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Wie wint de tweede Sulveren opstekker?
DE WESTEREEN - Afgelopen jaar was Johannes van Kammen de eerste 
persoon die de ‘Sulveren opstekker’ ontving van De Westereender. Dit 
jaar is er uit iedere editie van De Westereender een persoon / verhaal 
genomineerd voor de 2e ‘Sulveren opstekker’ Wie verdient deze prijs - in 
de vorm van een blijvend aandenken - volgens jou? In deze editie tref je 
de speciale bijlage aan met de zorgvuldig uitgezochte verhalen, zodat je 
ze nog even rustig kunt lezen. We hopen dat er massaal gestemd gaat 
worden om zodoende jouw favoriet met deze prijs te belonen.

Herinner je je het verhaal nog van 
Sjoerd die de marathon van Utrecht 
zou gaan lopen voor het KWF. Of het 

indrukwekkende verhaal van ambulan-
ce chauffeur Norbert die de eerste co-
ronapatiënten van Brabant naar Fries-

land moest vervoeren. Geesje van de 
Pleats vertelt hoe inventief je wel moet 
zijn als horeca-ondernemer in deze co-
ronatijd. En dan Emiel niet te vergeten 
de man die ondanks corona een heuse 
Fryske film is gaan opnemen.

Jaarlijkse prijs
Het is de bedoeling om van de ‘Sul-
veren opstekker’ een jaarlijkse prijs te 
maken die uitgereikt wordt aan een 
persoon die zich heeft ingezet voor 

deze regio. Er is slechts één voor-
waarde aan verbonden: hij of zij moet 
in De Westereender hebben gestaan, 
ook wel de leukste krant van Noord-
oost-Friesland genoemd. De naam 
‘opstekker’ verwijst met een knipoog 
naar de bijnaam ‘messentrekkers’, zo-
als Westereenders van oudsher wor-
den genoemd.

Tweede editie
Met deze prijs willen wij mensen uit 

deze regio een hart onder de riem 
steken, omdat zij dit om welke re-
den dan ook verdienen. Vanuit ie-
dere editie is één interview gekozen 
die in aanmerking komt voor het 
genoemde kleinood. Nu de genomi-
neerden bekend zijn gemaakt is het 
moment voor de lezers aangebroken 
om te stemmen op hun favoriet. In 
maart zal vervolgens de tweede editie 
van de ‘Sulveren opstekker’ uitgereikt 
worden door Johannes van Kammen.

SULVEREN OPSTEKKER BIJLAGE

Januari

Reinder Postma
Doet al jarenlang onderzoek naar 

onopgeloste oorlogszaken in Noordoost-Friesland, 
zelfs nu hij ziek is gaat hij door.

Mei

Gerbrecht van der Meulen
Verpleegkundige op de corona-afdeling die 

dankzij haar indrukwekkende verhaal duidelijk 
maakte waarom we thuis moesten blijven.

Februari

Sjoerd Visser
Sjoerd Visser voert actie voor onderzoek 

in de strijd tegen kanker.

Juni

Geesje Duursma
Horeca-ondernemer die ondanks 

coronacrisis positief blijft en kijkt naar 
de kansen die er wél zijn.

Maart

Carsten Nienhuis
Skiër Carsten Nienhuis werkt 

keihard om zijn doel te realiseren: 
Olympische Spelen 2022.

Juli

Wybe Meinema
Jonge mantelzorger die dankzij zijn 

openhartige verhaal aandacht vraagt 
voor jonge mantelzorgers.

Oktober

Auke Veenstra
Pakt na ontslag als top-dj de draad 
weer op en maakt er ook bij zijn 

nieuwe baan weer een feestje van!

November

Emiel Stoffers
Maakt eigen bioscoopfilm, nu hij niet meer 
optreden kan door corona en zorgt daarmee 

voor vermaak in deze moeilijke tijd.

December

Gaatske Wiersma
Zet zich al meer dan 40 jaar in voor 
De Fûgelpits en heeft samen met  

haar man Sape duizenden vogels gered.

April

Norbert Beerstra
Vervoerde coronapatiënten van Brabant 

naar Friesland tijdens de eerste coronagolf.

September

Jelle Wietse de Haan
Jongen met een passie die op 

jonge leeftijd al een belangrijke 
vondst doet met zijn metaaldetector.

Sulveren opstekker 2020
 de genomineerden zijn:



22 januari 1945: 
Grootste massa-
executie van Friesland 
Tekst: Klasina van der Werf

Op 22 januari is het precies 75 jaar geleden dat bij de Woudweg in Dokkum twintig onschuldige mensen 
werden doodgeschoten. Historicus Reinder Postma (1956) uit Oudwoude beschreef de gebeurtenis in zijn boek 
‘De oorlog een gezicht gegeven’, waarvan hij samen met zijn vrouw inmiddels vier delen heeft uitgebracht. 
Er volgen nog drie. ,,Dit is al lang geen hobby meer. Het onderzoeken van onopgeloste zaken uit de Tweede 
Wereldoorlog in Noardeast-Fryslân is mijn missie geworden.’’

Postma heeft een slechte tijd ach-
ter de rug. Wat heet, hij heeft de 
dood in de ogen gezien. Inmiddels 
is hij weer herstellende van een 
stamceltransplantatie die zijn ziek-
te hopelijk kan onderdrukken. Hij 
lijdt aan de ziekte van Kahler, een 
aandoening van het beenmerg. Het 
is een relatief zeldzame vorm van 
kanker. ,,Ik heb momenten gehad 

dat ik dacht, wat als er iets gebeurt. 
Dan gaat al mijn kennis verloren’’, 
vertelt Postma die gedurende zijn 
ziekbed door bleef schrijven. Bang 
voor de dood is hij niet. Wel maakt 
hij zich zorgen over wie hij achter-
laat, zijn vrouw – Yvonne te Nij-
enhuis - en drie kinderen. ,,Mijn 
vrouw is alles voor mij. Zij heeft 
mij toen ik in een rolstoel zat, aan-

gespoord om verder te gaan met 
mijn boeken, als afleiding.’’

Niet willekeurig
Aanleiding voor het doodschieten 
van de twintig mannen was de be-
vrijdingsactie op 19 januari 1945 
in De Falom, waarbij een hoge 
Duitse officier gedood werd door 
verzetsstrijders. In eerste instantie 
was het de bedoeling om Dokkum 
te bombarderen, uit wraak, maar 
dat verzoek is afgewezen. Eén 
verhaal wil Postma in elk geval 
uit de wereld helpen. ,,Het waren 
géén willekeurige gevangenen die 
doodgeschoten werden bij Dok-
kum, zoals vaak in de media wordt 
gesteld. De Duitsers hebben zeer 
bewust ‘todeskandidaten’ uit de 
cel gehaald. De eerste namen van 
de lijst kwamen allemaal uit deze 
regio, om de mensen hier af te 
schrikken. Dat gebeurde meestal 
bij vergeldingsacties. Het was de 
bedoeling om tien mensen uit de 
gevangenis van Leeuwarden te 
executeren en tien uit Groningen. 
Als ze echt willekeurige slachtof-
fers hadden genomen, dan zaten er 
toch genoeg in Leeuwarden?’’ 

Verkeerde moment, verkeerde 
plaats

In Leeuwarden werden negen ‘ge-
schikte’ kandidaten gevonden, dus 
moesten er elf uit de Groninger 
gevangenis worden gehaald. Aan-
gezien daar ‘slechts’ acht kandida-
ten voor handen waren, werd het 
aantal aangevuld met drie joden. 
Deze drie waren domweg op het 
verkeerde moment op de verkeer-
de plaats. Datzelfde gold voor de 
23-jarige Geale Postma uit Drie-

zum. Hij werkte als boerenarbeider 
bij verzetsstrijder Rinder Benedic-
tus in Aalsum. Bij het binnenval-
len van de boerderij vonden de 
Duitsers een kogel die toevallig in 
Geale zijn jaszak zat. Even later 
werden wapens van de dropping 
ontdekt in het hooi. Daarmee was 
het lot van Geale bezegeld.

‘Spaar dit kind’
De 23-jarige jongen stond naast 
de 38-jarige Jarl Ruinen – de ge-
liefde huisarts uit Ee - voor het 
vuurpeloton op de bewuste 22 
januari 1945. ‘Spaar dit kind’, zei 
Ruinen, waarbij hij doelde op Ge-
ale Postma. Het mocht niet ba-
ten. Voor veel dorpsgenoten was 
dokter Ruinen een held. Hij heeft 
veel Joodse mensen aan een onder-
duikadres geholpen. Na de oorlog 
prijkte zijn foto bij menig ‘Iester’ 
op de schoorsteenmantel. Zijn 
zoon Luuk, die een paar jaar ge-
leden is overleden, zag zijn vader 
naar eigen zeggen niet als een held. 

,,Ik had hem liever zelf bij me ge-
houden. Ik was mijn vader kwijt 
en dat gemis is gebleven”, zei hij. 
Door de dood van zijn vader heeft 
hij levenslang gekregen. Luuk was 
acht jaar toen zijn vader gefusil-
leerd werd door de Duitsers. Toen 
de internist hem een dag voor zijn 
overlijden vroeg: ‘Ligt u comforta-
bel?’, antwoordde Luuk: ‘Ach, het 
gaat nog. Ik lig hier niet met min 
10 graden in de sneeuw. Hij ver-
wees daarbij naar die zwarte dag 

dat zijn vader bij 10 graden vorst 
in de sneeuw moest liggen, vlak 
voordat hij werd doodgeschoten.’

Waar zijn de helden?
Grote vraag is en blijft: wie zijn de 
helden en wie niet? Volgens Luuk 
was zijn vader geen held, maar de 
dorpsbewoners van Ee dachten 
daar anders over. Postma bekijkt 
het niet meer zo zwart wit. ,,Als je 
nagaat dat na de bevrijding vrou-
wen van NSB’ers werden kaalge-
schoren door verzetsmensen of dat 
bij een 3-jarig meisje van een ‘foute 
vader’ een hakenkruis in haar voor-
hoofd werd gekerfd, dan vraag je je 
af: waar zijn de helden? 

Ik geloof dat de meeste mensen 
in de basis goed zijn, maar dat ze 
door omstandigheden soms tot 
gruwelijkheden in staat zijn. Ik 
probeer uit te zoeken waar bepaald 
gedrag vandaan komt. Het is zo 
gemakkelijk om iemand onderuit 
te halen, maar door verder te kij-
ken naar de achtergrond van zo’n 
persoon begrijp je het vaak beter. 
Hoe kwamen mensen tot hun 
keuzes, hoe worstelden ze ermee 
en hoe probeerden ze ermee weg 
te komen. Ik merk dat sommige 
mensen nog steeds de gevolgen 
van keuzes die hun familie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog maakte, 
met zich meedragen. Ik hoop dan 
ook dat mensen lering trekken uit 
de geschiedenis en dat deze boe-
ken tot verbinding leiden. Als dát 
lukt, is mijn missie geslaagd.’’

Een golf van ontzetting sloeg door Dokkum en omgeving na het dood-
schieten van de twintig mannen. De mannen waren kort voor hun dood 
gearresteerd, verhoord, meestal gemarteld en daarna zonder enige vorm van 
rechtspraak geëxecuteerd en begraven in een massagraf. In de ogen van de 
nazi’s werden ze beschouwd als terroristen. Reinder Postma heeft in zijn 
boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ over Dokkum een hoofdstuk gewijd 
aan alle gedode mannen met een korte biografie en foto erbij. De vijf man-
nen uit Noardeast-Fryslân waren:
-  Jan van Dijken (Dokkum, 41 jaar)
-  Louwrens Hulshoff (Dokkum, 24 jaar)
-  Ernst Meinsma (Nes, 56 jaar)
-  Geale Postma (Driezum, 23 jaar)
-  Jarl Ruinen (Ee, 38 jaar)

Elk jaar vindt in Dokkum op 22 januari de kranslegging en herdenking plaats bij het monument aan de Noorderdwinger en de Woudweg. Volgende week 
is het precies 75 jaar geleden dat hier twintig mannen werden gefusilleerd. Foto: Marcel van Kammen

Jarl Ruinen Geale Postma
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Het echtpaar Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis werd in 2018 geridderd vanwege het historisch 
onderzoek dat zij hebben verricht naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgebeurte-
nissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
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Sjoerd Visser versloeg darmkanker:

,,Sûnder kankerûndersyk wie ik  
der net mear west’’  
,,Je hebt darmkanker met uitzaaiingen naar je buikvlies.’’ Deze diag-
nose zet het leven van Sjoerd Visser (19) op 4 april vorig jaar volledig op 
de kop. Als donderslag bij heldere hemel staat z’n wereld stil. Van een 
gezonde vrolijke jongen verandert hij van het ene op het andere moment 
in een ernstig zieke patiënt. ,,De diagnoaze kaam as in mokerslach’’ knikt 
hij. Gelukkig kan hij het navertellen, met dank aan een HIPEC-behande-
ling in het UMCG. ,,Oars wie ik der no miskien wol net mear west.’’

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

De hele familie Visser zit aan de grote 
keukentafel; vader Klaas, moeder 
Anja, dochter Genna en zoons Sjoerd 
en Hayco. Het is gezellig druk, maar 
wanneer de koffie is ingeschonken en 
Sjoerd aan zijn verhaal begint, wordt 
het automatisch stil. De impact van de 
bijna fatale ziekte is nog altijd duide-
lijk te merken. Ondanks Sjoerds hef-
tige verhaal is er af en toe gelukkig ook 
ruimte voor een grap. Zeker Sjoerd 
houdt wel van een beetje ouwehoeren. 
,,Sjoerd syn humor hat ús der troch 
skuord’’, vertelt Klaas. ,,Oars wit ik net 
oft wy it wol redden hiene.’’

Onverklaarbare klachten
,,Op 4 april krige ik de diagnoaze 
darmkanker’’, begint Sjoerd zijn ver-
haal. Hij valt maar meteen met de 
deur in huis. Aan deze diagnose gaat 
echter een hele voorgeschiedenis 
vooraf. Dat begint in 2019, wanneer 
hij z’n eetlust verliest. Waar Sjoerd ja-
ren lang alles lust en aan tafel eet voor 
twee, komt daar begin vorig jaar ver-
andering in. Hij is vaak misselijk, heeft 
last van buikkrampen en moet regel-
matig overgeven. Ook valt hij in korte 
tijd flink wat kilo’s af. Hij maakt een 
afspraak bij de huisarts, die de klach-
ten niet kan verklaren. 

Ook in ziekenhuis Nij Smellinghe 
in Drachten buigen diverse artsen 
zich over Sjoerds klachten. Ze beslui-
ten een scan van z’n buik te maken, 
waarop ze een verdikking in de darm 
ontdekken. Wanneer Sjoerd in het 
ziekenhuis een darmonderzoek krijgt, 
is het raak. Artsen komen een tumor 
in zijn dikke darm tegen. Tijdens de 
kijkoperatie blijkt bovendien dat de 
tumor zich heeft uitgezaaid naar zijn 
buikvlies. ,,Dikke pech’’, vat Sjoerd de 
situatie samen.

In de kinderschoenen
Na deze keiharde conclusie holt Sjoerds 
gezondheid plotseling met sprongen 
achteruit. Eén ding is zeker: er moet zo 
snel mogelijk een behandeling komen. 
Maar welke? ,, Dokters joegen ús fers-
killende advizen’’, weet Anja nog goed. 
,,De iene sei dit en de oare dat. Uteinlik 
moasten wy sels in kar meitsje.’’ Sjoerd 
hakt eigenhandig de knoop door en be-
sluit om voor de HIPEC-behandeling 
te gaan in het UMCG in Groningen. 
Een relatief nieuwe behandelmethode, 

die nog in de kinderschoenen staat. 
,,Mar ik hie der alle fertrouwen yn’’, 
zegt hij nuchter. 

Als een van de jongste HIPEC-pati-
enten ooit besluiten de artsen Sjoerd 
op 8 mei 2019 te opereren. ‘s Och-
tends om zeven uur wordt hij opge-
haald en naar de operatiekamer gere-
den. Na het afscheid wacht de familie 
niets anders dan afwachten. Tergend 
langzaam verstrijken de uren, totdat 
Klaas rond drie uur ‘s middags het 
verlossende telefoontje krijgt met het 
nieuws dat de operatie is geslaagd. De 
helft van Sjoerds dikke darm is ver-
wijderd en ook het aangetaste weefsel 
in zijn buikvlies is met succes wegge-
haald. ,,Einliks krigen wy in kear goed 
nijs’’, knikt Klaas. ,,Dêr wiene wy nei 
al dy tsjinslach ek wol oan ta.’’

Mascotte in een rolstoel
Na de operatie wordt Sjoerd wakker 
op de intensive care. Veel weet hij daar 
zelf niet meer van. ,,Ik kin my dy earste 
dagen net echt mear heugje.’’ Voor het 
herstel na een HIPEC-behandeling 
staat zo’n drie weken. Mede door zijn 
doorzettingsvermogen en jonge leeftijd 
weet Sjoerd zijn ziekenhuisverblijf in te 
korten tot slechts tien dagen. Op zater-
dagochtend 18 mei mag hij naar huis 
om daar rustig te herstellen. Van die rust 
komt echter weinig terecht, want die za-
terdagmiddag kan het eerste elftal van 
VV Zwaagwesteinde kampioen worden. 
En daar moet en zal Sjoerd bij zijn.

,,Yn de rolstoel ha ik Sjoerd oer it 
fuotbalfjild riden’’, lacht Klaas als hij 
terugdenkt aan die bewuste zater-
dagmiddag. ,,Net bêst ast der goed 
oer neitinkst. Dy jonge wie amper 
út it sikehûs wei.’’ Maar Sjoerd blijkt 
zijn voetbalclub als mascotte geluk te 

brengen, want in de slotminuut scoort 
VV Zwaagwesteinde het winnende 
doelpunt. De ontlading is enorm. ,,Ik 
bin út de rolstoel sprong, sa bliid wie 
ik’’, grijnst Sjoerd. ,,Gelokkich dat 
myn dokters dat net sjoen ha.’’ Trots 
laat hij de foto zien van het kampi-
oenselftal met in de midden een breed 
grijnzende Sjoerd in zijn rolstoel.

Gesteund door het hele dorp
Nog altijd staan de spelers, suppor-
ters, vrijwilligers en clubmensen van 
de voetbalclub klaar om Sjoerd te 
helpen. Zo zetten ze hem in het zon-
netje tijdens het kampioensfeest en 
kreeg Sjoerd diverse leuke cadeaus 
aangeboden. Sjoerd wil zelf graag zijn 
steentje bijdragen aan het onderzoek 
naar nieuwe behandelingen van kan-
kersoorten. Vandaar dat hij letterlijk 
en figuurlijk zijn beste beentje voor zet 
tijdens het hardloopevenement ‘Ren 
tegen kanker’ op 19 april in Utrecht, 
waar hij een kwart marathon gaat 
hardlopen. ,,Ik bin al drok oan it trai-
nen’’, lacht hij. ,,Dat moat wol slagje.’’
Achter Sjoerd aan de muur hangen 

twee hardloopshirts. Een rode van 
KWF Kankerbestrijding en een blauw 
shirt, waarop tientallen sponsoren 
prijken. Stuk voor stuk ondernemers 
en bedrijven uit de buurt, die zijn ge-
grepen door Sjoerds verhaal. Sterker 
nog: heel het dorp lijkt in de ban van 
Sjoerds marathon. ,,Lêst stiene hjir 
skoalbern oan de doar dy’t lege fles-
sen foar Sjoerd ophellen’’, vertelt Anja 
trots. Ook de warme bakker Eddy de 
Jong uit het dorp komt half maart met 
een speciaal Sjoerd-brood, waarvan een 
deel van de opbrengst naar kankeron-
derzoek gaat. Sjoerd is diep onder de 
indruk van alle acties die zijn dorpsge-
noten bedenken. ,,It is sa bysûnder dat 

elkenien my stipet. Sa folle jild en help; 
dat hie ik echt noait tocht.’’

Niet in geld uit te drukken
Exact een jaar nadat hij de vreselijke 
diagnose darmkanker kreeg, staat 
Sjoerd op 19 april aan de start om 
geld op te halen voor kankeronder-
zoek. De teller staat inmiddels op 
ruim negenduizend euro. ,,Geweldich 
toch?’’, knikt hij trots. Met elke euro 
is hij even blij. ,,Ik wit no as gjin oar 
hoe belangryk ûndersyk nei kanker is. 
Sûnder de HIPEC-behanneling wie 
ik der no net mear west. Dêr bin ik de 
dokters noch altyd tige tankber foar. 
Dat is net yn jild út te drukken.’’

Wat is een HIPEC-behandeling?
Bij een HIPEC-behandeling ver-
wijdert de chirurg de tumor, waarna 
de buikholte wordt gespoeld met 
een verwarmde vloeibare chemo. 
Hiermee worden de niet-zichtbare 
achtergebleven kankercellen ver-
nietigd. Het doel van een HIPEC-
behandeling is om alle kankercellen 
radicaal uit de buikholte te verwij-
deren. De operatie duurt zo’n 10 
tot 12 uur.

Op 19 april 2020 zou Utrecht in het teken staan van de Utrecht Marathon, tot-
dat het coronavirus een streep trok door het evenement. Het evenement is door 
geschoven naar 2021, maar er is nog niet bekend wanneer deze marathon wel 
plaats gaat vinden. Via de actiepagina van het KWF is al het geld wat tijdens de 
actie is opgehaald, direct beschikbaar voor het KWF. De actie van Sjoerd is een 
groot succes, er is bijna 13.000 euro opgehaald en terecht gekomen bij het KWF. 
Het geld wat met de actie is opgehaald gaat naar onderzoek t.b.v. strottenhoofd-
kanker: opereren met minder complicaties. Geweldig bedankt voor alle donaties!

https://acties.kwf.nl/event/utrechtmarathon2020/onderzoek 



Alpineskiër Carsten Nienhuis: 

‘Mijn grote droom is om in Peking bovenaan 
die piste te staan’
Ruim 800.000 Nederlanders gingen de afgelopen weken op wintersport 
om te skiën en snowboarden in winterse oorden. Eén van hen is Carsten 
Nienhuis (17) uit Dokkum, die op 10 maart weer voor een aantal we-
ken de sneeuw opzoekt in Oostenrijk. In zijn geval echter niet voor de 
ontspanning, maar om keihard te trainen voor zijn grote droom: meedoen 
aan het alpineskiën tijdens de Olympische Winterspelen in 2022. 

Tekst: Nynke van der Zee

Als driejarig jongetje stond Carsten 
tijdens de wintersportvakantie aan het 
einde van de dag huilend bij de skilif-
ten wanneer ze gingen sluiten. ,,Ik was 
toen al gek op skiën’’, lacht hij. ,,Die 
snelheid en de adrenaline die daarbij 
vrijkomt, zijn voor mij magisch. Dat 
maakt skiën het mooiste dat er is.’’ Er 
verschijnt een glinstering in z’n ogen 
die gedurende het gesprek niet meer 
weg gaat. ,,Skiën is alles voor mij.’’ 

Open mond
Bekijk het lijstje met namen van alpi-
neskiërs tijdens de vorige Olympische 
Spelen in 2018 en één ding valt op: er 
doen opvallend weinig Nederlanders 
mee. Skiërs uit Oostenrijk, Zwitser-
land en Noorwegen domineren de top 
10. ,,Dat zijn de echte skilanden’’, weet 
ook Carsten. Van zijn achtste tot zijn 
zestiende woonde hij samen met z’n 
ouders en twee zusjes in het Oosten-
rijkse Wagrain, waar zijn ouders een 
pension runden. ,,Waar we hier in 
Nederland op voetbal gaan, gaan ze 
in Oostenrijk bij een skiclub. Skiën zit 
hen in het bloed.’’ 

‘Waar we hier in Nederland 
op voetbal gaan, gaan ze in 
Oostenrijk bij een skiclub’

Net verhuisd naar Oostenrijk meldt 
Carsten zich als achtjarig blond Hol-
lands ventje bij de skiclub in zijn nieu-
we woonplaats. Hij mag meedoen. 
,,De eerste les ging uitstekend’’, herin-
nert hij zich nog goed. ,,Ik mocht wel 
vaker langskomen.’’ Uiteraard geeft hij 
zich op voor de eerste jeugdwedstrijd, 
die dat jaar wordt georganiseerd. Met 
open mond en vol verbazing aan-
schouwen de Oostenrijkse deelnemers 
hoe Carsten zich uiteindelijk naar een 

vierde plaats skiet. ,,Daar stonden ze 
wel even van te kijken, ja’’, grijnst hij 
zichtbaar trots.

Skihauptschule
In de sneeuw van Wagrain ontdekt 
zijn Oostenrijkse skiclub Carstens ta-
lent. Hij ontpopt zich al snel tot een 
van de beste skiërs van zijn club. Vanaf 
zijn twaalfde besluit Carsten om seri-
eus werk van zijn talent te maken. Hij 
meldt zich aan voor een speciale ‘Ski-
hauptschule’, waar talentvolle skiërs 
topsport kunnen combineren met hun 
studie. Carsten geniet volop van de 
vrijheid die hij krijgt om al zijn tijd te 
investeren in zijn grote passie. ,,Daar 
heb ik echt ontzettend veel geleerd’’, 
knikt hij. ,,Niet alleen in de school-
bankjes, maar vooral op de piste. Ik 
had een geweldige leraar, die me alle 
kneepjes van het vak heeft geleerd.’’

Wanneer de familie Nienhuis eind 
2019 besluit om terug te verhuizen 
naar hun roots in Dokkum, komt er 
voor Carsten een einde aan de Ski-
hauptschule. ,,Het was een besluit 
dat we met de gehele familie hebben 
gemaakt’’, vertelt hij. ,,Ik sta er zeker 
ook achter, want ik wil graag in Ne-
derland mijn havo-diploma halen om 
hier een opleiding te vinden die bij 
me past. Mocht het niet lukken om 
mijn droom als alpineskiër uit te laten 
komen, dan heb ik altijd nog een di-
ploma achter de hand.’’ 

Op naar Peking
Sinds een jaar reist Carsten iedere 
schooldag naar het Talenten College 
Noord in Heerenveen, waar hij sport 
en school kan combineren. ,,Ik doe ver-
spreid examen, zodat ik zoveel mogelijk 
tijd heb voor mijn sport’’, legt hij uit. 
,,Om op deze school toegelaten te wor-
den, moet je de NOC*NSF-status heb-

ben. Gelukkig heb ik die net weer zeker 
gesteld voor het komende schooljaar. 
Zo kan ik me focussen op mijn echte 
doel: de Winterspelen in 2022.’’ 

‘Juist omdat Nederland geen 
ski-land is, hebben we wei-

nig startplekken’

Vrijdag 4 februari tot zondag 20 fe-
bruari 2022 staan al rood omcirkeld 
in Carstens digitale kalender. Dan 
worden de Olympische Winterspelen 
gehouden in de Chinese hoofdstad 
Peking. Het mag dan nog ver weg 
lijken, nu al is Carsten druk bezig 
met het behalen van de benodigde 
kwalificatie-eisen. ,,Ondanks dat we 
in Nederland niet veel alpineskiërs 
hebben, is het lastig om aan de eisen 
te voldoen’’, weet hij. ,,Juist omdat Ne-
derland geen ski-land is, hebben we 
weinig startplekken. Dat betekent dat 
ik de komende tijd keihard ga vechten 
voor mijn plek.’’ 

Sponsors uit de regio
Om in aanmerking te komen voor een 

ticket naar Peking, moet Carsten in 
ieder geval twee keer een top 13-re-
sultaat behalen tijdens een world-
cup-wedstrijd. Nog geen eenvoudige 
opgave. ,,Sinds dit jaar ski ik in de ju-
niorenklasse. Omdat ik pas nieuw ben, 
ga je altijd als één van de laatsten van 
de berg af. Dat betekent dat de sneeuw 
al allemaal sporen heeft, waardoor het 
een stuk lastiger is om je eigen spoor 
te vinden. Maar gelukkig schuif ik 
steeds verder op naar voren. Ik wil dit 
jaar vooral zo veel mogelijk ervaring 
opdoen.’’ 

‘Ik wil dit jaar vooral zo veel 
mogelijk ervaring opdoen’

Oostenrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, 
Zwitserland en Frankrijk: Carsten 
kent inmiddels het complete Alpen-
gebied op z’n duimpje, waar de diverse 
worldcups worden georganiseerd. 
Het vervoer, de overnachting, deel-
namegeld en uiteraard het materiaal: 
er komen nogal wat kosten bij kijken. 
,,Gelukkig word ik door diverse spon-
soren uit de regio Dokkum geholpen’’, 

vertelt hij trots. Op z’n jas prijkt het 
logo van hoofdsponsor Bouwgroep 
Dijkstra Draisma. ,,En het grappige 
is dat mijn ski’s worden gesponsord 
door een Oostenrijkse sportwinkel’’, 
vult Carsten aan. ,,Die kende ik nog 
uit Wagrain en zij vonden het zo gaaf 
dat er een Nederlander meedoet, dat 
ze me nu sponsoren in de vorm van 
materiaal.’’ 

‘Skiën in een land zonder 
bergen, is niet gemakkelijk’

Skiën zonder bergen
Naast alle namen en logo’s van spon-
soren op z’n pak is nog wat ruimte, 
wijst Carsten. Dus wie dit fanatieke 
Dokkumer skitalent wil helpen om 
z’n droom uit te laten komen, kan zich 
melden. ,,Zonder al mijn sponsoren 
zou ik niet kunnen doen wat ik nu 
doe’’, benadrukt Carsten. ,,Mijn grote 
droom is om in Peking bovenaan die 
piste te staan. Skiën in een land zon-
der bergen, is niet gemakkelijk maar ik 
heb er alles voor over.’’

Foto: Marcel van Kammen

Foto: Ernest Selleger
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Norbert Beerstra: 
‘It fielde as siet 

ik yn in film’

Norbert Beerstra maakte zaterdag 21 
maart maar liefst twee ritten naar zie-
kenhuizen in Uden en Weert.. ,,It fiel-
de as siet ik yn in film. In hiel nuvere 
gewaarwording. It hat my mei de noas 
op ‘e feiten drukt. Dêr’t it coronafirus 
oant dan ta in ‘ver van m’n bed-show’ 
like, wit ik yntusken wol better.’’

Nuchterheid troef
Al acht jaar rijdt Norbert als chauffeur 
op de ambulances van Kijlstra. Zijn 
ogen glunderen wanneer hij over z’n 
werk praat. ,,It is in fantastysk berop. 
As de need it heechst is, kinne wy 
minsken fan hiel tichtby helpe. Dat fyn 

ik it aldermoaiste.’’ Na de middelbare 
school kiest Norbert echter niet voor de 
zorg, maar voor de LTS en belandt in 
de techniek. Toch blijft een baan in de 
zorg een stille wens. Na jaren van trou-
we dienst besluit hij acht jaar geleden 
het roer om te gooien. Hij solliciteert 
op een vacature voor ambulancechauf-
feur bij Kijlstra. Net als zo’n vierhon-
derd andere enthousiaste kandidaten. 
,,Ik ha echt myn bêst dwaan moatten 
om hjir binnen te kommen, mar it is 
slagge. Ik ha no myn dreambaan.’’ 

Overvolle ziekenhuizen
Sinds die radicale switch gaat hij flui-
tend naar zijn werk, waar hij samen 
met z’n collega’s iedere dag met hart 
en ziel werkt aan de beste zorg. Wan-
neer hij vrijdagavond 20 maart een 

appje krijgt van zijn teamleider met 
de vraag wie de volgende dag mee wil 
helpen bij het vervoer van coronapa-
tiënten uit overvolle ziekenhuizen in 
Brabant, is Norbert één van de eersten 
die zich aanmeldt. ,,Earst ha ik it thús 
oerlein mei myn frou, hear’’, knipoogt 
hij. ,,It is net neat fansels. Mar wy bin-
ne beide frij nochter. Ast in oar helpe 
kinst, dan moatst dat altyd dwaan.’’ 

Compleet ingepakt
En dus meldt hij zich zaterdagochtend 
21 maart bij de ambulancepost van 
Kijlstra voor dit speciale ritje. Als één 
van de eerste ambulances rijdt Norbert 
samen met zijn collega naar Uden, 
waar een 35-jarige coronapatiënt klaar 
ligt voor de reis naar het Antonius 
Ziekenhuis in Sneek. Maar voordat 

hij naar binnen mag, moet Norbert 
alle beschermende kleding aantrek-
ken. ,,Kompleet ynpakt mochten wy it 
sikehûs yn. Dat is echt in hiel bizarre 
situaasje, want elkenien rint dêr yn fan 
dy pakken om.’’ De beschermende kle-
ding voorkomt niet alleen besmetting, 
het staat persoonlijk contact ook hin-
derlijk in de weg, merkt Norbert. ,,It 
fielt hiel ûnpersoanlik om tsjin ien te 
praten mei in kapke foar de mûle en in 
bril op. Mar it koe net oars.’’ 

Wanneer Norbert ontdekt dat de man 
achterin de ambulance slechts 35 jaar 
is, schrikt hij toch wel even. ,,Oant dat 
momint hie ik it byld foar my dat it om 
âldere, kwetsbere minsken gong dy’t 
corona krigen. Mar dit wie in man fan 
myn eigen leeftyd. Sterker noch, hy wie 

sels tsien jier jonger as my. Dat kaam 
wol efkes hurd binnen, moat ik sizze.’’ 
Ook de tweede patiënt uit het zieken-
huis in Weerd is qua leeftijd bijna net 
zo oud als Norbert. Het verscherpt zijn 
inschatting over de gevaren van corona. 
,,Elkenien kin it krije, dat waard my 
doe pas echt goed dúdlik.’’ 

“Elkenien kin it krije, 
dat waard my doe pas 

echt goed dúdlik”

Bestraffend vingertje
Thuis vertelt hij aan familie en vrien-
den wat hij in Brabant heeft gezien. 
Niet alleen om z’n hart te luchten, 
maar vooral ook om iedereen in zijn di-
recte omgeving op het hart te drukken 
dat de strenge maatregelen die het ka-
binet afkondigt van groot belang zijn. 
,,Ik ha mei eigen eagen sjoen wat foar 
gefolgen dit firus ha kin, dêr skrikst fan. 
Dat wol ik oan elkenien meijaan: nim 
dit asjeblyft serieus. Dit is gjin grapke.’’ 
Ook op straat ziet hij af en toe hoe ge-
makkelijk mensen de regels aan hun 
laars lappen. Maar met een bestraffend 
vingertje rondlopen, wil hij echter niet. 
,,Ik tink dan wol: doch net sa ûnnoazel. 
Mar ik fertel der allinnich oer as mins-
ken my der nei freegje.’’ 

Toch twijfelt hij geen moment wan-
neer er weer een appje komt met de 
vraag wie mee wil helpen om nieuwe 
patiënten te vervoeren. ,,As it moat, 
dan gean ik sa wer. It bliuwt dochs 
myn wurk, myn passy.’’

Ambulancebroeder Norbert Beerstra vervoerde coronapatiënten uit Brabant:

‘Ast in oar helpe kinst, 
dan moatst dat altyd dwaan’
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s Jaap de Boer

De broer van de buurvrouw, de zwager van een collega of de kennis van een goede vriendin: iedereen kent wel 
iemand die positief is getest op corona. Ook in Friesland loopt het aantal patiënten dagelijks op. Iemand die het coro-
navirus van heel dichtbij in de ogen keek, is Norbert Beerstra, ambulancechauffeur bij Kijlstra Ambulancezorg. Samen 
met collega’s vervoerde hij in maart patiënten uit Brabant naar Friesland. ,,Soks ha ik noch nea meimakke.’’

Een mondkapje, spatbril, handschoe-
nen, schoenbeschermers en een be-
schermend pak: de beelden van de 

Friese ambulancemedewerkers die 
als marsmannetjes terugkwamen uit 
Brabant staan veel mensen nog op 

het netvlies gebrand. Eén van hen was 
ambulancechauffeur Norbert Beerstra 
(45) uit De Westereen. 

Foto: Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer
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Verpleegkundige Gerbrecht van der Meulen:

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

Tekst: Nynke van der Zee

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

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

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

‘Buiten gaat het gewone  
leven z’n gangetje, maar 

achter die klapdeuren is het 
een soort van oorlogsgebied’

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

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

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

‘Onderweg zie ik mensen 
die samen hardlopen of 

gezellig picknicken. Hallo?! 
denk ik dan’

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

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

bewust maakt van de gevaren van corona. 
,,In het begin werd vooral verteld dat het 
gevaarlijk zou zijn voor oudere mensen 
die al de nodige medische problemen 
hadden. Maar ik zie iedere dag dat er ook 
jonge gezonde mensen binnenkomen, 
zonder medische achtergrond, die ern-
stig ziek zijn en niet zonder onze hulp 
kunnen. Als mijn verhaal bijdraagt aan 
het feit dat we allemaal net iets voorzich-
tiger doen, dan is mijn missie geslaagd.”

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

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

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

Benieuwd hoe het verhaal van Gerbrecht afloopt? Zoek op Facebook naar Gerbrecht van der Meulen 
of kijk op de Facebookpagina van De Westereender!
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Geesje Duursma van Restaurant & Partycentrum De Pleats in Burgum

‘Coronaregels passen niet 
bij ons motto: altijd gastvrij’

‘Ingewikkeld’, zo noemt Geesje Duursma de coronaregels voor de horeca. Maar, zoals we Geesje kennen 
blijft ze moedig. ,,Deze coronatijd geeft ons de kans om na te denken en brengt onze creativiteit naar bo-
ven. Maar het blijft ingewikkeld.’’

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Het is tegenwoordig een hele ver-
antwoordelijkheid om horecaonder-
nemer te zijn. ,,Ik voel me niet al-
leen gastvrouw, maar ook dokter en 
politie. Alles in één’’, stelt Geesje. De 
horecaondernemers en medewerkers 
krijgen heel wat voor de kiezen. De 
periode dat ze dicht moesten ge-
bruikten Geesje en haar man Eelke 
voor de verbouwing van Restaurant 
& Partycentrum De Pleats in Bur-
gum. De keuken was aan vernieu-
wing toe. Terwijl Eelke zich met de 
verbouwing bezighield ontfermde 
Geesje zich over de vijftig medewer-
kers van De Pleats. ,,We hebben een 
aantal medewerkers met een ‘rug-
zakje’ in dienst en de één reageert 
anders op de situatie dan de ander.’’ 

Placemats met menu
Inmiddels is De Pleats weer open. 
Even spontaan een bakje koffie drin-

ken is er niet meer bij. Reservering is 
nodig, er mogen niet meer dan dertig 
mensen naar binnen (exclusief per-
soneel) en van medewerkers wordt 
verwacht dat zij gasten naar hun 
gezondheid vragen. Verder moeten 
zij in de gaten houden dat de ander-
halve meter afstand en de hygiëne 
gewaarborgd blijft. Zo moet de me-
nukaart elke keer ontsmet worden. 
,,Dat is niet zo simpel, daarom heb-
ben we tijdelijk papieren placemats 
met het menu erop. Die kunnen we 
elke keer weer vervangen. Het is een 
grote verantwoordelijkheid en er 
valt veel weg. Alle bruiloften bij De 
Pleats zijn een jaar uitgesteld, cate-
ring voor uitvaarten mag niet meer 
en er mogen veel minder mensen 
bij het restaurant naar binnen. ,,Het 
past niet bij ons motto ‘altijd gastvrij’ 
om mensen weg te sturen’’, aldus 
Geesje Duursma.

‘Ik voel me niet alleen 
gastvrouw, maar ook 

dokter en politie. 
Alles in één.

Meer waardering
Soms vliegt het haar wel even aan. 
,,Ik vraag me dan af: worden wij als 
horeca ook gemist? Zelf denk ik van 
wel, maar misschien is dat wensvol 
denken. Ik denk wel dat wij kun-
nen laten zien dat horeca een vak is, 
dat wij mensen kunnen ontzorgen 
en gasten een mooie dag en avond 
kunnen bezorgen. Misschien wordt 
ons vak nu juist meer gewaardeerd, 
maar er moet uiteraard wel geld ver-
diend worden. De vaste kosten zijn 
nu honderd procent, maar we mogen 
maar dertig procent van het restau-
rant bezetten. Dat is vergelijkbaar 
met een vliegtuig dat maar halfvol 
zit. Gelukkig is ons bedrijf financieel 

gezond en hebben we nog geen zor-
gen, maar dan nóg neemt deze hele 
situatie veel van je.’’

Fietsarrangement
Toch blijft Geesje kijken naar de 
kansen die er zijn. Kansen voor het 
toerisme bijvoorbeeld. Fryslân is bij 
uitstek een gebied waar je nog kunt 
genieten van de rust en de ruimte. De 
Pleats speelt daarop in met fietsar-
rangementen die coronaproof zijn. 
Je kunt hier prachtig fietsen in de 
Noardlike Fryske Wâlden. De tocht 
start met koffie en Friese oranjekoek, 
voor onderweg krijg je een lunch-
pakket mee en ’s avonds kun je in het 
restaurant terecht voor een 3-gan-
gendiner. Uiteraard moet je dan wel 
reserveren. Mensen mogen weer met 
twee personen aan een tafeltje zitten. 
Als het gaat om een gezin dat uit 
meer personen bestaat, dan mogen 
die ook bij elkaar aanschuiven. Het 
is ook mogelijk om een maaltijd mee 
naar huis te nemen. Geesje: ,,Deze 
arrangementen bieden we aan om 
toeristen te laten zien hoe mooi 
Noordoost-Friesland is.’’

Gastvrijheidswijzer
Zelf is Geesje expert op het gebied 
van gastvrijheid. Ze werkt momen-
teel aan een proefschrift over de 
waarde van gastvrijheid. In de afge-
lopen jaren heeft ze vrijwilligers van 
diverse musea in Noordoost-Fries-
land een cursus Gastvrijheid gege-
ven. Als hulpmiddel heeft ze voor de 
musea een Gastvrijheidswijzer ge-
maakt. ,,Gastvrijheid is zo oud als de 
mensheid. Het is de kernwaarde van 
mijn bestaan. De uitdaging is om te 
kijken hoe we gastvrij kunnen zijn. 
In Fryslân onderscheiden we ons 
daarmee van andere provincies om-
dat we hier ruimte, tijd en aandacht 
hebben voor de bezoekers. Veiligheid 
en vertrouwen staan daarbij voorop. 
Wat gastvrijheid voor mij betekent? 
Dat is lastig te omschrijven. Het zit 
meer in het moment. Het gaat erom 
dat je je gezien voelt. Binnen je be-
drijf moet je een sfeer creëren waar-
mij mensen het gevoel hebben: Hier 
ben ik welkom. Uiteindelijk wordt 
de wereld alleen maar mooier van 
gastvrijheid.’’

Geesje Duursma bij het nieuwe welkomstpaviljoen van De Pleats dat speciaal is gemaakt om mensen wegwijs te maken in deze coronatijd. 
Hier kunnen gasten handen wassen en krijgen ze uitleg over hoe ze kunnen ‘inchecken’ bij het restaurant. Foto: Jaap de Boer

JUNI 2020 |  de Westereender |  35



Wybe Meinema heeft een gehandicapt broertje

‘It giet er by ús thús soms mâl oan ta’
Er moet meer aandacht komen voor jonge mantelzorgers. Dat blijkt uit 
het onderzoek dat Partoer heeft gedaan in opdracht van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. Veel jongeren in Noordoost-Friesland groeien op als 
mantelzorger, maar er is weinig begrip voor hun situatie. Wel krijgen ze 
steun van Fawaka, het steunpunt voor jonge mantelzorgers in de ge-
meenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Zo ook de 22-jarige Wybe 
Meinema.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Wybe Meinema woont met zijn gezin 
in Metslawier. Hij heeft een oudere 
broer, Willem, van 25 jaar en een jon-
ger broertje, Bert, van 19 jaar. ,,Mijn 
broertje is gehandicapt. Hij is gezond 
geboren maar kreeg toen hij zeven 
maanden oud was hersenvliesont-
steking. Met spoed werd hij naar het 
ziekenhuis in Dokkum gebracht waar 
ze zijn leven hebben gered. Hij heeft  
een week in coma gelegen. Helaas was 
Bert halfzijdig verlamd geraakt en uit 
onderzoek bleek dat hij door de her-
senvliesontsteking ook doof was ge-
worden. Een hele schrik.’’

Hersenbeschadiging
,,Mijn broertje was destijds één van de 
jongsten in Nederland die een cochle-
aire implantaat – kortweg CI - kreeg. 
Dit is een apparaat dat aan dove en 
zeer slechthorende mensen de moge-
lijkheid biedt weer iets te horen. Op 
10-jarige leeftijd kreeg hij ook aan de 
andere kant een CI omdat hij met die 
kant minder goed kon luisteren. Bert 
kon nu dus beter horen, maar daarmee 
waren de zorgen over zijn gezondheid 
niet weggenomen. Hij bleek namelijk 
hersenbeschadiging te hebben waar-
door hij soms gewelddadig is. Dan 
schopt en slaat hij er af en toe op los. 
‘It giet er by ús thús soms mâl oan ta’’, 
lacht Wybe. Maar eerlijk is eerlijk, hij 
is ook weleens bang voor zijn broer nu 
hij ouder is. ,,Hij is sterker dan mij en 
een kop groter.’’

Vloeken en schelden
,,Als klein jongetje ging Bert eerst 
naar de Effatha Guyot dovenschool 
in Haren’’, vertelt Wybe verder. ,,Hij 
moest dan vroeg op, om 7.00 uur in 
de taxi en was laat thuis. Wij moesten 
ook gebarentaal leren. Later op zijn 
tiende ging hij naar de Wingerd in 
Damwâld waar hij echt vorderingen 
maakte. Hij leerde er lezen en schrij-
ven, al blijft Bert het verstand houden 
van een kind van ongeveer vijf jaar. 
Het praten ging vanaf die tijd een stuk 
beter, hij begon zelfs Fries te spreken. 

Hij kan ook heel goed overweg met de 
telefoon, playstation. Van groepsgeno-
ten leerde Bert vloeken en schelden. 
Die woorden gebruikt hij ook thuis en 
soms gaat dat de hele dag door. Vooral 
voor mijn ouders is dat heel zwaar en 
het is vervelend dat hij dit ook in het 
openbaar en bij mijn pake en beppe 
doet. Maar dat hij geweld gebruikt is 
denk ik nog het ergste. Hij wil zijn zin 
doordrammen en als dat niet lukt kan 
hij schoppen of gaan slaan. Hij kan 
moeilijk het woord ‘nee’ accepteren. 
Hij moet dan zijn excuses aanbie-
den, maar tien minuten later is hij het 
vergeten en doet hij het opnieuw. Op 
andere momenten kan hij zich goed 
gedragen en heeft hij humor.’’

Extra verwend
Wybe weet niet beter dan dat zijn 
broertje gehandicapt is. Omdat zijn 
ouders veel met Bert naar het zieken-
huis moesten werd hij vaak opgevan-
gen door zijn tante en pake en beppe. 
,,Ik weet nog dat mijn moeder mij 
de eerste dag naar de kleuterschool 
bracht. ’s Middags stonden mijn tante 
en beppe bij het hek om me op te ha-
len. Diezelfde dag is Bert opgenomen 
in het ziekenhuis met hersenvlies-
ontsteking. Ik heb er nooit veel pro-
blemen mee gehad dat mijn ouders 
minder tijd voor mij hadden, want 
ik had het naar mijn zin bij pake en 
beppe. Op de momenten dat ze er wel 
waren werd ik extra verwend, maar 
misschien hadden ze dat anders ook 
wel gedaan. Gewoon omdat ze zo lief 
zijn.’’

Aardappelen schillen
Dat zijn vader in het verleden een ern-
stig auto-ongeluk heeft gehad maakt 
het er voor het gezin niet gemakkelij-
ker op. ,,Hij heeft daardoor nog veel 
pijn aan zijn rug, benen en handen. 
Dan moeten wij extra helpen in het 
huishouden, bijvoorbeeld met aardap-
pelen schillen. Als ik bij mijn kame-
raden ben zie ik wel verschil. Zij heb-
ben geen broertje die overal doorheen 
zit te schelden. Het voordeel van een 
dorp als Metslawier is dat iedereen 

elkaar kent. Zij weten dus van onze 
thuissituatie. Ik heb bijzonder goede 
vrienden die ook goed met Bert over-
weg kunnen. Zij darten wel eens met 
hem, hij gaat bijna elke vrijdagavond 
naar onze buren en hij helpt mijn 
pake op de boerderij. Op maandag 
en dinsdag gaat hij naar zorgboerde-
rij Wurkpleats Warber oan It Skoar 
in Ternaard. Op Woensdag en don-
derdag gaat hij naar zorgboerderij It 
Aventoer in Oentsjerk. Mijn moeder 
past vrijdags op hem.’’ 

Oppassen
In coronatijd was Bert veel thuis en 
had hij veel aandacht nodig. ,,Mijn 
oudere boer Willem heeft extra ac-
tiviteiten met hem ondernomen. Hij 
houdt net als Bert ook van darten, 
gamen en auto’s. Maar als Willem 
even geen tijd voor Bert heeft, krijgt 
mijn broertje weer een woede uitbar-
sting en gaat hij net zo lang door met 
zeuren totdat hij zijn zin krijgt. Soms 
schaam ik mij daar voor. Zoals vijf 
jaar geleden, toen dat gebeurde in een 
speelgoedwinkel. Als mijn ouders en 
broer weg zijn moet ik oppassen. Als 
puber baalde ik daar soms van. Dan 
gingen mijn vrienden met z’n allen 
wat leuks doen en moest ik verplicht 
thuisblijven. We moeten Bert altijd 

goed in de gaten houden want hij gaat 
ook weleens een blokje om. Laatst was 
hij omgevallen met de fiets en had hij 
overal bloed, zijn knokkels open en 
veel pijn aan zijn kaak. Waar wij dan 
vooral bang voor zijn is dat het inwen-
dige deel van zijn CI’s beschadigen als 
hij valt.’’ 

Ruzie en spanning
,,Het hebben van een gehandicapt 
broertje heeft wel invloed op mijn le-
ven. Ik denk dat ik me daardoor beter 
kan inleven in mensen. En ik heb mis-
schien een groter verantwoordelijk-
heidsgevoel. Soms heb ik momenten 
dat ik denk: was alles maar normaal. 
Aan de andere kant is overal wel wat, 
ieder huisje heeft z’n kruisje. Toch is 
het niet altijd even gemakkelijk. Voor-
al onder het avondeten is het stressvol. 
Als ik een keer bij een kameraad eet 
merk ik dat de sfeer daar anders, re-
laxter, is. Maar dat is nu eenmaal zo. 
Een paar jaar geleden had ik er nog 
meer last van. Toen was het voor mijn 
ouders heel lastig om hem op bed te 
krijgen. Het maken van huiswerk of 
het leren van mijn toetsen werd vaak 
verstoord.’’

Ook een lieve kant
Wybe heeft bijna zijn HBO-oplei-
ding Bedrijfskunde afgerond en kan 
meteen aan de slag bij WMR in Rin-
sumageast. Hij woont nog thuis. ,,Het 
is moeilijk om de thuissituatie los te 
laten. Het hoort er bij en is voor mij 
geen reden om te vluchten. Sterker 
nog, ik denk weleens na over hoe 

het later moet, als mijn ouders ouder 
worden. Het is voor anderen denk ik 
moeilijk voor te stellen hoe het is om 
een gehandicapt broertje te hebben. 
Om dat te ervaren moet je eens een 
hele week bij ons thuis langskomen, 
dag en nacht, dan kun je een goed 
beeld schetsen. Ik heb heel veel aan 
mijn vrienden en familie en we zijn 
blij dat we in een dorp als Metslawier 
wonen waar iedereen Bert kent en de 
sociale controle groot is. Toch zou ik 
het fijn vinden als iemand eens vraagt 
hoe het met mij gaat, meestal gaat de 
aandacht uit naar mijn broertje. 

Ik neem Bert trouwens niets kwalijk 
hoor. Het gedrag komt door zijn han-
dicap, niet door hem. Hij heeft ook 
een hele lieve kant en ik hou ontzet-
tend van hem. Vorige week was hij 
jarig en kreeg hij een kleurplaat van 
een jongen met het Syndroom van 
Down uit het Thomashuis. Hij pakte 
het heel voorzichtig uit, bekeek de te-
kening zorgvuldig en zei: ‘wat heb jij 
dat mooi gemaakt’. Dan heb ik de tra-
nen in mijn ogen. Ik zou mijn broertje 
voor geen goud willen missen.’’

Praten lucht op
,,Het ergste vind ik het voor mijn 
ouders. Het zorgen is voor hen erg 
zwaar. Over de situatie praten helpt 
altijd vind ik. Daarom is een organi-
satie als Fawaka ook zo belangrijk. Zij 
zorgen voor ontspanning en bieden de 
mogelijkheid om erover te praten. Dat 
lucht op.’’

Wybe Meinema is blij dat hij zijn verhaal kwijt kan bij Fawaka-coördinator Jetske Leijenaar van Het Bolwerk. Zij zet zich in om meer bekendheid te geven 
aan en om meer begrip te creëren voor jonge mantelzorgers.

Wat is Fawaka?
Fawaka is een Surinaamse groet en betekent: Hoe gaat het? Fawaka is het 
steunpunt voor jonge mantelzorgers in de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel.  Steeds meer jongeren herkennen zich in het woord man-
telzorger doordat er meer over gesproken wordt. In totaal zijn 53 jonge 
mantelzorgers uit deze regio aangemeld bij Fawaka. In de regio Noordoost-
Friesland groeien 1 op de 5 jongeren op in een gezin waar ze zorgtaken 
hebben omdat iemand in hun directe omgeving langdurig ziek is. Het kan 
daarbij gaan om een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke 
beperking of een psychische aandoening. Op school is dit vaak niet bekend 
omdat jongeren liever niet met hun thuissituatie te koop lopen. Fawaka is er 
om deze jongens en meiden een steuntje in de rug te geven. Zo worden er 
elk jaar onder andere Fun-uitjes voor hen georganiseerd. Voor meer infor-
matie over jonge mantelzorg/Fawaka kun je contact opnemen met coördi-
nator Jetske Leijenaar, mail: info@fawaka.nu of tel: 06-49671231.  Volg ons 
ook op Instagram en Facebook (zoek op fawakajongeren).
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Jelle Wietse de Haan (16)  
doet bijzondere Romeinse vondst
Vanaf het moment dat Jelle Wietse de Haan als 8-jarig jongetje een 
metaaldetector voor zijn verjaardag kreeg was hij verkocht. Na heel wat 
speurtochten heeft hij nu, acht jaar later, al een bijzondere archeologische 
vondst gedaan. Een deskundige van de Portable Antiquities of the Nether-
lands (PAN), een archeologisch bedrijf,  was onder de indruk van wat zij 
aantrof in de ‘schatkamer’ van Jelle Wietse in De Westereen.

Tekst: Klasina van der Werf

Jelle Wietse is altijd al geïnteresseerd 
in geschiedenis. Hij verzamelt spullen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Dat be-
gon toen hij op 12-jarige leeftijd aan 
het magneetvissen was bij de Wester-
eender brêge. 

,,Ik vond daar hulzen uit de oorlog. 
Als ik iets vind, ga ik op zoek naar 
het verhaal erachter. Wat is daar ge-
beurd? Zo vond ik met een vriend 
brokstukken van een vliegtuigwrak 
uit de Tweede Wereldoorlog bij  
Rinsumageast. Mijn geschiedenislera-
res heeft me vervolgens geholpen aan  
informatie over die vliegtuigcrash. 
Het bleek te gaan om een Stirling 
bommenwerper die op 1 mei 1943 
neerstortte. Zes van de zeven beman-
ningsleden kwamen daarbij om het 
leven. Alleen de boordwerktuigkundige 
Flight-Sergeant Frederick Albert Pain-
ter overleefde de crash’’, vertelt Jelle. 

‘Anderen zien een veld, 
ik zie geschiedenis’

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

Het liefst gaat Jelle Wietse meerdere 
keren per week met zijn metaaldetec-
tor op pad. Meestal in de buurt, in een 
straal van ongeveer twintig kilometer 
vanaf De Westereen. Als zijn zoeklo-
catie bij een boer op het erf is vraagt 
hij altijd netjes om toestemming. Soms 

gaan vrienden mee, maar als ze na een 
hele dag zoeken niets vinden is de lol 
er voor hen snel af. Jelle Wietse blijft 
daarentegen fanatiek. Helemaal nu hij 
een nieuwe metaaldetector heeft waar-
mee hij nog dieper kan zoeken. Daar-
mee vond hij in Noardburgum onlangs 
een Romeinse balteus van ruim 2000 
jaar oud. ,,Ik zocht naar oorlogsspul-
len op een plek waar Duitsers vroeger 
hadden zitten te oefenen, maar vond 
deze. Dit is uiterst bijzonder omdat 
de Romeinen alleen in het Noorden 
van Nederland kwamen om handel 
te drijven, maar verder niet. Dus in 
Friesland worden weinig Romeinse 
voorwerpen gevonden. Een archeo-
loog van de PAN kwam zelfs langs 
om het voorwerp te fotograferen’’, zegt 
Jelle Wietse. Volgens zijn moeder was 
de archeoloog onder de indruk van de 
vondsten van haar zoon. ,,Wij dachten 
eerst, het waait wel weer over, deze 
hobby. In het begin vond ik het eerlijk 
gezegd maar niks, dan kwam hij met 
oude botten thuis en zei ik: wat moet 
je met die rommel. Maar nu ik zie hoe 
serieus hij hiermee bezig is vind ik het 
toch wel bijzonder’’, zegt moeder Mar-
griet. Beppe Wieke de Roos voegt er 
aan toe dat haar vader het ook prachtig 
zou hebben gevonden. Hij zat in het 
leger en was op 20-jarige leeftijd bij de 
bombardementen in Rotterdam aan-
wezig. Beppe schonk de spullen uit die 
tijd aan haar kleinzoon.  Jelle Wietse: 
,,Ik zou graag willen weten wat hij al-
lemaal heeft meegemaakt, maar ik kan 
het hem helaas niet meer vragen. Uit 
de spullen die ik heb gekregen blijkt in 
elk geval dat ze tegen de Duitsers wa-
ren. Op de ketting en het armbandje 
staan afbeeldingen van Wilhelmina, 
een klein teken van verzet.’’

Zilveren rijderschelling
Naast oorlogsspullen verzamelt Jelle 
Wietse ook munten. Hij weet zich nog 
goed het moment te herinneren dat 
hij zijn eerste munt vond. Eerst was 
hij al blij met bierdoppen en spijkers, 
maar op een dag vond hij een Portu-
gese munt uit 1743. ,,De grootste ko-
peren munt tot nu toe. En ook nog in 

deze staat. Er zit een klein gaatje in’’, 
zegt hij terwijl hij de munt laat zien. 
,,Dus waarschijnlijk heeft iemand 
deze gedragen als ketting.’’ Een an-
dere speciale munt is een zilveren flo-
rijn. ,,Deze is heel zeldzaam, want dit 
muntstuk is ooit afgekeurd. Kijk maar 
naar het kruis achterop. Normaal ge-
sproken werden valse munten meteen 
vernietigd, maar deze is er waarschijn-
lijk tussendoor geglipt. Dat maakt dit 
exemplaar zo bijzonder.’’ De mooiste 
munt die de Westereender gevonden 
heeft is een zilveren rijderschelling. 
,,Die stond hoog op mijn bucketlist.’’ 
Zijn grootste wens is om ooit een 
Duitse helm te vinden. Die werden in 
de laatste dagen van de oorlog in de 
bossen weggegooid. ,,In deze regio is 
echter niet veel te vinden omdat hier 
minder gebeurd is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Wel heb ik in Dokkum 
een Canadees zeemanszakmes gevon-
den. Die heeft één van de Canadezen 
waarschijnlijk verloren tijdens de Be-
vrijding in Dokkum, 75 jaar geleden.’’

‘Als ik een muntschat vind, 
zou ik het nooit verkopen.  

Ik doe dit niet voor het geld, 
het gaat  mij om 

het achter liggende 
verhaal.’

Poppykrans
Kogels en granaten laat Jelle Wietse 
liggen. ,,Dat is verboden en kan ge-
vaarlijk zijn. Eerlijk gezegd ontdek ik 

ook liever één mooi speldje dan 500 
kogels. Het gaat me om het achterlig-
gende verhaal. Als ik een muntschat 
vind, zou ik het nooit verkopen. Ik 
doe dit niet voor het geld.’’ Wel wil de 
Westereender zijn beroep maken van 
de onderzoekswereld. Hij volgt nu de 
opleiding MBO Life Sciences aan 
het Nordwin College in Leeuwarden. 
Met deze opleiding kan hij onderzoek 
doen naar de ontwikkeling van medi-
cijnen en uiteindelijk biologisch-me-
disch analist worden. Maar het zoeken 
naar ‘schatten’ met de metaaldetector 
zal hij er altijd naast blijven doen. Ken-
nis over de voorwerpen die hij vindt 
doet hij op via filmpjes op YouTube. 
Ook leert hij van vrienden op social 
media die dezelfde hobby hebben. Al 
noemt de Westereender het zelf geen 
hobby meer. ,,Dit is mijn passie.’’ 

Op zijn vorige school, MAVO De Saad 
in Damwâld, stond hij er al om be-
kend. Toen de school dit jaar de deuren 
moest sluiten en de spullen verdeeld 
werden, was het voor de geschiedenis-
lerares niet moeilijk te bedenken wie 
de poppykrans uit het geschiedenislo-
kaal moest hebben. De krans waarmee 
de Engelse gevallenen van de Tweede 
Wereldoorlog werden herdacht pronkt 
nu tussen al zijn vondsten in zijn man-
cave achter in de tuin. De plek waar 
Jelle begint te stralen als hij over al zijn 
schatten praat. En de plek die naar ei-
gen zeggen nu alweer te klein is om al-
les te bewaren…

Jelle Wietse de Haan in zijn mancave met één van zijn mooiste vondsten:
een Canadees zeemanszakmes. Foto: Klasina van der Werf
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Auke Veenstra blikt terug op die  
‘goede oude tijd’ in Quatrebras
Het was een tijd waar jongeren zich nu geen voorstelling meer bij kunnen 
maken, een plek waar vele romances opbloeiden, met een dj die onmis-
baar was op het feest. Elk weekend móest je naar discotheek Quatrebras 
in Noardburgum, anders had je wat gemist. Auke Veenstra (56) uit Bur-
gum blikt terug op een bijzondere tijd vol hoogte- en dieptepunten waar 
hij van 1982 tot 2015 onderdeel van uit maakte.

Tekst: Klasina van der Werf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zin. In mijn vrije tijd draai ik nog re-
gelmatig op feestjes, zoals vorig jaar 
tijdens het Dodo Festival in Bakke-
veen. Dat mis ik nu enorm in deze 
coronatijd.’’

Nog altijd wordt Auke Veenstra regel-
matig herkent als dé man van Quatre-
bras. ,,Ik heb er bijna veertig jaar ge-
werkt en kijk terug op een schitterende 
tijd. Maar ook bij de McDonald’s pro-
beer ik er weer een feestje van te ma-
ken. Hier heb ik ook leuk contact met 
de collega’s en de gasten. Er zijn best 
veel raakvlakken. Alleen schenken we 
hier cola zónder Berenburg.’’ 

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

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

Quatrebras in de jaren ‘80.

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

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

Elke week leefden honderden stappers uit de hele regio zich in Quatrebras uit op de dansvloer.



Stjer; it skitterjend filmdebút fan Emiel Stoffers

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

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

Begin 2020 stond de agenda van 
Emiel Stoffers bomvol met Hûne-
kop-optredens, het Hûnekop Festival 
en eigen projecten. Totdat het coro-
navirus in februari z’n entree maakte. 
Het ene na het andere evenement 
werd stopgezet of definitief gecan-
celd. ,,Samar ynienen hie’k neat mear 
te dwaan. Dan kinst in potsje sitten 
gean te janken, mar kinst ek sykje nei 

oare projekten dy’t noch wól kinne. 
Ik jou altyd de foarkar oan dy lêste 
opsje.’’ 

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

dy’t syn eigen film makket. Dat wie 
presys wat ik ek woe.’’ Volledig blanco 
gaat hij samen met regisseur Janko 
Krist de uitdaging aan. ,,Janko en ik 
kenne elkoar fan it programma Bu-
orkje foar Begjinners fan de Omrop. 
Doe’t ik him oer myn filmplannen 
fertelde, wie er fuort entûsjast.’’

Om te testen of iedereen zo enthou-
siast over z’n plan is, besluit Emiel 
z’n film aan te kondigen in de vorm 
van een 1 aprilgrap. En met succes. 
,,Minsken fûnen it prachtich en baal-
den as in stekker doe’t se seagen dat it 
in grap wie. Ik krige allegear reaksjes 
fan teloarstelde fans. Dat wie it mo-
mint dat ik tocht: ja watte, no sette 
we troch!’’ 

‘De trailer mei Anneke en 
Griet sloech yn as in bom’

Samen met Janko werkte Emiel we-
kenlang in alle stilte aan het film-
script. De hoofdlijn hadden de heren 
al snel te pakken. ,,De film giet oer 
in moardner, dy’t it op Fryske ar-
tysten foarsjoen hat. Fandêr de nam-
me Stjer. Doe’t wy de earste Fryske 
stjerren op ús listje stean hienen, ha 
wy de trailer opnaam en ein augus-
tus online setten. Dy sloech yn as in 
bom!’’ 

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

Acteerwerk
Naast Anneke en Griet schitteren 
ook Frerik de Swetser, Oele Plop, 
Gewoon Bram, Johannes Rijpma, 
Twarres, De Doelleazen, Jaap Lou-
wes, Iris Kroes, Lytse Teake en Boer 
Frans in de film. Tussen al deze ar-
tiesten schuilt één echte actrice: Ber-
trie Wierenga, bekend van Goede 
Tijden Slechte Tijden. 
,,Bertrie is de iennige profesjonele 
aktrise yn de film. De rest docht al-
legear goed syn bêst. Earlik is earlik: 
dat aketearwurk fan my is ek fan it 
nivo ‘Bassie en Adriaan’. Mar dat 
jout neat ommers. Minsken keapje 
echt net in kaartsje omdat se in knap 
staaltsje aktearwurk sjen wolle.’’ 

‘Dat akteurwurk fan my  
is ek fan it nivo Bassie  

en Adriaan’

Een halfjaar na de 1 aprilgrap staat 
de helft van de scenes op band. Door 
de coronamaatregelen is het af en toe 
improviseren om het script te kun-

nen volgen. ,,Wy meie mar mei in 
pear minsken op de set ha. En elke-
nien moat klachtenfrij wêze. Dat is 
somstiden noch in hiel geouwehoer. 
Sa siet ik sels yn in sène wêryn’t ik 
yn in auto sitte moast. Ik hie dy dei 
wat lêst fan de strôte, dus ha wy in 
‘stuntman’ brûkt, dy’t foar my yn it 
plak yn de auto siet. Nettsjinsteande 
al dit gedoch bin ik best tefreden oer 
hoe’t it oant no ta ferrint.’’ 

De laatste uitdaging
Naast Friese artiesten weten ook 
Friese geldschieters het filmproject 
van Emiel inmiddels goed te waar-
deren. ,,Wy wurkje mei sponsorpak-
ketten, sadat bygelyks dyn logo of 
produkt yn byld is. Dizze pakketten 
binne yntusken útferkocht. Mar der 
binne noch mear sponsormooglik-
heden. Ik fernim dat in hiel soad 
bedriuwen ús inisjatyf wurdearje. Se 
fine it moai om te sjen hoe’t wy as 
muzikanten de skouders der ûnder 
sette en ús net op de kop skite litte 
troch dy coronabende.’’ 

‘Wy litte ús as muzikanten 
net op de kop skite troch 

dy coronabende’

De enige uitdaging die nog op 
Emiels agenda staat, is het opnemen 
van een tweetal concerten. ,,It filmj-
en fan in grutte seal fol publyk wurdt 
wat in drege boel, omdat wy net mei 
safolle minsken by elkoar stean meie. 
Dêr moat wy noch mar efkes wat op 
útfine. Miskien dat we dizze beide 
sènes noch wat oanpasse moatte. 
Ach, as dat it iennige is, hearst my 
net eameljen.’’

Ook sponsor worden van Stjer?
Emiel en de crew houden graag 
een plek voor je vrij wanneer je 
sponsor wordt van de film Stjer. 
Op de website www.stjer.frl vind 
je de mogelijkheden om je steen-
tje bij te dragen. Van kleine gif-
ten tot grote sponsordeals; alles is 
mogelijk!
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Vogelkustasiel De Fûgelpits, 
levensboek van Sape en Gaatske
De snelheid is dan deels verdwenen, de felheid zeker niet als het om het 
redden van vogels gaat. Gaatske Wiersma-Visser is inmiddels al ruim veer-
tig 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.

40  |  de Westereender | DECEMBER 2020


