

jes voor de kinderen.

Tot slot krijgt het bestuur regelma-

tig te horen als er weer iets mis is, 

vooral overlast. ,,Kunnen jullie hier 

niet iets aan doen?”, is de vraag. Als 

bestuur doen we ons uiterste best 

om richting de gemeente Dantu-

madiel zaken te communiceren. 

Het gaat echter veel sneller als de 

inwoners zelf richting de gemeente 

zaken aankaarten. Dat gaat tegen-

woordig heel erg gemakkelijk door 

middel van WhatsApp. Via num-

mer 06-12083046 worden uw vra-

gen/klachten meteen in behande-

ling genomen.

Kerstpakketten- en voedselbankaktie Klean & Sa
TWIJZELERHEIDE - Ook dit jaar zamelt Klean & Sa in Twijzelerheide weer 
producten in voor gezinnen uit deze regio en de voedselbank. Voor elk 
product dat klanten deze week inleveren ontvangen zij een kortingsbon 
waarmee ze op 28, 29 en 30 december een artikel naar keuze kunnen 
aanschaffen. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen met 40, 50 en 60 
procent korting. Het maximale aantal bonnen per persoon is zes. Meer 
producten brengen mag uiteraard altijd.  

In overleg met instanties probeert 

Klean & Sa een aantal complete 

(kerst)pakketten samen te stellen 

voor gezinnen in de directe omge-

ving. Als onze klanten voor de ‘nut-

tige’ producten zorgen, zorgen wij 

voor een ‘lekker’ extraatje. De pro-

ducten die na het samenstellen van 

de tassen nog over zijn gaan naar de 

voedselbank. 

Hierbij een lijstje van de producten 

welke het meeste nodig zijn: Pasta, 

rijst, blikgroente, blikken vlees, 

houdbare zuivel, koffie/thee, kof-

fiemelk, suiker, wasmiddel, schoon-

maakmiddel, mix/saus voor pasta, 

ranja, houdbaar broodbeleg, (olijf )

olie, mayonaise, babymelkpoeder, 

pannenkoekmeel. Om er een fijn 

‘kerstpakket’ van te maken zijn 

‘smullerijtjes’ ook welkom. Aange-

broken verpakkingen zijn niet toe-

gestaan. In verband met het samen-

stellen van de pakketten kunnen de 

producten tot 20 december ingele-

verd worden.

Schildersbedrijf Henk Postma wint eerste prijs 
ZWAGERBOSCH - Schildersbedrijf Henk Postma uit Zwagerbosch mag zich 
sinds 1 december met een uitzonderlijke hoge score van maar liefst 9,9, 
tot de beste vakschilder van Noord-Nederland rekenen. Kwaliteitsorga-
nisatie De Betere Schilder heeft de verkiezing in het leven geroepen om 
de kwaliteit en de service van de ruim 500 aangesloten vakschilders door 
heel Nederland te waarborgen en te controleren. Alléén schildersbedrij-
ven die voldoen aan verschillende strenge kwaliteitsnormen worden 
toegelaten tot de kwaliteitsorganisatie. 

Service en kwaliteit
De Betere Schilder stimuleert de le-

den telkens weer om professioneel en 

gedreven het werk uit te voeren. Deze 

prijs geeft de winnaars de bevestiging 

dat ook de klanten overtuigd zijn van 

de geleverde service en kwaliteit. De 

klanten van een erkend Betere Schilder 

weten duidelijk waar ze aan toe zijn en 

kunnen na het opgeleverde schilder-

werk heel gemakkelijk en online een 

gedetailleerde beoordeling geven van 

het werk. Op basis van deze beoorde-

lingen is de ranglijst opgemaakt.

Meer informatie
Een erkend Betere Schilder is een 

echte vakman die trots is op zijn vak 

en gaat voor het beste resultaat. Graag 

vertelt Schildersbedrijf Henk Postma 

u in een persoonlijk gesprek meer 

over de voordelen van het goed laten 

uitvoeren van schilderwerk. Bel met 

Schildersbedrijf Henk Postma. Tel: 

06-55538722 of kijk voor meer infor-

matie op www.schildersbedrijfhenk-

postma.nl 
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www.gruttoland.nl

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

Henk de Jong
Trainer SC Cambuur

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

ADOPTEER 1 of meer 

VIERKANTE METER 

GRUTTOLAND

Ik bouw mee 
aan Gruttoland, 
u ook?

 it bêste skriezelân fan d’ierde
GRUTTOLAND 

GRUTTOLAND IS EEN INITIATIEF VAN STICHTING AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLÂN

 
€ 7,50

 per m
2

23.000 M2

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

23.000 3.00023.000         AL RUIM 

GEADOPTEERD!
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Jan Bandstra tevreden met andere invulling van dromen 
TERNAARD - De snelwegen van Nederland en Europa bedwingen achter 
het stuur van een stevige vrachtwagen. Dat was de droom van de in 
andere opzichten honkvaste Jan Bandstra (1949). Die liefde voor auto’s is 
nooit gedoofd, evenmin als de passie voor de voetbalclub v.v. Ternaard. 
Over het dak van zijn sportieve BMW 530 achter zijn woning kun je sport-
park De Buorfinne van v.v. Ternaard zien liggen. 

Tekst en foto’s: Rynk Bosma

Want Bandstra was ook een voetbal-

ler die graag achter een bal aan mocht 

lopen bij de voorloper van het latere 

v.v. Ternaard. Zo penseelde Bandstra 

zijn eigen toekomst en dromen in 

overmoedige jeugdige kleuren tot 28 

oktober 1966. 

Het kwam er beide niet van, maar 

het alternatief is altijd akelig dicht 

in de buurt van die dromen blijven 

hangen. Volgend jaar bestaat de voet-

balclub 50 jaar en nog altijd wordt 

Bandstra gebeld door Holtrop en 

Jansma als er met spoed ergens iets 

moet worden bezorgd. Niet te groot 

natuurlijk, alhoewel af en toe ook nog 

de aanhangwagen wordt gebruikt als 

het niet in de aangepaste BMW past. 

Meestal echter gaan stoelen naar be-

neden en dan met een kleine vracht 

op weg naar het westen van het land.

Maar hoe ver Bandstra ook reist, die 

datum van 28 oktober 1966 blijft in 

zijn geheugen als een film zonder 

goede afloop. Gretig verlangen naar 

de vrachtwagen, bijrijder op de leef-

tijd van 17 jaar bij transportbedrijf 

van Joute en Piet Meinema. Een 

jaartje vaste bijrijder, en dan met 

achttien jaar zelf chauffeur bij het 

transportbedrijf, zo was de afspraak. 

Joute Meinema zou een stapje terug 

doen en Bandstra zou ontslag nemen 

bij de DMF.

,,Ik wenne doe op de Wjuk 
en gie earst nei de ga-
raazje.’’

,,Ik wenne doe op de Wjuk en gie 

earst nei de garaazje. ‘Earst noch 

trije  bistjes nei Holwert bringe’, sa 

sei Piet. Oer de Hollewei, oer it spoar, 

‘onbewaakt’ en ien kear deis kaam der 

in trein lâns. In grutte reade diesel-

trein der foar. Dy trein toetere altiten 

ear’t hy oer de oergong gie.’’

Dat toeteren haalde op die dag niks 

uit, de trein boorde zich in de zij-

kant van de vrachtwagen. ,,Se fûnen 

my ûnder de fjirde wagon. Earst nei 

Dokkum, ik wie yn koma, doe nei 

Grins, besykje de rjochter hân der 

wer oan te setten. De sneins kaam ik 

by en ik hear it de sjirurch noch siz-

zen: ‘Jan we hebben je rechter arm en 

je rechter voet niet kunnen redden’. It 

earste wat ik tocht wie: ‘No kin ik net 

mear foetbalje en ek net mear auto 

ride’.’’

Eerst een huidtransplantatie in Gro-

ningen, daarna een lange periode van 

revalideren in Muiderpoort. ,,Ge-

lokkich bin ik tige posityf ynsteld’’, 

zo zegt Bandstra met een lach. Dat 

kun je in zijn situatie dan ook wel 

gebruiken, om het even eufemistisch 

uit te drukken. Eerst leren schrijven 

met links, handenarbeid, ,,Poedelts-

jes meitsje op in plankje dat wie 

goed om mear kracht yn de earm te 

krijen.’’ Na twee maanden volgde een 

prothese, bovenkant van hout en on-

derkant aluminium.

Misschien bood het eerste blad dat 

Bandstra onder ogen kreeg, een 

Nieuwe Revue met een reportage 

over bokser Cassius Clay, toen al 

Mohammed Ali, enige troost want 

de fameuze bokser had in die periode 

ook de nodige tegenwind als dienst-

weigeraar. Een keer per maand mocht 

Bandstra naar huis met een taxi van 

de Sociale Verzekerings Bank (SVB). 

Mem Flora wilde graag mee maar 

dat kon niet. Heit Klaas had net een 

baan ‘yn it slyk’ voor werk in de haven 

van Amsterdam verruild. En dus kon 

hij bij een nachtdienst mooi even bij 

zoon Jan op bezoek.

Na drie maanden ging Bandstra 

in de kost in Amsterdam, ‘paps en 

mams’ werden die genoemd. Vrijdag 

op de trein naar huis en vanaf Leeu-

warden met de bus naar Ternaard. En 

dan maandag weer naar Amsterdam. 

Toen Bandstra in augustus 1967 werd 

ontslagen uit het revalidatiecentrum 

Muiderpoort was hij in ieder geval in 

het bezit van een rijbewijs. 

,,It wie in DAF 33 Variomatic en ik 

hie elke kear twa oeren achter elkoar 

les, ik slagge yn ien kear. Myn earste 

auto wie in Fiat 850 halfautomaat, 

ik hie in sek sân foaryn foar de ste-

vichheid tsjin de wyn, oanpast mei it 

gaspedaal links.’’ Maar eenmaal thuis 

werd de opgevoerde Kreidler ook 

weer uit het schuurtje gehaald. Maat 

Joop van der Wal achter het stuur en 

Bandstra achterop. Bandstra ging aan 

het werk bij de Dokkumer Machine 

Fabriek (DMF) in ploegen. Tijd-

schrijver werd hij, tijdkaarten van de 

prikklok overschrijven.

Voor revalidatie en moderne aan-

passingen van zijn protheses reist 

Bandstra nog altijd naar Amsterdam. 

,,Der sit no in akku yn wêrtroch ik 

myn knibbel better bûge kin’’, zo zegt 

hij tevreden over de vooruitgang van 

zijn beenprothese. Als achttienjarige 

ging Bandstra op avontuur, aanvan-

kelijk achterop eigen Kreidler naar 

Marrum of Holwerd. En weer later 

met de auto naar vaste pleisterplaat-

sen als de Zambezi of de Ponderosa 

in Dokkum.

,,Ik hie geregeldwei in skarrel mar 

nei in skoftsje rekke it dochs alti-

ten wer út troch myn handikap.’’ 

Misschien zocht Bandstra wel op 

de verkeerde plekken, want op het 

werk was Jannie Visser telefoniste 

en dat klikte. Niet dat timmerman 

Ealse Visser als vader direct laaiend 

enthousiast was over de keus van de 

dochter. ,,Wat moatsto mei sa’n ge-

handikapte jonge’’, zo zei hij.  Maar 

Bandstra was een blijvertje. In 1974 

werd er getrouwd en het huidige huis 

werd getekend en gebouwd door de 

schoonvader met hulp van zwagers 

en eigen familie. 

Het werk bij de DMF duurde een 

kleine twintig jaar, het bedrijf werd 

deels overgenomen door Prins en 

Bandstra werd afgekeurd. Het is dan 

1985 en Bandstra is te ondernemend 

om thuis te zitten want ‘Se krije my 

der net ûnder’ zo stond op zijn fic-

tieve wandtegeltje. En zo werd hij 

projectleider ‘opleiding chauffeurs 

voor de dagopvang’. ,,Myn hert leit 

op ‘e dyk’’, zo bekent hij. Holtrop en 

Jansma maakt nog altijd geregeld ge-

bruik van de diensten van Bandstra 

om materiaal weg te brengen. Nu 

nog, ,,Ferline wike bin ik noch nei 

IJsselstein west.’’

,,Ik bin sljocht op auto’s, 
ek op frachtweinen’’

,,Ik bin sljocht op auto’s, ek op fracht-

weinen’’, en moeiteloos somt Bandstra 

het rijtje voorgangers van de huidige 

zwarte BMW 530 op. Een Kadett 

Ralley en een Opel Mantra Ralley 

zijn merken die wijzen op een voor-

keur voor snelheid. Maar samen met 

transportbedrijf Jopie Vlasman als 

bijrijder de duiven richting Tours in 

Frankrijk of naar België brengen vond 

hij al even prachtig. ,,It is it frije ge-

foel fan op de dyk sitte. Even kofje op 

in parkearterrein en dan wer fierder, 

prachtich om te dwaan. Tongersdeite-

jûn fuort en sneins werom. Moai folk 

dat dowefolk.’’ Maar aan de andere 

kant ook honkvast in een huis met 

het uitzicht op sportcomplex De Bu-

orfinne, het domein van v.v. Ternaard 

dat volgend jaar vijftig jaar bestaat. En 

Bandstra heeft de club mede opge-

richt en we schrijven dan 9 juni 1971. 

Want hij was dan wel veroordeeld tot 

een passieve rol aan de andere kant 

van de zijlijn, de passie is altijd geble-

ven voor het voetbal.

De glorie van de zijlijn zo mag je 

wel stellen als je weet dat Bandstra 

zich in 1971 sterk maakte voor de 

oprichting van een voetbalclub. Op 

de lagere school nog actief met het 

oude fietsenhok als doel. Actief bij 

de voorloper van v.v. Ternaard samen 

met mannen als Reindert Terpstra en 

Taeke Dijkstra. We schrijven de jaren 

1963 en 1964 want langer heeft de 

voorloper het niet uitgehouden. De 

lange adem kwam om de hoek kijken 

toen Bandstra op verzoek van Wil-

lem Oberman en Arjen Hoekstra de 

eerste stappen zette op weg naar een 

voetbalclub. De doelpalen regelen 

bij burgemeester Pool, en toen Jelle 

Dijkstra de nieuwe schoolmeester 

werd kwam er schot in.

Meester Dijkstra had als 36-jarige 

de naam ‘hoog’ gevoetbald te heb-

ben. En dus werd op 9 juni 1971 de 

voetbalclub opgericht. Met mannen 

als Joop van der Wal, Simon Riemer-

sma, Dijkstra en Bandstra. Dat alles 

staat beschreven in het jubileumboek 

van 25 jaar v.v. Ternaard. Inmiddels 

zijn we al weer een kwart eeuw verder 

en opnieuw is Bandstra ‘yn tou’ om 

een jubileumboek te maken.

De plannen liggen klaar voor dat ju-

bileum. Samen met Jan de Beer, Jan 

Yde van der Kooi, Adolf Braaksma, 

Jurjen Sipma, Janna van der Kooi en 

Christa Rijpstra wordt er gewerkt 

aan een officieel jubileumboek van 

een club die nu 135 leden telt. Dat is 

ruim meer dan de 43 leden van 1971. 

Voor Bandstra misschien wel het 

slothoofdstuk van een leven dat 

poogde zo dicht mogelijk bij de 

oorspronkelijke dromen te blijven. 

Bestuurlijk onmisbaar, zelf voetbal-

len was niet meer mogelijk sinds die 

fatale dag in oktober 1966, maar hij 

heeft voor diverse generaties voetbal 

in eigen dorp wel mogelijk gemaakt. 

Dienstbaar, maar, zo zegt hij met na-

druk: ,,Ferjit net myn frou Jannie te 

neamen want sûnder har steun wie ik 

nergens west.’’
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Surhuisterveen
Gedempte Vaart 34
Vraagprijs: €379.000,-

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

Augustinusga
Skoalikkers 44
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Surhuisterveen
De Omloop 14
Vraagprijs: €229.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Buitenpost
De Wiek 23
Verkocht

Augustinusga
It West 14
Verkocht

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Buitenpost
Lisdodde 3
Verkocht

Drogeham
Gealstrjitte 33
Verkocht

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

VERKOCHT

Opende
Centrumweg 1C
Vraagprijs: €225.000,- k.k. 

Surhuisterveen
Koop Kuipersweg 7
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

Surhuisterveen
Langelaan 21
Verkocht

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

Boelenslaan
Stienstrawei 16
Vraagprijs: €299.000,- k.k.

Kollumerzwaag
D Wiersmastrjitte 7
Vraagprijs: €259.500,- k.k.

De Westereen
Keimpe Sikkemawei 10
Verkocht

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

Burdaard
Concordiastrjitte 13
Verkocht

VERKOCHT o.v.

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT


