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Rabobank Drachten Noordoost Friesland, 0512 58 77 77

Marjan, Clara en Marrit, Financieel Adviseurs Echtscheiding 

Scheiden of uit elkaar?

We regelen het samen!

Uit elkaar gaan is een ingrijpende gebeurtenis en er moet veel

worden geregeld. Het is logisch dat je worstelt met vragen als:

● Kan ik in mijn woning blijven wonen?

● Hoe moet het met de kinderen?

● En hoe regelen we de financiën?

Bij Rabobank Drachten Noordoost Friesland staan Marjan Blokzijl,

Clara Folkertsma en Marrit Bos voor je klaar om het samen met jou

te regelen.

Meer weten of een afspraak maken voor een vrijblijvend

oriëntatiegesprek? Je kunt hen bereiken via telefoonnummer 

0512 58 77 77 of door een e-mail te sturen naar

financieeladvies.dnof@rabobank.nl

DE�WESTEREEN�–�Volkskomiek�Teake�van�der�Meer�is�op�maandagochtend�28�december�2020�in�het�bijzijn�van�zijn�
gezin�overleden.�Ruim�een�maand�voor�zijn�overlijden�heeft�journalist�Klasina�van�der�Werf�van�De�Westereender�
hem�geïnterviewd.�Voor�de�laatste�keer.�Het�afscheidsinterview�van�Teake�van�der�Meer�is�te�lezen�op�pagina�
16�en�17�van�deze�krant.�Teake�van�der�Meer�stond�achter�de�inhoud�van�dit�artikel.�Het�was�zijn�wens�dat�het�
gepubliceerd�zou�worden�na�zijn�overlijden.

Teake van der Meer heeft meerdere 
keren op het punt gestaan om te stop-
pen als cabaretier. ,,Mar it wóe net, it 
poadium wie myn libben.’’ Ondanks de 
vele afscheidstournees had Teake van 
der Meer het gevoel dat hij niet goed 
afscheid heeft kunnen nemen. Daarom 

wilde hij door middel van dit artikel in 
de krant iedereen bedanken. ,,Danke-
wol foar it fertrouwen dat ik altyd kri-
gen ha. It is in wûnder dat ik as ‘jonkje 
út De Westereen’ dit dwaan mocht. 
Sûnder it publyk wie ik neat. Bedankt!’’

Lees veder op pagina 16 en 17 > 

Het laatste interview met Teake van der Meer vond plaats op 9 november 2020 bij hem thuis, waar Klasina van der Werf deze foto maakte.

Teake van der Meer: ‘bedankt�allegear’�
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Kort lontje
We hebben allemaal een wat korter 
lontje gekregen door het coronavi-
rus, merk ik. Ik zelf ook. Helemaal 
nu we middenin de tweede lock-
down zitten. Ik ben eerder geprik-
keld door dingen waar ik voorheen 
m’n schouders voor ophaalde.

De douche die ‘s ochtends vroeg zo 
lang koud blijft. De kuilen in ons 
zandpad die almaar groter en dieper 
lijken te worden. Rondslingerende 
laarzen in de garage waar ik m’n be-
nen over breek. Chocolademelk die 
in de magnetron over de rand van 
de kop is geborreld. NPO Start die 
keer op keer meldt dat de uitzen-
ding momenteel niet beschikbaar is. 
Het laatste slokje yogi dat nog in de 
drinkbeker zit wanneer ik ‘m op z’n 
kop in de afwasmachine zet.

Waar ik me voorheen over dit soort 
dingen niet zo druk maakte, kan ik 
nu bij tijd en wijle wel uit m’n vel 

springen. Dat slaat nergens op, I 
know. Maar ik heb zo langzamer-
hand schoon genoeg van alles wat ik 
moet en nog meer van alles wat ik 
niet meer mag. De combinatie van 
‘van alles moeten’ en ‘niets meer mo-
gen’ maakt een mens chagrijnig.

Ik merk dat ik heimwee krijg naar 
mijn oude leven. Net voor de lock-
down waren we in de Efteling. 
Lange wachtrijen en koude tenen 
maakten mijn humeur er niet beter 
op. Tot we in de wachtrij voor De 
Vliegende Hollander door een soort 
van kroegje liepen. Een bruine kroeg 
met een klein barretje. Het zag er 
knus uit.

Midden in die rij overviel me ineens 
een vreemd gevoel van heimwee. 
Heimwee naar de kroeg. Heimwee 
naar met z’n allen aan de bar zitten. 
Heimwee naar biljarten en klaver-
jassen. Heimwee naar een leven dat 

altijd zo gewoon was. Gewoon, maar 
nu ineens zo bijzonder.

Reikhalzend kijken we allemaal uit 
naar 2021. Het jaar waarin hope-
lijk alles weer ‘gewoon’ wordt. Met 
vrienden naar een festival. Met fa-
milie gourmetten. De kroeg in. Naar 
theater. Met elkaar muziek maken. 
Dingen waar ik voorheen niet eens 
over nadacht, zijn straks magische 
momenten. Tot we na een maand of 
drie weer zijn vergeten hoe het tij-
dens de lockdown was.

Wat mij betreft mocht het alvast zo 
ver zijn. Laten we tot die tijd ons 
korte lontje verruilen voor de lange 
adem. Want die komt ons beter van 
pas in 2021. Tot volgend jaar!

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Ik moet eigenlijk mijn excuus aanbie-
den aan de generatie die er helaas niet 
meer is. Juist in deze corona tijd krijg ik 
steeds meer een beeld van hoe ik vroeger 
was in mijn tienerleeftijd, die toen nog 
wat langer duurde dan tegenwoordig. 
Natuurlijk zie ik ook het verschil tus-
sen de jeugd van toen en nu. Wij waren 
immers veel beter of toch niet? Ik durf 
rustig te stellen dat wij mede beter wa-
ren, omdat diverse hedendaagse facetten 
niet aanwezig waren. Een mobieltje, 
was er niet, wij hadden er zeker ook 
gebruik van gemaakt. Ik durf ook te 
verklaren dat ik muziek van de Rol-
ling Stones luider zette, omdat er veel 
tegenstand tegen was. Ik gebruikte wat 
er toen voorhanden was, op zoek naar 
mijn eigen identiteit. Ik vond het mooi, 
ik genoot ervan. We hadden een brom-
mer, graag met een beetje extra geluid. 
Vonden we mooi en die oude mensen 
moesten niet zo zeuren. Dat vond ik en 
ik niet alleen, maar velen met mij. Zou 
er iets veranderd zijn, vindt ook onze 
jeugd dat oude mensen vaak zeuren. 
Ik kon in mijn jeugd met weinig slaap 
toe. Nu heb ik meer nodig en zou ik mij 
kunnen irriteren aan jeugd die lawaai 
maakt. Ik zou mij moeten excuseren aan 
de ouderen die ik vroeger onbewust tot 
overlast was. Aan de vader in Fean-
wâlden die het niet zag zitten dat zijn 
dochter omgang had met langharig tuig 
dat ook nog hanky panky brulde, nau-
welijks beseffend wat dat eigenlijk in-
hield. De dochter kreeg een paar flinke 
trappen. Ik excuseer mij niet, tijden 
hebben tijden, jeugd moet leren omgaan 
met het leven zoals het nu is. Wij oude-
ren en vooral ouders moeten hen daarin 
begeleiden. Ik ben wel van mening dat 
ouderen gelukkig veel meer aandacht 
hebben voor jeugd en dat de trappende 
vaders verleden tijd zijn.

Jefanka

COLUMN

‘Ik�vind�de�lockdown�niet�leuk�
en�school�mis�ik�heel�erg’
DOKKUM�-�De�10-jarige�Hanna�van�der�Werf�uit�Dokkum�is�sinds�9�oktober�
2020�kinderdirecteur�van�de�Burgerschool�in�Dokkum.�Zij�vertelt�hoe�het�is�
om�directeur�te�zijn�en�hoe�zij�het�als�kind�ervaart�om�in�een�lockdown�te�
moeten�leven.�

Hoe ben je kinderdirecteur gewor-
den? 

Door een filmpje te maken over wie 
ik ben en waarom ik kinderdirecteur 
wilde worden.

Wat vind je ervan om kinderdirec-
teur te zijn? 

Ik vind het heel leuk om kinderdirec-
teur te zijn omdat ik mee mag denken 
over de dingen die we op school doen. 
Ik vind het leukste van kinderdirecteur 
zijn dat we liedjes hebben opgenomen 
die gaan over de Burgerschool.

Wat mag je doen als je kinderdirec-
teur bent? 

Meedenken en praten over de dingen 
die we op school gaan doen. Samen 
met directeur/juf Eva en de kinderen 
van de leerlingenraad.

Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal, gitaar spelen, schaatsen en 
skeeleren.

Wat heb je zelf tot nu toe gemerkt 
van de coronacrisis? 

Het schaatsen ging dit jaar niet door, op 
voetbal mogen we geen wedstrijdjes tegen 
andere clubs meer spelen, gitaarles is nu 

met video bellen en ik mag nog maar met 
twee mensen spelen. Ik mis het dagelijkse 
ritme wel en ben vaak gefrustreerd.

Hoe vind je het dat er nu een lock-
down is en dat jullie niet meer naar 
school mogen? 

Ik vind de lockdown niet leuk en school 
mis ik heel erg. Maar ik ga nog wel 2 da-
gen in de week naar school, omdat mijn 
ouders in een cruciaal beroep werken.

Hoe gaat het thuis met huiswerk 
maken? 

Het huiswerk gaat vaak wel goed, als 
ik het niet snap vraag ik eerst mijn ou-
ders en anders mijn juf via Teams.

Wat mis je het meeste van school? 
Mijn vrienden van school en dat we 
niet bij elkaar kunnen zijn in de klas.

Wat is het voordeel van thuiswerken? 
Lekker thuis zijn met mijn ouders en 
zusje Sofia (7).

Wat zou je tegen minister-president 
Mark Rutte willen zeggen? 

Hoi Mark, ik vind dat je hele 
goeie maatregelen tegen corona 
neemt maar dat de vaccins wel een 
beetje laat zijn. Groetjes Hanna. 

Dit wil ik nog even kwijt:
Blijf gezond en let op elkaar!

Benieuwd naar het allereerste Burger-
lied waar Hanna in zingt samen met 
Eva Sinnema en Jelle Broersma? Zie 
de Facebooksite van de Burgerschool.  

Het huiswerk maken gaat vaak wel goed. Als ik het niet snap vraag ik eerst mijn ouders en anders mijn juf via Teams. Foto: Jaap de Boer
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‘Hoe�lang�moeten�we�nog�positief�blijven?’
KOLLUM�-�,,Heel�eerlijk�gezegd�val�ik�nu�in�een�gat.�Ik�weet�niet�meer�wat�ik�moet�bedenken’’,�zegt�Johnny�de�
Vries�van�de�Paradisobar�en�Manolitobar�in�Kollum.�Normaal�gesproken�organiseert�hij�rond�deze�tijd�de�Elf�Kroe-
gentocht.�,,Alles�valt�weg.’’

De initiatiefnemers van de Elf Kroe-
gentocht hadden een mooi alternatief 
bedacht voor de Elf Kroegentocht, 
namelijk de Drive Through Kroegen-
tocht. ,,Bij de eerste kroeg zouden we 
een doos bij deelnemers in de kofferbak 
doen en bij elke kroeg kwam er vervol-
gens een attentie bij. Mensen konden 
in de auto blijven zitten, zo was de be-
doeling, en de kroegeigenaren vulden 
de doos met een attentie. De gemeente 
vond dit echter geen goed idee’’, vertelt 
Johnny. Doel van de actie was om te la-
ten zien dat ze er nog zijn. ,,Dat hebben 
we vanaf de eerste lockdown gedaan.’’

‘Wij verkopen geen bier maar gezel-
ligheid’ 

In de periode van oktober tot en met 
december verkochten ze kerstpakket-
ten die bedrijven bij Johnny de Vries 

konden bestellen. Op die manier hield 
hij zijn drie vaste medewerkers aan het 
werk. Van vrijdag tot en met zondag 
helpen zij met het verkopen van de af-
haalmaaltijden bij Eetcafé de Koorn-
beurs in Kollum. ,,Dat is leuk voor er-
bij en het houdt ons bezig. Maar nu… 
nu weet ik het even niet meer’’, geeft 
Johnny de Vries eerlijk toe. Hij heeft 
er begrip voor dat de horeca moet slui-
ten omdat uit de praktijk blijkt dat het 
houden van anderhalve meter afstand 
lastig is in een café. ,,Wij verkopen 
geen bier, maar gezelligheid’’, stelt 
Johnny. 

Frustrerend
De horecaondernemer werkte zich 
vorig jaar het snot voor de ogen. ,,Dan 
is het best frustrerend dat je ziet dat je 
elke week zo’n duizend euro van je re-

kening ziet verdwijnen. Gelukkig krij-
gen we nog wel een vergoeding en kan 
ik me nog redden maar we zijn er nog 
niet. Nu de lockdown weer verlengd 
is vraag ik me af: hoe lang moeten we 
nog positief blijven? Ik merk dat onze 
klanten de gezelligheid enorm mis-
sen. Met Oudejaarsdag organiseer-
den we altijd een mooi feest en van 
veel klanten kreeg ik te horen dat ze 
dat erg hebben gemist. Bijzonder was 
dat ik van twee trouwe jonge kroeg-
gangers rond oud en nieuw een kaart 
kreeg met twee keer twintig euro erin. 
Andere jaren kwamen zij op Oude-
jaarsdag altijd bij mij in de kroeg, nu 
brachten ze het geld op deze manier 
bij mij. Dat is toch fantastisch.’’ 

‘We�blijven�strijdbaar,�
ondanks�lockdown’�
DOKKUM�-�Het�voelt�onwerkelijk�voor�Jan-Michiel�van�der�Gang�dat�zijn�win-
kel�in�Dokkum�-�Van�der�Gang�Herenkleding�-�noodgedwongen�dicht�moet�
vanwege�de�tweede�lockdown.�Toch�gaat�hij�niet�bij�de�pakken�neer�zitten.�

Samen met zijn team gaat Jan-Mi-
chiel de boer op om passende kleding 
bij mensen thuis te brengen. ,,Zij kun-
nen vrijblijvend kijken of er iets bij zit 
wat hen aanstaat en de rest halen we 
gewoon weer op’’, vertelt Jan-Michiel. 
Voor Van der Gang is deze werkwijze 
niet nieuw. Sterker nog, zo werken ze 
al bijna 150 jaar. ,,Al mijn opa’s zijn 
zo begonnen. Wat dat betreft is het 
bijzonder dat wij onze klanten nu ook 
weer op deze manier van dienst kun-
nen zijn.’’

Stamtafel
Toch mist de ondernemer de mensen 
in zijn winkel. De functie van de grote 
stamtafel in het midden is nu verdwe-
nen. ,,Wij doen veel meer dan alleen 
kleding verkopen. Mensen ontmoeten 

elkaar hier, maken een praatje en lopen 
met een voldaan gevoel weer naar bui-
ten. Dat vind ik het mooiste. De tijde-
lijke sluiting van de winkel heeft me 
bewust gemaakt hoe groot onze regio-
functie is. Op een dag rijd ik soms van 
Metslawier, naar Leeuwarden en Hee-
renveen. Dan besef ik dat het goed is 
dat wij veel voor onze klanten doen, 
want het is nooit vanzelfsprekend dat 
zij bij ons in de winkel komen.’’

Houdbaarheidsdatum
Hoewel een dichte winkel nooit op-
kan tegen de bezoekjes die ze nu bij 
de mensen thuis brengen, probeert 
Team Van der Gang het maximale 
uit de situatie te halen. Dat de lock-
down verlengd is gaat straks wel ten 
koste van de houdbaarheidsdatum 
van de kleding. ,,Half februari krijgen 
we de nieuwe collectie alweer in onze 
winkel’’, zegt Jan-Machiel. ,,Maar wij 
mogen niet klagen, want de horecabe-
drijven zijn al veel langer dicht.’’ Dat 

gaat hem aan het hart, vooral ook om-
dat de ondernemer zich al jaren inzet 
voor de stad Dokkum en bijbehorende 
regio. ,,We zullen ons er met z’n allen 
doorheen moeten slaan.’’

Admiraliteitsdagen
Over de toekomst op langere termijn is 
Jan-Michiel positief. Deze coronatijd 
heeft het toerisme in Noordoost-Fries-
land verder op gang geholpen. Nog 
nooit waren er zoveel toeristen in deze 
regio als in het afgelopen jaar. Zij waren 
onder de indruk van dit gebied. ,,We 
moeten dus nog even knokken met z’n 
allen voor onze regio. Uiteindelijk zul-
len we daarvoor beloond worden.’’

Wat betreft de Admiraliteitsdagen is 
het nog steeds de bedoeling om de 
editie van 2021 door te laten gaan, 
weet Van der Gang als voorzitter van 
het maritieme evenement. ,,Daarbij is 
het alles of niets, dus als het niet in de 
eerste week van september lukt doen 
we het later en het moet uiteraard 
wel veilig. Eén ding is zeker: zowel de 
organisatie als het publiek heeft wel 
weer eens zin in een feestje.’’

‘We moeten dus nog even 
knokken met z’n allen voor 
onze regio. Uiteindelijk zullen 
we daarvoor beloond worden.’ 

‘We krijgen veel steun: niet alleen 
financieel, maar ook mentaal’ 
FEANWÂLDEN�-�De�coronacrisis�heeft�–�net�als�bij�vele�andere�bedrijven�–�ook�
bij�dierenpark�Sanjes�Safari�in�Feanwâlden�zijn�sporen�nagelaten.�,,We�wa-
ren�vier�maanden�gedwongen�dicht,�er�kwamen�maar�liefst�veertig�procent�
minder�bezoekers,�tachtig�procent�van�de�schoolreisjes�in�2020�werden�
afgezegd�en�onze�horeca�moest�dicht.�Hierdoor�hadden�we�fors�minder�in-
komsten,�terwijl�de�kosten�wel�doorlopen’’,�stelt�eigenaar�Wiemer�Visbeek�
van�het�familiebedrijf.�Voor�Sanjes�Safari�was�het�de�aanleiding�om�een�
actie�in�het�leven�te�roepen:�Adopteer�een�dier.�De�actie�is�een�groot�succes.�

Schouders eronder
Normaal gesproken ontvangt San-
jes Safari in de herfstvakantie rond 
de zeshonderd bezoekers per dag 
en tijdens de kerstvakantie nog eens 
vierhonderd. ,,Voor de lockdown had-
den we nog geïnvesteerd in het drie 
hectare grote park door alles op te 
knappen’’, vertelt Visbeek. Er is vol-
gens hem maar één oplossing: met 
z’n allen de schouders eronder zetten. 
Aangezien de kosten voor de dierver-
zorging en het onderhoud van onder 
andere de tuin gewoon doorgaan, heb-
ben de ondernemers bedacht klanten 
in de gelegenheid te stellen een dier 
te adopteren. ,,Dit levert ons niet al-
leen financieel wat op, maar vooral 
ook mentaal. Van vele kanten hebben 
we lieve berichtjes en bemoedigende 
woorden ontvangen en aanbiedingen 
om financieel iets bij te dragen. Hart-
verwarmend!’’

Een dier adopteren
Donaties worden zeer gewaardeerd 
door de familie Visbeek. Via de web-
site www.sanjessafari.nl/adopteereen-
dier kunnen mensen aangeven welk 
dier ze willen adopteren. Vooral de 
Europese oehoe, de Prevost eekhoorn 
en de dwerggeit blijken populair te 
zijn. De rode ibis en de struisvogel zijn 
tot nu toe minder in trek. In ruil voor 
de adoptie krijgen donateurs iets van 
Sanjes Safari terug, afhankelijk van de 
hoogte van het bedrag. Zo kun je een 
oorkonde ontvangen, vermelding op 
de website of vrijkaarten voor het park. 
Bij een bedrag vanaf €200,- wordt de 
naam van de donateur zelfs vermeld 
bij het verblijf van het geadopteerde 
dier. ,,Zo kregen we ter nagedachtenis 
van een pake die altijd met z’n klein-
kinderen naar Sanjes Safari ging ook 
een gift. Dat geeft je wel kippenvel. En 
het mooie is dat ook zijn naam nu in 
onze dierentuin staat vermeld.’’

Ondernemers uit Noordoost-Friesland over tweede lockdown

Foto: Jaap de Boer
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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.

Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

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

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Aanbieding
Cranberry kwark taartje €6,95

Cranberry suikerbrood €3,45

Haverkoeken met en zonder cranberry’s 
 met €3,65 zonder €3,15

6 gesorteerde bolletjes €2,10

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,40

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,40

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,40

Cranberry
rijk aan

vitamine C

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

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!
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Metallica�in�
De�Westereen
‘Dit is in herinnering foar it libben’
DE�WESTEREEN�-�Fade�to�Black.�Nothing�Else�Matters.�Enter�Sandman.�Ie-
dere�liefhebber�van�metalmuziek�weet�welke�wereldberoemde�band�deze�
nummers�uitbracht.�Exact�veertig�jaar�geleden�in�1981�zag�de�succesvolle�
(thrash)metalband�Metallica�het�levenslicht.�Op�9�juni�1984�zetten�de�
Amerikaanse�bandleden�De�Westereen�op�z’n�kop�in�de�Evenementenhal�
van�Henk�Elzinga.�Een�optreden�waar�fans�nog�altijd�warme�herinneringen�
aan�koesteren.�,,Henk�hat�ús�in�herinnering�foar�it�libben�jûn.”

Tekst: Nynke van der Zee

De wereldberoemde Amerikaanse 
band Metallica die in De Westereen 
een optreden geeft. Het lijkt nog altijd 
een sterk verhaal dat ooit ontstaan is 
tijdens een gezellig avondje in de kroeg, 
waarbij de bedenkers net iets te diep in 
het glaasje keken. Maar niets is minder 
waar. Op 9 juni 1984 waren de band-
leden van de inmiddels legendarische 
metalband te gast in Evenementenhal 
van Henk Elzinga om een onvergete-
lijk optreden te geven. Een optreden 
waar nog altijd over wordt gesproken.

‘Net fan dat benaude’
Vanuit z’n woonkamer heeft Henk El-
zinga - inmiddels 82 jaar - uitzicht op 
de Evenementenhal. De plek waar hij 
in de jaren tachtig heel wat artiesten op 
het podium had staan. BZN, Normaal, 
De Alpenzusjes, de Dik Voor Mekaar 
Show. In de kantine hangen tientallen 
posters als bewijsmateriaal voor de lan-
ge lijst van artiesten die ooit in de Eve-
nementenhal optraden. ,,Tegearre mei 
Jaap van ‘t Holt organisearre ik dizze 
optredens”, vertelt Henk zittend voor 
de openhaard. ,,Jaap hie goeie kunde 
oan Bauke Algra, dy’t ús yn kontakt 
brocht mei ferskate artysten. Sa kaam 
Bauke yn 1984 mei de band Metallica. 
Ik hie der noch nea fan heard, mar ik 
tocht: soks moat altyd wêze. Net fan 
dat benaude.”

‘Ik tocht: soks moat altyd 
wêze. Net fan dat benaude.’

Henk Elzinga

Om te weten wat voor artiesten hij in 
huis haalt, maakt Henk een afspraak 
met Frans Bosma, die bevriend is met 
Henk’s zoon Tjalling. Frans - dan 

net 17 jaar - is groot fan van Metal-
lica en kan z’n oren niet geloven wan-
neer Henk vertelt dat de Amerikaanse 
metalband naar De Westereen komt. 
,,Ik ha Henk by ús heit en mem thús 
útnoege en him de LP Kill Em All 
hearre litten”, vertelt Frans. ,,Hy fûn it 
fuortendaliks prachtich. Dat fûn ik sa 
stoer. Dat Henk oeral foar iepen stie. 
Doe’t er sei: ‘Dit moat mar wêze Frans 
jonge’, hie ik fansels in geweldich fer-
haal foar myn freonen. Ik wist as ien 
fan de earsten dat Metallica nei Frys-
lân komme soe.”

‘Ik wist as ien fan de 
earsten dat Metallica nei 

Fryslân komme soe’
Frans Bosma

Posters inkleuren
Om ook de rest van de provincie en alle 
fans ver daar buiten op de hoogte te 
brengen van het aanstaande optreden, 
helpt Frans in het voorjaar van 1984 bij 
het maken van de posters. Trots wijst hij 
naar de poster, die vandaag de dag nog 
altijd aan de muur hangt in de kantine 
van de Evenementenhal. Op de zwart-
wit poster prijkt het monster dat ook 
de cover siert van de maxisingle Jump 
in the Fire. ,,Dy single hie ik thús doe’t 
Henk by ús op besite kaam. Wy ha de 
foarkant oerlutsen en ferfolgens brûkt 
op de posters. Omdat swartwyt pos-
ters net sa bot opfalle, ha wy besocht 
it meunster yn te kleurjen mei read en 
oranje. Mar dat wie monikkewurk, dus 
nei in poster of tsien binne we dêr mei 
ophâlden”, lacht Frans.

Inmiddels gaat het nieuws over het op-
treden als een lopend vuurtje. Ook de 

kerkgemeente in het dorp krijgt lucht 
van de veelbesproken Amerikaanse 
band en denkt er het zijne van. ,,Ear-
lik is earlik: se wienen net allegear like 
entûsjast yn it doarp”, zegt Henk met 
een goed gevoel voor understatement. 
,,Mar de band wie al boekt, krekt as 
de heavymetalband Twisted Sisters, ek 
út Amearika. Dêrmei hienen wy twa 
topbands yn hûs helle. Wylst ik doe 
fansels net foar mooglik hâlde koe dat 
Metallica letter útgroeie soe ta sa’n 
wrâldferneamde band.”

Langharige bezoekers
Het is 9 juni 1984 wanneer Henk ‘s 
ochtends vroeg de deur van de Eve-
nementenhal opent in afwachting van 
de Amerikaanse artiesten. Als gerouti-
neerd organisator is hij wel wat gewend. 
Maar de komst van de Amerikanen en 
hun roadies overtreft z’n stoutste ver-
wachtingen. “Se kamen mei twa trailers 
fol mei apparatuer”, vertelt hij. ,,Fan 
ljocht oant lûd en fan ynstruminten 
oant fersterkers. Soks hie ik noch noait 
sjoen. En allegear mei Amerikaanske 
stekkers, dêr’t wy neat mei koenen. Dus 
it wie noch in hiele operaasje om alles 
op ‘e tiid klear te krijen.”

De komst van de Amerikaanse arties-
ten zoemt al snel rond in het dorp, dat 

inmiddels ook tal van opvallende me-
talfans welkom heet. ,,Se kamen út 
alle hoeken fan it lân”, weet Frans nog 
goed. ,,Allegear mei lang hier en fan 
dy grutte kettings. Elkenien yn De 
Westereen siet foar de ramen om te 
sjen hokker folk der op dit optreden 
ôfkaam. Ik sels wie benammen ûnder 
de yndruk fan in felreade Mazda út 
Dútslân dy’t by Henk foar de doar 
stie. Op it kenteken stie ACDC. Dat 
fûn ik wol sa geweldich.”

Handtekeningen op de helm
Overal in het dorp hangen langharige 
fans rond in afwachting van hun mu-
ziekidolen. Frans is één van hen die 
het geluk heeft om de bandleden tegen 
het lijf te lopen. ,,By Henk syn hûs se-
ach ik James Hetfield, Kirk Hammett 
and Lars Ulrich bûten stean mei in 
fleske Heineken yn de hân”, glundert 
hij. ,,Tegearre mei in maat stie ik oan 
de oare kant fan de dyk. Ik wie op de 
brommer en bin mei myn helm ûnder 
de earm nei de trije manlju tarûn. ‘Can 
I have your signature?’ ha’k frege. Mei 
in filstift setten se alle trije de hânteke-
ning op myn helm. It is iuwich skande 
dat ik dy helm net better bewarre ha. 
Grutsk die ik ‘m die wiken dêrnei fan-
sels op, oant de hântekenings net mear 
te sjen wienen.”

‘Ik ha noch noait sokke noflike 
minsken oer de flier hân’

Henk Elzinga

Wat blijft is de herinnering aan een 
magistraal concert dat veel fans nooit 
zullen vergeten. Ook Henk kan zich 
de show nog scherp voor de geest ha-
len. ,,It gong der om wei heite, sa’n 
kabaal. It hiele doarp hat de muzyk 
hearre kinnen. Mar al hoe mâl it op it 
poadium ek gong, de mannen fan Me-
tallica gedroegen har achter de sker-
men geweldich. En dat jildt ek foar de 
fans, moat ik der by sizze. Mei fan dy 
grutte learen jacks en dat lange hier 
makken se in protte yndruk, mar ik ha 
noch noait sokke noflike minsken oer 
de flier hân.”

‘Sykje mar op’
Ook Frans zal het Metallica-optreden 
in zijn eigen dorp nooit vergeten. ,,As 
ik fertel wêr’t ik wei kom en minsken 
kenne De Westereen net, dan sis ik 
foar de grap wolris: ‘Metallica hat oars 
ek nochris by ús yn it doarp spile’. Dan 
leaut gjinien my fansels. ‘Sjoch mar op 
Google’, rop ik dan. Dy blik by it ea-
rste sykresultaat dat tefoarskyn komt, 
is fantastysk. Dat hat Henk mooglik 
makke. Hy hat ús in machtich moaie 
herinnering jûn foar ús hiele libben.”

Henk Elzinga was op Oudejaarsdag te zien in de uitzending van Top 2000 a gogo op NPO3Henk Elzinga met de destijds veelbesproken poster  Foto: Jaap de Boer

Deze foto is genomen tijdens de reüniebijeenkomst in de kantine van de Evenementenhal, op 21 december 2014. Op de foto boven v.l.n.r.: Dinie, Petra, 
Tjittie, Lies, Frans, Jan, Karin, Jeroen. Onder v.l.n.r.: Jelle, Rein, Jolanda, Peter, Henk en Leo. Foto: Bettie van Kammen
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Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Stoffering

Vloeren

Gordijnen

Zonwering

Koartedyk 1  |  9061 AK  Gytsjerk
info@rwprojectstoffering.nl  |  06 82443387
Bereikbaar van ma – vr  8.30 t/m 17.30 uur

Conradistrjite 2 | 9271 AJ  De Westereen | T 0511-441818
M info@elzinga-schildersbedrijf.nl | www.elzinga-schildersbedrijf.nl

Schildersbedrijf Elzinga
uit De Westereen

Al ruim 85 jaar het schilderen in de vingers

holwerdaanzee.nl

Op de hoogte blijven van 
alle ontwikkelingen rondom 
Holwerd aan Zee? Schrijf je dan 
nu in voor de nieuwsbrief via 
nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl

FRY001 Advertentie Heidstra Media.indd   1FRY001 Advertentie Heidstra Media.indd   1 04-11-2020   13:3204-11-2020   13:32

De notaris voor uw regio!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212
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De schep
Toen ik ruim twee jaar geleden op-
hield als columnist van de Leeuwar-
der Courant, voelde dat eerst als een 
opluchting. Elke week een column 
schrijven, een lange periode zelfs twee, 
dat bracht vaak nogal wat wekelijkse 
druk mee. Niet het schrijven was las-
tig, maar wel het steeds maar weer 
bedenken van een onderwerp, dat zich 
leende voor een ‘koartswilich stikje’.

Eenmaal gestopt bleek, dat een co-
lumnist een antenne heeft, die blij-
vend aanstaat. Hoorde ik een leuke 
anekdote, sprak ik een interessant 
persoon, ik betrapte me erop, dat ik 

onwillekeurig woog: zat hier een co-
lumn in? Geen columnist meer, maar 
wel het dagelijks leven blijven scan-
nen op een geschikt onderwerp. 

Er bleef zich in de afgelopen jaren re-
gelmatig wat voordoen, dat column-
waardig was, maar ja, geen podium 
meer. Maar toen kwam De Wester-
eender in beeld en die bood het po-
dium, dat ik eigenlijk al na een paar 
maanden na mijn stoppen voor het 
eerst duidelijk miste. Dat was toen 
we in de plaatselijke kerk zaten en af-
scheid namen van mijn buurman, 85 
jaar oud. 

We spraken elkaar regelmatig, meest-
al als ik in de tuin bezig was en hij 
met de schep op de schouder op weg 
was naar zijn volkstuintje. Vaak had-
den we het over het weer en de tuin. 
Vroeg ik naar hoe het was, dan zei hij 
steevast: ,,Ik waard fannemoarn wek-
ker en ik tocht: ik bin der noch, wy 
meitsje der in moaie dei fan.’’

Zo’n man was hij, optimistisch van 
aard, humoristisch en goedlachs. Bij 
zijn naderend einde hadden we het 
heel soms even over de dood en of het 
daarmee ophield. Hij was in zijn lange 
leven een kerkelijk man geweest, maar 

nu, zo vlak voor zijn einde, twijfelde 
hij wel eens.

In de kerk stond de kist en op de kist 
lag zijn schep. De dominee preekte, 
de kerkgangers zongen, de organist 
speelde en er waren toespraken. De 
laatste was van zijn oudste zoon. Die 
zei: ,,Jimme sille wol tinke: wat moat 
dy skeppe op de kiste? Mar koart foar 
syn ferstjerren sei heit: ‘De skeppe 
moat eins al mei, je kin net witte.’’

Bonne Stienstra

COLUMN

Cees�Smedema�wil�als�rouwcoach�het�verschil�maken

REDMAR,�zo�heet�het�bedrijf�van�Cees�Smedema�(59)�uit�Burgum�die�als�
zelfstandig�Rouwcoach�mensen�wil�helpen�die�een�groot�verlies�hebben�
meegemaakt.�De�naam�Redmar�verwijst�naar�zijn�jongste�zoon�die�in�2010�op�
16-jarige�leeftijd�tijdens�het�uitgaan�om�het�leven�is�gekomen�door�zinloos�
geweld.�Cees�Smedema:�,,Ik�vind�het�belangrijk�dat�zijn�naam�op�deze�manier�
blijft�voortleven,�zodat�zijn�leven�–�hoe�kort�ook�–�niet�voor�niks�is�geweest.’’

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

Smedema liep al langer met de gedach-
te rond om rouwcoach te worden, maar 
door privé-omstandigheden kon hij 
het niet eerder opbrengen. ,,Door mijn 
echtscheiding, het overlijden van mijn 
moeder en een nieuw samengesteld 
gezin was ik niet in staat om er voor 
een ander te kunnen zijn. Bovendien 
werkte ik nog fulltime bij de politie. 
Sinds vorig jaar heb ik de mogelijkheid 
gekregen om minder te werken waar-
door ik mijn baan als leidinggevende 
bij de recherche goed kan combineren 
als zelfstandig Rouwcoach.’’

Groot verlies
Per 1 januari 2021 is hij officieel be-
gonnen en de eerste gesprekken heeft 
hij inmiddels gevoerd met mensen 
die zijn hulp inschakelden. ,,Gisteren 
heb ik een vrouw geholpen die blij 
weer naar buiten liep. Dan is mijn 
week al goed’’, stelt Smedema. Hij 
volgde diverse studies om mensen te 
kunnen begeleiden in het rouwpro-
ces. ,,Ik ben geen therapeut of psy-

choloog, maar coach mensen juist in 
een eerdere fase. Het gaat om men-
sen die om wat voor reden dan ook 
thuis hun verhaal niet kwijt kunnen. 
Mensen die met een groot verlies te 
maken hebben en de weg kwijt zijn. 

Wat ik doe is vooral luisteren en 
mensen helpen om de draad van hun 
leven weer op te pakken.’’

Rouwproces
Cees Smedema is ervaringsdeskundi-
ge en begrijpt daardoor dat er bepaalde 
stappen nodig zijn om het rouwproces 
door te lopen. ,,Dat kan je helpen met 
het omgaan van een onherroepelijk 
verlies. Toch wil het niet zeggen dat ik 
het allemaal weet omdat ik zelf mijn 
zoon ben verloren. Niemand ervaart 

het verdriet op dezelfde manier. Wel 
ben ik ervan overtuigd dat je nog altijd 
de keuze hebt in hoe je als nabestaan-
de met de gevolgen omgaat. Ik merk 
aan mezelf dat mijn leven nooit meer 
zo wordt zoals het was, maar ik ben nu 
wel tevreden met mijn nieuwe leven. 
Al blijft de pijn er altijd en overvalt het 
gevoel van gemis me soms op onver-
wachte momenten. Zoals tijdens de 
eerste wedstrijd van FC Burgum. Dan 
zie ik de voetballers en denk ik: daar 
had Redmar tussen moeten lopen.’’

Structuur en houvast
Bijzonder is dat alle letters van de 
naam REDMAR voor de verschil-
lende fases in een rouwproces staan 
(Rouw, Erkennen, Doorleven, Mo-
gelijkheden, Anticiperen en Re-in-
tegreren). De volgorde van het door-
lopen van deze fases is voor iedereen 
anders, maar het geeft wel structuur 
en houvast in het rouwproces. Het 
hoeft daarbij overigens niet om het 
verlies van een dierbare te gaan, ook 
bij een scheiding of handicap heb 
je met verliesverwerking te maken. 
Alle grip op het dagelijks leven lijkt 
dan weg te vallen. ,,Mijn doel is om 
mensen te helpen om verder te gaan 
met hun leven. Ik had kunnen blijven 
hangen in het feit dat de verdachten 
voor het doodslaan van mijn zoon al-
lemaal zijn vrijgesproken, maar dat 
lost niks op. Daar wil ik mijn energie 
niet aan verknoeien. Het is juist de 
kunst om daar afstand van te nemen 
zodat er ruimte is voor andere dingen 
in je leven.’’

Weer genieten
Voor Cees Smedema is met het star-
ten als rouwcoach een wens in ver-
vulling gegaan. ,,Door het overlijden 
van Redmar is me teveel afgepakt, 
maar het heeft me persoonlijk ook 
veel gebracht. Hoe dubbelzinnig dat 
ook klinkt. Ik hoop dat ik door mijn 
ervaringen en de opleidingen die ik 
heb gevolgd andere nabestaanden kan 
helpen. Het wordt nooit meer zoals 
vroeger, maar ik kan zeker weer ge-
nieten van het leven. Met Redmar in 
mijn hart.’’

Meer informatie: 
www.ceessmedema.nl

Protestantse Gemeente De Westereen

  Inzameldatums voor 2021

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

Uw oud papier steunt 

 Ook in 2021 komen de vrijwilligers bij u in de straat
om het oud papier in te zamelen. De opbrengst is bestemd

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  

OUD PAPIER KALENDER 2021

een goed doel

 Zaterdag 23 januari

 Zaterdag 6 maart

 Zaterdag 17 april

 Zaterdag 29 mei

 Zaterdag 10 juli

 Zaterdag 21 augustus

 Zaterdag 2 oktober

 Zaterdag 13 november

 Zaterdag 18 december

Cees Smedema: ,,Ik vind het belangrijk dat zijn naam op deze manier blijft voortleven, zodat zijn leven – hoe kort ook – niet voor niks is 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•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Fotomodel
De Krooneend is mijn eerste nieuwe vogelsoort van het jaar 2021! Een prachtige 
eendensoort met een geweldige gouden kleur op zijn ‘kuif ’. Hij zwom mooi 
tussen de andere eenden en was daarom goed te benaderen. Kortom, een mooi 
fotomodel! Deze foto is gemaakt in het centrum van Groningen. 

Foto: Robin van der Land

De 18-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

Op�een�mooie�winterdag,�eigenlijk�was�het�alleen�maar�een�droge�winter-
dag�pakte�ik�de�auto�om�even�te�‘struinen’�in�het�Lauwersmeer�en�ook�de�
omgeving�van�Wierum,�Paesens�en�Moddergat.�Natuurlijk�wist�ik,�ik�kon�
het�tenminste�wel�weten�zag�ik�langs�de�kust�veel�vogelliefhebbers.�Ze�ble-
ken�op�zoek�te�zijn�naar�de�velduilen.�Ik�las�dat�mensen,�de�meesten�gewa-
pend�met�indrukwekkende�lenzen�op�hun�camera’s�vanuit�heel�Nederland�
naar�dit�gebied�kwamen.�Ik�heb�er�ook�een�kwartiertje�tussen�gestaan�en�
deed�weer�prachtige�beelden�op,�die�ik�op�mijn�nestvliezen�draag.�Iedereen�
was�op�wegen�die�openbaar�toegankelijk�zijn.�Een�compliment,�maar�nog�
steeds�zie�ik�toch�waarnemers,�lees�ook�fotografen,�die�helaas�meer�oog�en�
belang�voor�hun�eigen�foto�hebben,�dan�voor�de�natuur.�Het�wordt�drukker�
in�het�veld,�mensen�zoeken�naar�iets.�Begrijpelijk,�maar�laat�ons�genieten�
niet�ten�koste�gaan�van�het�schaarse�wat�wij�nog�hebben�in�de�natuur.

De velduil staat dus alweer op mijn 
jaarlijst voor 2021. Het zoveelste lijstje 
dat mij plezier geeft. Binnenkort, wel-
licht volgende maand, mogen we de 
eerste scholeksters weer begroeten in 
onze regio. Je kunt ze bij de Wadden-
kust tegenkomen, net als de tureluur, 
maar persoonlijk heeft het veel meer 
voor mij, dat ik ze hier in de weilanden 
zie en vooral ook hoor. Het gevoel van 
de naderende lente bekruipt mij dan, 
hoewel dit gevoel mij ook regelmatig 

op de proef stelt. Eigenlijk zijn ‘onze’ 
scholeksters maar een beperkt aantal 
kilometers verwijderd van de Wadden-
zee, waar meestal toch nog voldoende 
voedsel voor hen is. De scholekster ook 
een van die vogelsoorten waarmee het 
niet goed gaat, net als vrijwel alle wei-
devogels. Weidevogels en ik denk met 
name de grutto en de kievit, we hebben 
er inmiddels al miljoenen ingestopt, 
tientallen onderzoeken gedaan en rap-
porten verschenen. Diverse oorzaken 
zijn er aangewezen. Te veel predato-

ren, waarbij vaak de vos en steenmarter 
genoemd worden, naast ratten, katten, 
egels, ooievaars, reigers, hermelijn enz. 
De grote droogte in waterland komt 
wat minder vaak aan bod. Ik ben er zo 
langzamerhand klaar mee. Er zijn te 
veel mensen die een rol willen spelen, 
het is de hoogste tijd om een rigou-
reuze beslissing te nemen. Ik besef dat 
hierbij ook slachtoffers vallen, want ja: 
wat heeft meer recht van leven? Wat is 
de prijs die we willen betalen? Harde 
noten moeten helaas gekraakt worden. 
We hebben hier nog een paar mooie 
grutto gebieden. Ik hoop dat mijn 
kleinkinderen de kans krijgen om grut-
to’s in hun natuurlijke habitat te zien.

Lezen maakt je niet altijd blij, net als 
herinneringen trouwens. Herinnerin-
gen van zestig jaar geleden, van hazen 
die met elkaar in ‘gevecht’ waren. Wat 
kon je daarvan genieten. Ik las dat ha-
zen en konijnen ook bedreigd worden. 
Hoe kan dit? Zelfde oorzaken als de 
weidevogels? Of toch weer andere 
problemen? Er zullen zeker overeen-

komsten zijn. Laten we hier niet een 
jarenlange discussie van maken, maar 
tot actie overgaan. Laten we nu niet 
alles overlaten aan de professionals, 
we kunnen zelf ons steentje bijdragen 
door onder anderen in het voorjaar 
onze katten in huis te houden, onze 
honden aan de lijn te houden. Onze 
mondkapjes beter in onze broekzak-
ken stoppen, net als trouwens onze 

zakdoekjes. Onze tuin wat langer on-
gerept laten, dus niet voorjaars klaar 
maken. Ik maak mij echt zorgen. Ik 
zal in mijn actieve natuurleven nog 
wel eens weidevogels tegenkomen, 
maar ik denk ook aan vlinders, bijen, 
bloemen, kortom alles wat leeft.

Foto’s: Marcel van Kammen

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

Facebook Natuur in
De Westereen 500 leden!
Mijn intentie is om alles op 
het gebied van natuur in De 
Westereen vast te leggen. Wat 
heeft een dorp als De Westereen 
op het gebied van onder andere 
vogels, wilde bloemen, vlinders, 
libellen en zoogdieren te bieden?
Wat broedt hier, zijn er geringde 
vogels?  Ook zoek ik nog oude 
gegevens. Alle meldingen zijn 
voor mij van belang. Wanneer 
komen de vogels en vlinders? 
Facebook: Natuur in De Westereen.

Natuurlijke bron
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking
  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + 1/4 Kip + 
Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Kai (5 stuks) 
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté 

Daging Kerrie of Roedjak 
+ Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 22,95

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

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

Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06 
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl 
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De�Swaen�start�vol�
goede�moed�op�
nieuwe�locatie
WESTERGEEST�–�Werk-�Leerbedrijf�Dagbesteding�De�Swaen�heeft�een�be-
wogen�jaar�achter�de�rug.�Het�begon�met�corona,�daarna�het�vertrek�van�
Sjoerd�Keizer�die�met�pensioen�ging�en�tot�slot�de�verhuizing�van�Veen-
klooster�naar�Westergeest.�,,Maar,�we�beginnen�dit�jaar�vol�goede�moed�
op�onze�nieuwe�plek’’,�zegt�Mattie�Postma�die�inmiddels�in�Margreet�
Huizenga�een�nieuwe�compagnon�heeft�gevonden.�

Mattie Postma en Margreet Hui-
zenga kijken tevreden om zich heen 
in hun nieuwe pand aan de Sim-
merwei in Westergeest, vlak naast 
de Ideko en de Bonte Hont. Ook 
al ging het Mattie wel aan het hart 
dat ze hun oude vertrouwde plekje 
in de voormalige Ringobar moesten 
verlaten. ,,Vanwege een huurconflict 
hadden we eigenlijk geen keus. Ik 
kom zelf uit Veenklooster en heb De 
Swaen daar opgezet, dus dan laat je 
heel wat achter. Vooral het dorpsge-
beuren zullen we missen. Maar we 
hebben het hier nu ook naar onze 
zin en eigenlijk is de verhuizing voor 
onze medewerkers best soepel ver-
lopen’’, vertelt Mattie. Margreet be-
vestigt dat. ,,De eerste week hebben 
we de medewerkers de tijd gegund 

om te wennen en dat ging best snel. 
Nu voelen we ons helemaal thuis. 
We hebben hier een ruime, profes-
sionele werkruimte met veel licht en 
een prachtig uitzicht over het water.’’

Kwaliteit
Bij de Swaen werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
medewerkers draaien zoveel moge-
lijk mee bij bedrijven in de omge-
ving, zodat iedereen zich maatschap-
pelijk gewaardeerd voelt. Zo werken 
er medewerkers van De Swaen bij 
PTH, het Veenklooster bos, Kinder-
opvang Dondersteen, de Zuivelhoe-
ve in Surhuisterveen, de Trije Doar-
pen, de kerk, Bloemenparadyske, de 
Fûgelpits, het Lichtpunt en de Spar. 
Verder verzorgen de medewerkers 

tuinen bij particulieren en verrichten 
ze vanuit het pand in Westergeest 
productiewerk voor de Gamma, 
Karwei en Bol.com. Ook worden er 
veel appeltaarten en cakes op bestel-
ling gebakken. Margreet: ,,Op deze 
nieuwe locatie gaan we niet verder 
met het lunchcafé, maar mensen 
kunnen hier wel weer terecht voor 
een bakje koffie met wat lekkers. 
Ook kunnen ze hier sneupen in 
het winkeltje waar we zelfgemaakte 
producten verkopen. Kwaliteit staat 
daarbij voorop.’’

Humor
De Swaen is altijd uitgegaan van de 
mogelijkheden van de medewerkers. 
,,We werken hoofdzakelijk met men-
sen tussen de 20 en 55 jaar, een dyna-
mische doelgroep. Zij voeren allemaal 
verschillende werkzaamheden uit, dus 
geen dag is hetzelfde’’, vertelt Mattie. 
Ze vinden het allemaal jammer dat 
ze door de lockdown niet een mooie 
opening hebben kunnen houden. ,,We 
hopen dat komende zomer alsnog te 
doen. Ook de medewerkers hebben 
last gehad van de coronamaatregelen. 
Vooral de periode van maart tot juni 

dat De Swaen dicht moest vonden ze 
vreselijk. De medewerkers zijn er nu 
nog weleens bang voor. ‘We hoeven 
toch niet weer dicht?’ , vragen ze dan. 
Wij geven gewoon Mark Rutte overal 
de schuld van’’, lacht Mattie. ,,Dat 
werkt het beste.’’ Ondertussen probe-
ren ze de humor erin te houden bij De 
Swaen. ,,Humor is bij ons inderdaad 
heel belangrijk’’, bevestigt Margreet. 
,,En complimenten geven bij kleine 
successen. Dan zie je de mensen 
groeien. Mensen moeten bij ons met 
plezier naar hun werk gaan. Dat is het 
allerbelangrijkste.’’

Renzo van der Veen start als onafhankelijk hypotheekadviseur

‘Ik�help�mensen�graag�hun�droom�te�verwezenlijken’

DE�WESTEREEN/SURHUISTEREEN�-�Na�meer�dan�twintig�jaar�in�vaste�dienst�
te�hebben�gewerkt�als�hypotheekadviseur�bij�de�Rabobank�vond�Renzo�
van�der�Veen�(47)�uit�De�Westereen�het�tijd�voor�een�nieuwe�uitdaging.�
Hij�is�dit�jaar�begonnen�als�onafhankelijk�hypotheekadviseur.

Onder de naam Wiersmadvies.nl 
durft hij het avontuur aan. Hij werkt 
samen met Wiebe Wiersma die sinds 
drie jaar in Surhuisterveen is geves-
tigd. ,,We werken samen, waardoor 
ik regelmatig op het kantoor in Sur-
huisterveen te vinden ben, maar ik 
werk ook vaak vanuit mijn kantoor 
aan huis in De Westereen.’’ Toch is 
Renzo het vaakst te vinden bij de 
klant thuis. Juist dat persoonlijke 
contact spreekt hem aan. ,,Ik vind 
het belangrijk om met mensen om 
tafel te zitten om hun droom te ver-
wezenlijken. Het gaat om belangrijke 
beslissingen dus ik zoek graag samen 
met de klant naar een voordelige hy-
potheek met de  beste voorwaarden. ’’ 

Rente historisch laag
Renzo van der Veen richt zich vooral 
op woninghypotheken voor particu-
lieren maar ook zeker voor onderne-
mers. Tot nu toe heeft hij een klan-
tenkring opgebouwd in en rondom 
Heerenveen en Gorredijk waar hij 
meer dan twintig jaar werkzaam was 

als hypotheekadviseur. Vanaf nu richt 
hij zich ook op mensen in de regio 
Noordoost-Friesland waarbij de eer-
ste klanten Renzo reeds hebben we-
ten te vinden. ,,Het is bijzonder om 
in de coronatijd te starten. Met de 
huizenmarkt gaat het goed, al staan 
er momenteel weinig woningen te 
koop. Daar staat tegenover dat veel 
mensen tegenwoordig hun hypo-
theek oversluiten nu de rente his-
torisch laag is. Dit doen ze vaak in 
combinatie met een verbouwing en/
of verduurzaming van de woning. 
Ook voor ouderen zijn er nog vol-
doende mogelijkheden om een hypo-
theek te krijgen. Hypotheekverstrek-
kers hebben hiervoor speciale regels 
ontwikkeld.’’

Tijdig voorlichten
in huidige huizenmarkt
Het eerste oriëntatiegesprek is bij 
Renzo kosteloos en vrijblijvend. 
Mensen kunnen bij hem informe-
ren naar de mogelijkheden. ,,Vooral 
in de huidige huizenmarkt is het van 

belang om je tijdig voor te lichten 
over wat de mogelijkheden zijn, an-
ders kom je er moeilijk tussen’’, legt 
de Westereender uit. Zijn nieuwe 
bedrijf geeft hem nu al extra ener-
gie. ,,Ik vind het mooi om voor de 
klant uit te zoeken welke hypotheek 
het beste bij hem of haar past. Het is 
fijn om daarbij onafhankelijk te zijn. 
We hebben de keuze uit bijna veertig 
geldverstrekkers. Ik merk dat mensen 
het over het algemeen plezierig vin-
den dat ik langskom. Uiteraard hou-
den we ons daarbij aan de coronare-
gels en mochten mensen toch liever 
beeldbellen dan kan dat natuurlijk 
altijd. Het voordeel van mijn bedrijf 
is dat de lijntjes kort zijn, dus als ze 
bellen weten ze wie ze aan de tele-
foon krijgen.’’ 

Renzo is bereikbaar via
06-12926126 maar ook via email 
renzo@wiersmadvies.nl 

Meer informatie:
www.wiersmadvies.nl 

Renzo van der Veen bij zijn kantoor aan huis in De Westereen Foto: Klasina van der Werf

Margreet Huizenga en Mattie Postma in de nieuwe winkel van De Swaen die na de lockdown weer open gaat. Foto: Klasina van der Werf
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  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

   Elingsloane 20 +31 (0)511-745001
   9251 MN  BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl

- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;
- Evenementen / podiumbouw;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

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

AUTOMAAT

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

NIEUW BINNEN

OPEL ASTRA 1.0 TURBO 120JR EDITION

airco/ecc, Opel radio+nav. cruise ctrl, 
l.m. velgen, dakrailing, elek.ramen, 
parkeersens. v+a LUXE UITVOERING
bj 2019 - 32.920 km € 18.495,-

OPEL CORSA 1.4 LPG G3 EDITION
airco, Opel radio, cruise ctrl, trekhaak, 
l.m. velgen, elek.ramen, parkeersens. 
achter GOEDKOOP RIJDEN
bj 2016 - 107.859 km € 7.995,-

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO 130PK

BUSINESS EXECUTIVE airco/ecc, Opel 
radio+nav, parkeersensoren v+a,
stoelverw. HOGE INSTAP, LUXE UITV.
bj 2019 - 47.939 km € 24.495,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION

120PK airco, Opel radio cd, trekhaak, 
cruise ctrl, l.m.velgen, parkeersens.v+a, 
elek.ramen HOGE INSTAP, LUXE UITV.
bj 2010 - 99.945 km   € 7.750,-

OPEL
CROSSLAND X
1.2 TURBO 110PK 

INNOVATION

airco/ecc, Opel radio + navigatie, 
parkeersensoren voor + achter, stoelverwarming, 
HOGE INSTAP, LUXE UITVOERING
bj 2019 - 36.758 km                                € 21.950,-Boersma vertrouwd met service

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

Uw autospecialist voor 
zowel  ‘oude’  
als  ‘nieuwe’ 
technieken
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Ron�van�Veen�kreeg�
allerlaatste�stempel�tijdens�
laatste�Elfstedentocht
EE�–�De�58-jarige�Ron�van�Veen�uit�Ee�weet�zich�het�moment�dat�hij�de�laatste�stempel�van�de�Elfstedentocht�kreeg�nog�
goed�te�herinneren.�Het�was�op�4�januari�1997�om�24.00�uur�bij�de�stempelpost�aan�de�Bonkevaart�in�Leeuwarden.�

Tekst: Klasina van der Werf 

Met drie man kwamen ze aan en wer-
den ze tegengehouden door agenten. 
Ze wisten zich nog net tussen de of-
ficials van de Elfstedentocht door te 
wurmen en legden alle drie hun kaart 
neer bij de stempelpost. De eerste twee 
kregen een stempel, waarna de man 
achter de stempelpost zei: Dit wordt de 
laatste. Hij gaf een klap op de kaart van 
Ron waarna de stempel werd opgebor-
gen. Voorgoed. ,,Ik zie de stempel nóg 
in de doos verdwijnen’’, zegt Ron van 
Veen 24 jaar later. In de media werd ie-
mand anders van het ijs ‘geplukt’ en be-
titeld als ‘de laatste rijder’. Deze persoon 
had nog geen laatste stempel gekregen, 
maar kreeg in plaats daarvan persoon-
lijk een handtekening van Henk Kroes. 
,,Echt bewijs dat die laatste stempel 
voor mij was heb ik niet – tenzij de me-
neer van de stempelpost mijn gezicht 
heeft onthouden - maar voor mezelf 
weet ik dat het zo is’’, zegt Ron.

Ingeloot
Ron Van Veen woonde tijdens de Tocht 
der Tochten nog in Boskoop. Hij was 34 
jaar en zat samen met zijn partner Cor 
Bergsma twee jaar bij een schaatsclub. 
,,We wilden graag wat aan onze conditie 

doen en schaatsen vonden we leuk’’, ver-
telt Ron. Van vrienden hoorden ze dat 
1996 het laatste jaar was dat je zonder 
voorwaarden lid kon worden van de Ko-
ninklijke Vereniging Friesche Elf Ste-
den. Voor Cor en Ron de aanleiding om 
zich meteen in te schrijven. ,,We had-
den het geluk dat de tocht het jaar erna 
doorging én dat ik werd ingeloot. Cor 
helaas niet. Ik was blij, maar schrok ook 
wel toen ik wist dat ik de Elfstedentocht 
mocht rijden. Een Elfstedentocht van 
200 kilometer op natuurijs schaatsen is 
toch heel wat anders, dan elke week een 
uurtje op de kunstijsbaan.’’ 

Nieuwe schaatsen
Toch was Ron niet zenuwachtig toen 
hij op 4 januari 1997 om 10.20 uur 
werd ‘losgelaten’ vanuit het FEC. De 
dag ervoor had hij nog nieuwe schaat-
sen gekocht, want zijn eigen schaatsen 
zaten te strak. ,,Na drie uren schaatsen 
begonnen ze te knellen en na vijf uren 
kreeg ik blaren dus dat kon ik me niet 
permitteren’’, vertelt Ron. Hoewel hij 
geen langere afstanden gewend was 
dan 100 kilometer, was zijn techniek 
dankzij de schaatslessen goed. Hij reed 
de tocht voor het grootste gedeelte al-

leen, in zijn eigen tempo. Onderweg 
kwam hij toevallig een oud-klasgenoot 
uit Hazerswoude tegen die hij kende 
van de lagere school. Samen reden ze 
verder, totdat Ron het vlak voor Bols-
ward moeilijk kreeg. ,,Ik zat er helemaal 
doorheen, mijn energie was op’’, vertelt 
Ron die aan de kant ging zitten en zijn 
boterhammen met pindakaas allemaal 
opat. ,,Die reclame is er niet voor niets, 
de boterhammen met pindakaas werk-
ten echt als brandstof ’’, lacht Ron. 

Geen mobiel
Als een oude diesel kwam hij daarna 
weer op gang en onderweg nam hij al-
les wat toeschouwers aan eten aanbo-
den aan. In Bolsward trof hij ‘zijn’ Cor 
die ook weer met eten klaarstond. Via 
telefoonbriefjes had Ron onderweg la-
ten weten dat het goed met hem ging. 
,,We hadden in die tijd geen mobiele 
telefoon dus hadden we vooraf bedacht 
briefjes te maken met het telefoon-
nummer van het thuisfront. Familie van 
Cor uit Balk  belde vervolgens naar het 
thuisfront om te vertellen hoe het ging.’’

Twee keer gevallen
Bij Harlingen werd het donker. Daar 

had Ron geen problemen mee. ,,Mijn 
grootste ergernis waren de mensen 
die met lampjes op hun voorhoofd 
reden. Mijn ogen waren gewend aan 
het donker, maar door die lampen zag 
ik de scheuren in het ijs niet meer. 
In totaal ben ik twee keer geval-
len, waarvan het één keer bijna goed 
mis ging. Dat was tussen Bartlehiem 
en Dokkum. Daar had je tweerich-
tingsverkeer. Wij hadden een straffe 
tegenwind, maar onze tegenliggers 
kwamen daarentegen in volle vaart op 
ons af. Ik concentreerde mij steeds op 
de zwarte baan die geveegd was, maar 
op een bepaald stuk was de veegma-
chine vergeten de borstel op te tillen 
bij het oversteken naar de andere baan 
waardoor ik ook van baan wisselde. Ik 
hoorde gekras voor me op het ijs en 
schrok hevig toen er twee tegenliggers 
vlak langs me heen suisden. Ik viel en 
kon nog net op tijd naar het midden 
kruipen, anders had het verkeerd af 
kunnen lopen.’’ 

Feest in Dokkum
Onderweg naar Dokkum kreeg Ron 
te horen dat door de stevige Oos-
tenwind de stempelpost een half uur 
later zou sluiten. Dat gaf hem voor 
zijn gevoel ruimte om het iets rusti-
ger aan te doen. ,,In Dokkum heb ik 
nog een feestje staan vieren, een si-
naasappel gegeten en genoten van de 
geweldige sfeer. Ik dacht namelijk dat 
de post in Leeuwarden ook een half 
uur later zou sluiten, maar onderweg 
in Aldstjerk hoorde ik dat dat niet het 
geval was. Dat laatste stuk heb ik dan 
ook een behoorlijke sprint getrokken 
om op tijd de finish te halen. Ik weet 
niet meer hoe we door de linies zijn 
gekomen, maar het lukte mij op het 
nippertje om het felbegeerde kruisje 
te bemachtigen. Ik werd meteen ge-
interviewd door een plaatselijke krant 
uit Zeeland en ben daarna op zoek 
gegaan naar Cor. We vonden elkaar 
uiteindelijk in het FEC, zijn naar 
ons tijdelijke slaapadres in Leeuwar-
den gelopen en hebben daar heerlijk 
soep gegeten. Het bijzondere was dat 
ik geen enkele blaar had en ook geen 
spierpijn.’’

Verhuisd naar Friesland
In datzelfde jaar kochten Ron en Cor 
de woonboerderij in Ee, tien kilometer 
vanaf de Elfstedenstad Dokkum. ,,De 
Elfstedentocht was niet de reden dat 
we dit huis kochten, maar het maakte 
het wel extra speciaal.’’ Nog altijd 
woont het stel in de boerderij die ze 
omtoverden tot succesvolle Bed & 
Breakfast Unia Zathe. Ron is in het 
dagelijks leven werkzaam als zelfstan-
dig servicemonteur voor cv-ketels en 
kachels. Hij beseft zich steeds meer 
hoe bijzonder het was dat hij de Elf-
stedentocht van 1997 heeft verreden. 
,,Nu helemaal. Door de klimaatveran-
deringen zou het zomaar zo kunnen 
zijn dat dit de laatste Elfstedentocht 
is geweest. En dat betekent dus dat ik 
misschien wel de allerlaatste stempel 
heb gekregen van de allerlaatste Elf-
stedentocht.’’

Ron van Veen schreef zijn verhaal op in een plakboek en bewaarde alle spullen van de Elfstedentocht die hij reed. Foto: Klasina van der Werf

‘In Dokkum heb ik nog een 
feestje staan vieren 
en genoten van de 
geweldige sfeer’

Foto: archief Alex Bouma

Foto: archief Alex Bouma

Ron van Veen op de dag dat hij de Elfstedentocht reed.
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Teake van der Meer wilde ‘noch ien kear’ het toneel op, maar dat lukte niet meer

‘It�poadium�wie�myn�libben’

DE�WESTEREEN�-�,,Yn�83�jier�tiid�haw�ik�noait�siik�west.�En�no…�no�is�it�mis’’,�
zegt�Teake�van�der�Meer,�terwijl�hij�in�zijn�stoel�in�de�woonkamer�zit.�Het�is�9�
november�2020.�De�Friese�cabaretier�heeft�nog�maar�een�paar�weken�geleden�
te�horen�gekregen�dat�hij�asbestkanker�heeft.�Hij�kan�niet�meer�beter�worden.�
,,Ik�woe�noch�sa�graach�íen�kear�op�it�poadium�stean.�Mar�it�slagget�net�mear.’’

Tekst: Klasina van der Werf

‘Lytse Teake’ uit De Westereen is een 
van de meest succesvolle artiesten 
die Friesland ooit gekend heeft. Een 
fenomeen. Duizenden en nog eens 
duizenden mensen beleefden dankzij 
hem een mooie avond. Met zijn zelf-
geschreven repertoire haalde hij het 
publiek uit de sleur van alledag en liet 
de mensen lachen. Maar er zijn twee 
Teakes. ,,En de iene is de oare net’’, 
zegt hij. Privé is hij een andere per-
soon dan op het podium. Dan is hij 
stil, in zichzelf gekeerd. ,,Dat is hiel 
apart. Ik kin it net útlizze.’’

Teake van der Meer werd op 
18 september 1937 geboren in 
Kollumerzwaag. Hij groeide op in een 
gezin met zeven kinderen, vier broers 

en twee zussen. Teake was de derde. 
,,Ik ha in prachtige jeugd hân. Wy 
boarten altyd bûten, of we holpen by 
de buorlju op ‘e buorkerij yn it hea. Fan 
de oarloch ha ik net folle meikrigen. 
Ik sjoch de soldaten noch wol foar 
my rinnen. Wy rûnen der mei ús 
gewearkes efteroan. Wat ik noch wit is 
dat der nei de oarloch in NSB’er yn ‘e 
wetterbak krûpte. Ik seach dat se him 
derút hellen. Dat ferjit ik noait wer. 
Wat ik my ek noch heuge kin is dat 
ik as lyts jonkje fan in jier as fjouwer 
op ‘e stoof stie mopkes te fertellen as 
der ien jierdei fierde. Letter bin ik by 
de tonielferiening Excelsior op De 
Sweach gien. In skitterjende tiid. It 
siet der dus al jong yn.’’

Altyd oan it wurk
Teakes leven bestond vooral uit wer-
ken. Op jonge leeftijd had hij za-
terdags al een baantje bij de bakker. 
,,Sutelje. Ik wie altyd oan it wurk. Ik 
moast wat dwaan, bezich wêze.’’ Na 
de ambachtsschool ging hij bij ‘heit’ 
aan de slag, die timmerman was. La-
ter werkte hij als metselaar in de bouw. 
,,Ik ha in protte yn Hollân oan it wurk 
west. Moarns seis oere fan hûs, jûns 
sân oere thús. En dan wer yn ‘e auto; 
op nei it poadium. Gelokkich hat myn 
frou Johanna altyd efter my stien. Oars 
koe it net. Ik wie altyd fuort.’’

Teake en Johanna waren 56 jaar ge-
trouwd. Ze leerden elkaar kennen in 
café Het Witte Huis in Twijzelerheide, 
waar Teake optrad. ,,Ik wie yn dy tiid 
drummer fan it Selskip Fryslân. Ik se-
ach Johanna yn ‘e seal sitten. We rek-
ken letter oan ‘e praat en fan it ien kaam 
it oar. Ik ha ek wol mear skarreltsjes 
hân hear. Dat hearde derby.’’ Maar Jo-
hanna Westra was een blijvertje. Het 
stel trouwde in Damwâld. Ze woonden 

eerst een half jaar in Buitenpost waar 
dochter Reny (1964) werd geboren. 
Daarna woonden ze zeven jaar in Har-
lingen, waar Teake in die tijd als bouw-
vakker werkte. In 1973 verhuisde het 
gezin naar De Westereen, waar zoon 
Johnny het levenslicht zag. ,,De Wâlden 
luts ús dochs wer. Yn ‘e Westereen binne 
we wol seis of sân kear ferhuze. Mar we 
binne noait wer út it doarp weigien.’’

Respect voorop
Met het Selskip Fryslân trad Teake 
op bij bruiloften, totdat hij op een dag 
moest afbellen omdat de band uit el-
kaar viel. ,,Dan komst mar allinnich’’, 
zeiden ze. ,,Dat wie in swiere jûn. Ik 
siet fol spanning: kin ik dit wol? Mar 
it gie goed. Se fregen my hieltyd faker. 
Sa is it begûn. Dy spanning foar in op-
treden is altyd bleaun. Ik bin noait er-
gens hinne gien dat ik tocht: dat doch 
ik even.’’ Teake van der Meer ontwik-
kelde zich tot komiek van formaat en 
kon als ‘Lytse Teake fan ‘e Westereen’ 
een avondvullend programma bren-
gen. Respect voor anderen stond voor 
Teake altijd voorop. ,,As minsken dat 
woenen, slute ik ôf mei Gods segen. 
Der wie ris in man dy’t tsjin my sei: 
asto sa trochgiest, kinst wol ophâlde. 
Mar it tsjinoerstelde wie wier. Want 
just it respekt dat ik hie foar alle lib-
bensoertsjûgingen hat my in soad pu-
blyk brocht.’’ 

Teake van der Meer omschrijft zijn 
shows zelf als ‘ienfâldich en foar elke-
nien te begripen’. Hij werd beroemd 
om zijn hilarische types, zoals ‘Appie 
mei Bello’, ‘Auke Orgel’ en ‘Matsje fan 
Jan’. ,,Foaral de frouwetypkes fûn ik 
moai om te spyljen. Dat minsken ge-
woan spontaan even dom laitsje koe-
ne, even út de soargen. Toon Hermans 
is myn grutte foarbyld. Hy wie net 

mei my te fergelykjen, mar ik mocht 
graach nei him lústerje. Tsjintwurdich 
binne der in protte kabaretiers dy’t 
mei oaren spotte en minsken kwetse. 
Dat fyn ik ferskriklik. It is allegearre 
sa grof. Je kinne it dochs ek taktfol 
fertelle?’’ 

Gewoan Teake
,,Ik ha sa’n machtige tiid hân. It wie 
myn wrâld. Se kinne my allegearre, 
mar ik bin net mear as in oar. Ik bin 
gewoan Teake en ik kom lâns foar in 
praatsje. As myn wurk derop siet, dan 
gie ik gau troch de achterdoar wer 
nei hûs. Ik koe net ûnder de minsken 
wêze, dan wie ik bang en flechte ik. 
De weromreis yn ‘e auto nei hûs fûn ik 
hearlik. Neisitte die ik noait. En as se 
my fregen oft ik bier drinke woe, dan 
bestelde ik Spa read.’’

Terwijl Johanna het huishouden run-
de en voor de kinderen zorgde was 
Teake van der Meer dag en nacht aan 
het werk. De ideeën ontstonden over-
dag. Dan werkte hij met zijn handen, 
maar zijn  hoofd stond ondertussen 
nooit stil. ,,Ik betocht alle typkes sels. 
De bypassende klean mocht Johanna 
útsykje. Ik wie altyd oan it tinken en 
siet noait om stof ferlegen. En as it ien 
kear yn ‘e kompjûter siet, dan gie it der 
net mear út. Eins is it ûnbegryplik, net 
út te lizzen. Alles wat ik fertelde seach 
ik foar my. Ik tink dat it in gave is dy’t 
fan boppe bestjoerd wurdt. It lot hat 
my dit taskikt en ik ha it ynfuld. Dat 
wie myn opdracht. Oars kin it dochs 
net?’’ Naast zijn optredens bleef hij 
altijd werken als bouwvakker, tot zijn 
66e. Dat hoefde niet, maar hij had het 
nog naar zijn zin. ,,Ik ha it wurk fyf-
tich jier dien, de lêste tweintich jier as 
ûnderhâldstimmerman by Stichting 
Jeugdzorg. Ik hie dêr in fijne kollega, 

Ondanks de vele afscheidstournees had Teake van der Meer het gevoel dat hij niet goed afscheid heeft 
kunnen nemen. Daarom wilde hij door middel van dit artikel in de krant iedereen bedanken. ,,Danke-
wol foar it fertrouwen dat ik altyd krigen ha. It is in wûnder dat ik as ‘jonkje út De Westereen’ dit dwaan 
mocht. Sûnder it publyk wie ik neat. Bedankt!’’ Foto: Marcel van Kammen

Teake van der Meer heeft meerdere keren op het punt gestaan om te stoppen als cabaretier. ,,Mar it wóe net, it poadium wie myn libben.’’
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Gerben de Vries. Wy ha noch altyd 
kontakt. Hy is as in broer foar my.’’

Teloarstelling
Zo’n vijftien jaar lang trad ‘Lytse Tea-
ke fan ‘e Westereen’ op met zangeres 
Griet Wiersma en goochelaar Minze 
Dijksma. ,,Dat wie in moaie tiid, mar 
it beslút wie net sa moai. Dat wie foar 
my in teloarstelling, dêr sit ik no noch 
mei. Miskien hat it sa wêze moatten, 
want no ha ik myn lêste optredens al-
linnich dien. Sa bin ik ek begûn, hast 
sechstich jier lyn.’’ Teake van der Meer 
zat nog middenin zijn afscheidstour-
nee ‘Noch ien kear’. Nog één keer wil-
de hij graag optreden in zalen waar hij 
vaak en graag kwam. De meest hilari-
sche typetjes en komische sketches uit 
zijn loopbaan zouden nog eenmaal de 
revue passeren. ,,Dat wie myn winsk. 
Noch íen kear allinnich. Twa kear in 
oere. Elkenien noch efkes dach sizze.’’ 

Aan zijn tour kwam plotseling een 
eind omdat alle optredens vanwege 
de coronacrisis werden afgelast. 
,,Alle theaterfoarstellingen wiene 
útferkocht. Unbegryplik. Ik ha echt in 
ynsinking hân doe’t it net trochgean 
koe. Dit wie myn swierste straf. Dochs 
bin ik tankber. Ik ha sa ferskriklik folle 
krigen yn myn libben. Ik ha noait foar 
it theaterfak leard, ik wie altyd op paad 
en nea wurch. Ik kin net stilsitte, mar 
no’t ik siik bin, moat ik. Earst tocht 
ik, as de corona oer is, gean ik fierder. 
Mar doe krige ik lêst fan benaudheid 
en moast ik nei it sikehûs. ‘Dokter, 
ik moat wol wer it poadium op’, sei 
ik. ‘We dogge ús bêst’, seinen de 
doktoaren. Se koene my dêr wol. Mar 
doe’t ik op de dei fan de útslach de  
gesichten fan de dokters seach wist ik 
it al. Frjemd genôch skrok ik net. Ik 
fielde it oankommen.’’

Steun uit het geloof
,,Asbest. Froeger wisten we net wat it 
wie, mar it siet oeral yn. It is wol mear 
as fjirtich jier lyn dat ik der mei wurke 
ha, we wisten net better. Dat ik der no 
pas siik fan bin, fyn ik wol apart. Mar 
de dokter sei, by de ien giet it wat flug-
ger as by de oar.’’ 

De Westereender haalt veel steun uit 
zijn geloof. ,,Dêr fyn ik rêst en frede yn. 
Ik wit dat it goed komt. Ik uterje my 
net maklik en ik bin graach allinnich. 
In ‘einzelganger’ neame se dat, net? 
Ik ha letter wolris tocht, ik ha eins te 
min tiid oan de bern bestege doe’t se 
lyts wiene. Soms ried ik yn ‘e auto nei 

in optreden en tocht ik ‘blikstiender, 
dit is net goed’. Mar dan wie ik al 
ûnderweis. Ik woe myn ôfspraken 
altyd neikomme en ik koe gjin ‘nee’ 
sizze. Soms seine se: ‘Teake, wy wolle 
graach datsto komst, mar we kinne it 
net betelje’. Dan kamen we der altyd 
wol út. Ik die dit wurk net foar de 
sinten, ik die it foar de minsken. Oft 
ik spyt ha dat ik net mear thús wie? 
Nee, it hie miskien wol wat minder 
kinnen, mar de bern begripe it wol. 
As ik achterom sjoch bin ik foaral hiel 
dankbaar dat ik dit dwaan mocht.  En 
it moaie is, de cd’s en dvd’s fan myn 
optredens bliuwe altyd. Lêst hearde ik 
fan in boer út Kanada dat hy myn cd 
altyd yn ‘e trekker hearde. ‘Dan ferjit 
ik soms dat ik yn ‘e trekker sit’, sei hy. 
Dat is dochs prachtich?’’ 

Net in knuffelminske
,,Ik bin wiis mei myn frou, bern en 
fjouwer bernsbern. Wy ha sels al in 
oerpake- en beppesizzer. Sjoch, dat is 
se’’, zegt Teake trots, terwijl hij naar de 
foto wijst. ,,Ik bin net in knuffelminske, 
mar as ik helpe kin, bygelyks mei klus-
sen, dan stean ik foar de bern klear. Dat 
is myn knuffel.’’ Toch blijft het bloed 
kruipen waar het niet gaan kan. ,,Ik mis 
myn poadium, myn útlaatklep. It slim-
ste fyn ik it foar de minsken. Dat ik har-
ren teloarstelle moat. As it heal kin woe 
ik graach noch even trochgean, noch íen 
kear… Mar ik wol net as in somby op it 
poadium stean. Ik moat hûndert punten 
wêze, oars giet it net troch. Stikem hâld 
ik hoop. Hoop doet leven.’’ 

Teake straalt als hij vertelt over de 
prachtige avonden die hij begin dit 
jaar nog beleefde voor uitverkochte 
zalen, met aan het eind een staande 
ovatie. ,,Jo nimme ús mei’’, zeiden 
de mensen vaak tegen hem. 
Hij herinnert zich ook 
nog optredens in het 
ziekenhuis of in bejaar-
denhuizen. ,,Dan prate ik 
oer froeger. Alles hie syn 
bekoaringen. Sa fûn ik 
de shows yn Amearika 
en Kanada foar Friezen 
om utens ek hiel bysûnder. Ik 
doarde eins net te fleanen, mar doe’t 
ik ien kear yn it fleantúch siet ha ik 
nergens mear oer prakkesearre. Wat 
in geweldich ûnthaal krigen we dêr.’’ 
Toch beleefde Teake ook minder 
mooie avonden, zoals die keer in 
Surhuisterveen dat een vrouw in 
het publiek een miskraam kreeg. 
Bij een ander optreden kreeg een 
man tijdens de show een hartaan-
val en zakte in elkaar. ,,Ik ha ek in 
kear in optreden jûn oan in frou dy’t 
MS hie. Sy hat sá bot lake.’’ Voor 
zijn verdiensten werd Teake van der 
Meer in 1997 geridderd in de Orde 
van Oranje Nassau.

Filmrol
Zijn laatste klus was een opname voor 
de film ‘Stjer’ van dorpsgenoot Emiel 
Stoffers van de Hûnekop. Teake was 
in die tijd al wat benauwd, maar dat 
weerhield hem er niet van om mee te 
doen. ,,Ik moast ferklaaid as âld wyfke. 

Dat wie hjir yn ‘e 
tún. Ik wit net iens mear 
wat ik sein ha. Ik fyn it 
prachtich wat dy jonges 
allegearre opsette. It giet 
soms wol wat rûch, mar 
klear.’’

Echtgenote Johanna zat 
de laatste jaren al vaker in 
de lappenmand. Ze heeft 
twee nieuwe knieën gekre-
gen en overwon een aantal 
jaren geleden darmkanker. 
Teake zijn ziekte kwam 
voor het gezin als donder-
slag bij heldere hemel. ,,Ik 
tink noait: werom ik? Ik ha 
yn 83 jier noait wat hân, dat 
is dochs rykdom? It is as in 
rûs foarby gien. Ik bin net 
bang foar de dea. Do witst, 
it komt in kear. Ik leau foar 
100 prosint yn it lot. En it 
lot seit no: it hat moai west, 
kom mar thús.’’

Foto: Jaap de Boer.

Teake van der Meer tijdens een presentatie van een LP in 1984. Foto: Archief Alex Bouma Optreden in café en zalencentrum de Kruisweg in Damwâld (september 1986). Foto: Archief Alex Bouma
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Wijdemeer van Dokkumer uitgever Louw Dijkstra

‘Een�mooi�boek�uitgeven�
is�kunst�met�hoofdletters’
DOKKUM�–�Het�bloed�kruipt�waar�het�niet�gaan�kan.�Uitgever�Louw�Dijkstra�uit�Dokkum�zal�deze�stelling�zeker�beamen.�Zijn�passie�voor�boeken�en�met�
name�voor�fraai�uitgevoerde�boeken�zit�in�zijn�genen.�Zijn�grootvader�bezat�een�mooie�collectie�boeken�waar�hij�als�kind�zijn�hart�aan�had�verpand.�
Net�als�trouwens�in�latere�jaren�het�prachtige�pand�in�hartje�Dokkum�aan�het�Grootdiep.�Op�de�voorgevel�van�het�historische�en�inmiddels�tot�woonhuis�
omgetoverde�pand�staat�in�grote�letters�Erven�Brouwer.

Tekst: Johannes van kammen

Foto’s Marcel van Kammen

Vanuit de woning kijkt Dijkstra uit op 
het water, waar het vaak gezellig druk 
is, en op het Museum Dokkum. Toe-
val of niet? Vast staat dat Dijkstra ook 
veel meer dan gemiddelde interesse 
heeft voor historie. Toch leek het er 
‘in den beginne’ helemaal niet op dat 
hij zich in het boeiende uitgeversvak 
zou begeven. Integendeel, want hij 
studeerde af als theoloog. 

Dat mensen vaak geen enkel benul 
hebben van wat zijn huidige werk-
zaamheden zijn, ervaart hij bijna weke-
lijks. ‘Het is enorm veelomvattend. Ik 
beschrijf het soms als: projectontwik-
kelaar van boeken. Ik begeleid boeken 
vanaf het prille begin tot de uiteinde-
lijke realisatie. Een boek moet een ziel 
hebben. Een boek koester je om de 
tekst, de foto’s of tekeningen, maar ook 
om het ontwerp, de voorpagina, het pa-
pier en het lettertype. Een mooi boek is 
kunst met hoofdletters geschreven. 
Op de tafel in de sfeervolle woon- en 
leefkamer van Louw Dijkstra liggen 
inmiddels de informatiefolders van 
de nieuwste uitgave die over enkele 
maanden van de drukpersen van druk-

kerij Douma uit Dokkum, een van de 
oudste grafische bedrijven in Friesland 
en een van de groenste drukkerijen van 
Nederland, moeten rollen. Voor het 
drukwerk heeft Wijdemeer een part-
nerschap gesloten met deze drukkerij. 

Het nieuwe boek ‘Van Spanga tot 
Moddergat, het café als ziel van het 
Friese dorp’, weerspiegelt de werk-
zaamheden en het belang van uitge-
verij Wijdemeer voor de regio op een 
prachtige wijze. Maar liefst 22 cafés 
worden belicht, waarbij onder anderen 
uit deze regio, de vermaarde en beken-
de dorpskroegen van Feanwâldsterwâl, 
Mûnein, Ferwerd en Paesens-Mod-
dergat. Een op voorhand al opvallend 
boek, dat bij uitstek door een regionale 
uitgever uitgegeven kan worden. De 
voorintekening is in volle gang. ‘Het 
uitgeven van regionale boeken in vaak 
kleine oplages is een kostbare zaak, 
maar wel van groot belang voor de 
historie van de gemeenschap.’ Louw 
Dijkstra investeert daarin van zoals al 
gememoreerd begin tot einde, hetgeen 
meestal ook betekent dat hij het finan-
ciële plaatje rond moet krijgen.

Hoewel Louw Dijkstra zijn studie als 
theoloog met goed gevolg doorliep, 

zette hij zijn aanvankelijke ambitie om 
dominee te worden aan de kant. Niet 
dat hij direct zijn geloof aan de kant 
zette, eerst verdiende hij zijn brood als 
vertaler van diverse boeken, vooral uit 
het Engels en Duits. ‘Een boek goed 
vertalen, was regelmatig een klus van 
drie maanden. Je moest bij de kern van 
het boek blijven. Het was niet klakke-
loos een tekst overzetten, maar zoeken 
naar de juiste woorden, zodat de emo-
tie en passie die in het oorspronkelijke 
boek zaten ook in de nieuwe vertaling 
gestalte kreeg’, aldus Louw Dijkstra, 
die over een talenknobbel blijkt te be-
schikken. Tijdens zijn studie in Gro-
ningen had hij veel vriendschappen ge-
sloten, waarbij opmerkelijk genoeg, of 
wellicht toch niet, mensen uit de druk-
kers- en uitgeverswereld. Dat de eer-
ste uitgave van Dijkstra eigenlijk alles 
symboliseerde wat er belangrijk in zijn 
leven zou worden, besefte hij toen niet. 
Een van zijn oud-medestudenten, een 
uitgever met een grote naam in Neder-
land, bracht een Nederlandstalige bij-
belatlas uit. Louw Dijkstra kwam met 
het idee om dit ook in het Fries te la-
ten verschijnen, als eigen uitgave. ‘Het 
drukken was relatief goedkoop omdat 
de drukplaten voor de afbeeldingen 
niet meer gemaakt hoefden te worden. 

De druk kon zo met de Nederlandse 
editie mee. Het bleek een groot succes 
de 1000 exemplaren verdwenen in snel 
tempo van de planken bij de boekhan-
dels’. Met deze uitgave bracht Dijkstra 
zijn passies (Fries) taal, geschiedenis, 
cultuur en uitdaging bij elkaar. On-
dertussen verschenen er ook een aantal 
kleine gidsjes, zoals voor het museum 
van Ruurd Wiersma in Burdaard.

Louw Dijkstra werd uitgever, vertaler, 
schrijver, onderzoeker en redigeerde 
teksten en boeken. Eigenlijk was hij 
betrokken bij het totale concept van 
een boek. In 1995 begon hij met Ro-
bert Seton uitgeverij Bornmeer. In een 
tiental jaren bouwde deze uitgeverij 
een fonds op met jonge Friese schrij-
vers, Oriëntaalse dichters, Nijntje in 
het Fries en het Latijn, maar ook met 
non-fictie op allerlei gebied. Bornmeer 
maakte vooral naam met de vormge-
ving van haar uitgaven en kreeg daar-
voor verschillende prijzen. In 2005 fu-
seerde Bornmeer met Steven Sterk. In 
eerste instantie werkte Louw Dijkstra 
als uitgever-redacteur voor deze uitge-
verij, maar op 9 januari 2012 begon hij 
zelfstandig met uitgeverij Wijdemeer. 
De basis van deze naam ligt bij een 
meertje onder de rook van Bartlehiem.

‘Het accent ligt bij mij op non-fictie, 
maar het zwaartepunt op kwaliteit, 
zowel inhoudelijk als qua vormgeving. 
Elk boek moet een visitekaartje zijn. 
Een boek is bij Wijdemeer veel meer 
dan alleen een boek’. Een tekst die op 
de site van Wijdemeer te vinden is. 
Een tekst die volledig wordt beaamd 
door een kunstenaar als Rein Hal-
bersma uit Kollum en onze fotograaf 
Marcel van Kammen, van wie enige 
jaren geleden het boek ‘Jong grut’ bij 
Wijdemeer verscheen. Twee eigen 
uitgaves van Louw Dijkstra, die durft 
te investeren in talent uit onze regio. 
Mede daarom is het belang van de 
toch vooral regionale uitgever groot. 

Naast de eigen uitgaves worden er 
ook veel boeken in opdracht uitge-
bracht, waarbij Louw Dijkstra vaak 
voor vrijwel alle aspecten zorgdraagt, 
dit uiteraard mede doordat hij in de 
loop der jaren veel ervaring heeft op-
gedaan. Wijdemeer kan ook helpen 
bij het vinden van sponsors en subsi-
diënten en bij het opstellen van aan-
vragen en begrotingen. Door het in de 
loop der jaren opgebouwde netwerk 
kan Louw Dijkstra adviseren over en 
contact leggen met, de juiste auteurs, 
fotografen en illustratoren.

Passie vormt het sleutelwoord. Mo-
menteel is Louw Dijkstra bezig met 
een boek over 50 jaar uitgevers in 
Fryslân. Een van de uitgevers die hier-
bij aan bod komen is zijn voorganger 
in Dokkum: Kamminga. Dijkstra 
zorgde dat hij alle 130 uitgaves in zijn 
bezit kreeg. ‘Dit was meer tijdrovend 
dan kostbaar, maar wel heel mooi. Ik 
ben nu toe aan uitgeverij Laverman 
uit Drachten, maar die 350 titels koop 
ik niet allemaal’, verklaart hij lachend. 

Louw Dijkstra een man met passie en 
een missie, die het zichzelf soms best 
moeilijk maakt in zijn streven naar per-
fectie. Perfectie in de tekst en de waar-
heid, op zoek naar steeds iets nieuws. 
Een man die duidelijk tevreden is, niet 
streeft naar het uiterste in zijn leven, 
maar gewoon genieten, mooi leven 
vooropstelt. Een man met zoveel liefde 
voor zijn vak dat hij van het woord 
uitgever bijna iets bovennatuurlijks 
maakt. Een boek is bij hem geen boek 
meer maar een droomreis op bladzij-
den, pagina na pagina, waarbij niets 
ondergeschikt is. Gemaakt aan het to-
taal. Een boek uitgeven is voor hem de 
adrenaline die de levensader meer dan 
voldoende zuurstof geeft.

Oud�papier�
container
Iedere week
van maandag
t/m vrijdag
Let op!!! 
In vakanties en op feestdagen is 
er geen oudpapiercontainer. 

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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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.

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.

www.wermedia.nl

T: 0591 - 20 81 03
info@wermedia.nl

websites SEO Google Ads graphic design print social media

“Start de weg 
naar online 

succes vandaag!”

Webdesign
Online marketing

Grafi sch design
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Vakwerk
,,Dat doch ik jo net nei’’, zei Teake 
van der Meer na het lezen van zijn af-
scheidsinterview dat ik voor hem had 
gemaakt. ,,Ieder syn fak’’, antwoordde 
ik. Daarmee doelde ik op zijn talent om 
typetjes te spelen, waar we het tijdens 
het interview uitgebreid over hadden 
gehad. Zelf was hij misschien nog wel 
het meest verbaasd dat hij dat kon.

En zo ontmoet ik voor mijn werk heel 
veel mensen met een eigen talent. Ik 
vind het prachtig als mensen vol pas-
sie over hun vak of hobby praten, wat 
het ook is. Tijdens onze verhuizing 
van Ee naar Dokkum leerde ik ook 
weer diverse vakmensen kennen: tim-
mermannen, schilders en stoffeerders. 
Ik heb alleen maar meer respect ge-
kregen voor het werk dat zij doen. 

Er is alleen één probleem dat ik al van 
meerdere mensen uit de bouwsector 
heb gehoord: het is moeilijk om goed 
personeel te vinden. Doordat veel jon-
geren liever een ander, minder zwaar 
en beter betaald beroep kiezen zal het 
probleem in de toekomst alleen nog 
maar groter worden. Wij vonden het 
ook al lastig om een goede klusser te 
vinden, maar gelukkig was Taeke uit 
Ee bereid om ons te helpen. 

Meerdere keren hebben mijn man en 
ik tegen elkaar gezegd: wat zijn wij blij 
met Taeke. Hij toverde onze berging 
om tot een prachtige slaapkamer voor 
onze dochter. Vervolgens kwamen er 
ook behangplakkers en stoffeerders 
over de vloer die eveneens vakwerk ver-
richtten. De stoffeerders vertelden dat 

ze het razend druk hebben omdat er 
ook in hun branche weinig nieuwe aan-
was is. Ze zaten er zelfs aan te denken 
om een eigen opleiding te beginnen.

Ik vond het een geweldig idee, want 
daar begint het toch allemaal mee? Dat 
‘oude rotten’ de jongeren enthousiast 
maken voor een ambacht. Wat is het 
dan eigenlijk jammer dat er op basis-
scholen zo weinig aandacht is voor han-
denarbeid. Tijdens het thuisonderwijs 
waar we nu weer mee te maken hebben 
zijn er twee vakken belangrijk: taal en 
rekenen. Dat zijn ook de enige vakken 
waar scholen op afgerekend worden. 

Zonde voor al die kinderen die zo han-
dig zijn met de handen. De toekomsti-
ge Taekes die we straks zo hard nodig 

hebben, krijgen op deze manier niet de 
waardering die ze verdienen. Aan onze 
eigen ‘Taeke’ vroeg ik of hij eigenlijk 
wel een website heeft. ,,Nee, ik ha it al 
fierstente drok’’, lachte hij. ,,Lêst wie 
der wol sa’n dame fan de Gouden Gids 
dy’t frege oft ik in lytse advertinsje 
woe keapje. Ik frege har hoe djoer in 
advertinsje wie dy’t twa kear sa lyts is.’’ 

‘Maar meneer, dan kan toch niemand 
het lezen?’, zei de mevrouw verbaasd, 
waarop Taeke antwoordde: ,,En dát is 
precies de bedoeling.’’ 

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Dokkumers�zien�kansen�voor�vernieuwing�onderwijs
DAMWÂLD/DOKKUM�-�Zet�een�docent�en�een�adviseur�procesoptimalisatie�
bij�elkaar�en�er�ontstaan�de�mooiste�plannen�voor�onderwijsvernieuwing.�
Tijdens�de�lockdown�kwamen�twee�Dokkumers�-�Jan�Sikkema�en�Machiel�
Keekstra,�beide�41�jaar�-�op�het�idee�om�een�eigen�bedrijf�op�te�starten:�
Mr�Sjef.�Vanuit�de�voormalige�Rabobank�in�Damwâld�draaien�zij�nu�over-
uren�met�gratis�Webinars�en�dagelijkse�spreekuren�over�afstandsonder-
wijs�ter�ondersteuning�van�leerkrachten�uit�heel�Nederland�en�België.

Machiel Keekstra stond vijftien jaar 
voor de klas, onder andere als docent 
Economie en Informatie Technologie 
aan de Mavo De Saad in Damwâld. 
Daarnaast deed hij taken als roos-
termaker en ICT-beheerder op deze 
school die vorig jaar noodgedwongen 
de deuren moest sluiten. Hij kende Jan 
Sikkema al langer, want hij is een neef 
van zijn vrouw. Jan werkte tot 2016 
in loondienst voor multinationals en 
begeleidde in binnen- en buitenland 
directies en teamleiders om efficiënter 
te werken. Hij maakte daarbij gebruik 

van tools en technieken. ,,Maar’’, zo 
weet hij uit ervaring. ,,Het gaat uitein-
delijk om de mensen. Zij bepalen het 
succes ervan.’’

Werkdruk en lerarentekort
Hoewel de ondernemers allebei goed 
onderlegd zijn op het gebied van ICT 
benadrukken ze dat ze geen ICT-
bedrijf zijn. ,,Wij willen de mensen in 
het onderwijs helpen om meer digitaal 
gericht te werken, zodat ze hun tijd ef-
ficiënter kunnen benutten. Als docen-
ten op de oude voet verder gaan zal de 

werkdruk en het lerarentekort alleen 
maar verder toenemen’’, stelt Machiel 
Keekstra. Door de huidige situatie 
kwamen hun ideeën voor onderwijs-
vernieuwing in een stroomversnelling 
terecht. ,,We hebben al veel gesprek-
ken met schooldirecties gevoerd over 
hoe ze het beste kunnen omgaan met 
digitaal onderwijs. Daarbij gaat het 
vooral om hoe docenten hun leerlin-
gen het beste kunnen bereiken nu ze 
thuis zitten.’’

Combinatie online en offline
Maar de mannen van Mr Sjef kijken 
verder dan deze coronatijd. ,,We ho-
pen dat mensen uit het onderwijs nu 
inzien hoe je ook op langere termijn 
gebruik kunt maken van de combina-
tie online en offline werken. Als je bij-
voorbeeld een goed instructiefilmpje 
vooraf opneemt kunnen de leerlingen 

dat vóór de les al bekijken. Dan kun je 
de les vervolgens heel anders inrichten 
en meer een coach zijn voor de leer-
lingen’’, zegt Machiel. Jan voegt daar 
aan toe dat klassikaal lesgeven eigen-
lijk helemaal niet efficiënt is. ,,Als de 
ene helft het al snapt, moeten zij in de 
klas blijven tijdens de uitleg. Boven-
dien legt de docent hetzelfde verhaal 
vaak wel zes keer per dag uit aan de 
verschillende klassen. Zonde voor de 
tijd. Wij kunnen onderwijzers helpen 
meer maatwerk te leveren.’’

Niet meer terug
De eerste gesprekken met onder an-
dere schoolleiders van een scholenge-
meenschap uit de regio zijn er al en 
ook hebben Jan en Machiel trainingen 
op deze school gegeven. ,,Daarbij la-
ten we nu vooral zien hoe je sneller, 
gemakkelijker en leuker les kunt geven 

in deze coronatijd met behulp van Mi-
crosoft 365. Sommigen zijn sceptisch 
over online onderwijs en anderen zien 
het juist als een uitdaging. Het is aan 
Mr Sjef de taak om docenten vooral 
te inspireren. Ons belangrijkste doel 
is dat we hen nu al de mogelijkheden 
laten zien die je ook na de lockdown 
op afstandsonderwijs kunt toepassen’’, 
zegt Machiel. Jan stelt dat het net is 
als met de eerste auto. ,,Dat was in het 
begin nog een koets waarbij het paard 
was vervangen door een motor. Maar 
de auto moest nog wel zo gemaakt 
worden dat je er comfortabel in kon 
rijden. Docenten maken nu voor het 
eerst kennis met online onderwijs. Dat 
voelt voor velen nog wat ongemakke-
lijk, maar je kunt het zo comfortabel 
maken als je wilt.’’

Meer informatie: www.mrsjef.nl 

Machiel Keekstra en Jan Sikkema in hun eigen studio in het voormalige Rabobankgebouw in Damwâld van waaruit ze hun gratis Webinars geven. Foto: Klasina van der Werf
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Koarteloane 67
9298 RE  KOLLUMERZWAAG  
Tel.: 06 - 50 86 42 42 
Info@houtbouwgvanderwal.nl  
 

www.houtbouwgvanderwal.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

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!
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Volop�natuurmaatregelen�bij�
Gebiedsontwikkeling�de�Centrale�As
Sinds�2016�is�de�dubbelbaans�autoweg�Sintrale�As�in�gebruik,�een�ongeveer�
22�kilometer�lange�weg�tussen�Dokkum�en�Nijega.�Bij�het�ontwerp�van�de�
weg�is�zoveel�mogelijk�rekening�gehouden�met�de�landschappelijke�waarde�
van�het�gebied.�Zo�is�de�weg�hier�en�daar�lichtelijk�verdiept�aangelegd,�zijn�
er�houtwallen�langs�de�weg�geplaatst�en�faunapassages�aangelegd.

Na de aanleg van Sintrale As is de twee-
de fase gestart, de gebiedsontwikkeling. 
In deze fase staan diverse natuurmaat-
regelen op de planning om de zoge-
noemde ‘plus’ in het gebied te realiseren. 
Deze ‘plus’ staat voor de ontwikkeling 
van natuur, herstel van de voor het ge-
bied zo kenmerkende elzensingels, het 
verbeteren van de landbouwstructuur en 
door de aanleg van onder andere nieuwe 
fiets-, wandel- en ruiterpaden. 

Actuele projecten
In december is een start gemaakt met de 
realisatie van een nieuw fietspad ten wes-
ten van Burgum (pingoroute). Het tracé 
ligt tussen de Langelaan en de Gaestma-
buorren. Het fietspad wordt ca. 1,6 km 
lang, 2 meter breed en uitgevoerd in beton.  
Daarnaast start in januari de aanbeste-
ding van faunapassage Gytsjerk. Verder-
op in deze tekst vindt u meer informatie 
over dit project.

Later dit jaar gaan twee andere pro-
jecten van start. Bij het eerste project, 
de Ottemawei tussen Hurdegaryp 
en Munein, leggen we een grote fau-
naduiker aan en passen we de weg-
constructie aan.  Binnen het tweede 
project, natuurinrichting De Falom, 
wordt ca. 20 hectare natuurgebied 
ingericht, waarbij natuurgebieden 
de Houtwiel en de Zwagermieden 
met elkaar in verbinding komen. De 
aanbestedingen starten in het tweede 
kwartaal van 2021, de uitvoering van 
beide projecten vindt na de zomer 
2021 plaats. 

Faunapassage Gytsjerk:
start aanbestedingsprocedure
in januari
Bij de aanleg van autoweg Sintrale As 
is door de provincie Fryslân een pak-
ket aan maatregelen voor natuur, re-
creatie en landschap vastgesteld. Eén 

van de maatregelen is de aanleg van 
een faunapassage bij Gytsjerk. Op dit 
moment is er geen verbinding tussen 
de natuurgebieden de Grootte Wielen 
en de Bouwepet. Tussen de gebieden 
loopt de provinciale weg de N361, de 
Westerdyk. De weg vormt een bijna 
onneembaar obstakel voor verschil-
lende diersoorten.

Aanleg faunapassage
In de N361, ter hoogte van de afslag 
van de Rinia van Nautaweg, wordt 
een brug aangelegd. Onder de brug 
worden een water- en landverbinding 
gemaakt. Zo kunnen dieren zich veilig 
verplaatsen tussen de natuurgebieden. 
De belangrijkste doelsoorten zijn: de 
otter, noordse woelmuis, waterspits-
muis en meervleermuis. Maar na-
tuurlijk profiteren andere zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vogels, insecten 
en vissen ook van de verbinding. Ook 
kunnen kanovaarders en schaatsers 
onder de brug door.

Verkeerskundige aanpassing
Vanuit de Gebiedsontwikkeling de 

Centrale As is gekozen voor een in-
tegrale oplossing, dat wil zeggen een 
oplossing die meerdere doelen dient. 
Gelijktijdig met de aanleg van de 
brug vindt een verkeerskundige aan-
passing plaats. Op het wegdeel vanaf 
de afslag naar de Rinia van Nautaweg 
tot aan de bebouwde kom van Gyt-
sjerk gaat de snelheid omlaag van 80 
naar 60 km/u. De weg wordt (visueel) 
versmald en de afslag met voorsor-
teervak wordt vervangen door een ge-

lijkwaardige afslag. Doordat de snel-
heid omlaag gaat kunnen wandelaars 
ook makkelijker de weg oversteken 
om vanuit Gytsjerk in de Bouwepet 
te wandelen. 

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op 
de website van de provincie Fryslân: 
www.fryslan.frl/de-centrale-as of volg 
ons via Facebook.

Een impressie van de faunapassage die vanaf het 
voorjaar 2021 gerealiseerd wordt bij Gytsjerk

Impressie kruising N361 Rinia van Nautaweg
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Klusmateriaal
nodig?
Bel, mail of app je bestelling of gebruik de webshop. 
Afhalen en bezorgen, vaak dezelfde dag!

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.

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 10,-

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

www.nordwincollege.nl
Kijk voor onze voorlichtingen en hoe je je kunt aanmelden op:

Buitenpost / Heerenveen / Leeuwarden / Sneek

HEB JIJ JE 
SCHOOLKEUZE 
AL GEMAAKT?
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In Memoriam: Anne 
Machiela (1953-2021)
Onopvallend�opvallend.�Zo�kon�je�
Anne�Machiela�het�beste�omschrij-
ven�bij�zijn�grote�clubliefde�SC�
Veenwouden.�Onopvallend�in�het�
op�de�voorgrond�treden,�opvallend�
in�wat�Anne�heeft�betekend�voor�de�
voetbalvereniging�SC�Veenwouden.

Anne Machiela stond mede aan de wieg 
van het weeknieuws. Als eindverant-
woordelijke heeft hij seizoenen achter-
een de diverse kopij verzameld, nageke-
ken, gecorrigeerd en aangeleverd bij de 
typist of typiste van dienst die er een ge-
heel van maakte. Echter de voorzitters-
hamer kwam op Anne zijn pad zodat 
hij zijn werkzaamheden voor het week-
nieuws moest overdragen. Wel bleef hij 
de wedstrijdverslagen van het eerste elf-
tal schrijven voor het weeknieuws en de 
regionale kranten. De competitiewed-
strijd die SC Veenwouden 1 uit speelde 
tegen Zuidhorn 1, alvorens de corona-
pandemie het amateurvoetbal stil legde, 
werd zijn laatste verslag. 

Na vele seizoenen de functie van secre-
taris te hebben vervuld in het hoofdbe-
stuur, werd Anne Machiela verkozen tot 
de nieuwe voorzitter van SC Veenwou-
den. De verbouwing van het clubge-
bouw was één van de vele dossiers die bij 
Anne en zijn overige bestuursleden ter 
tafel kwam. Anne heeft menig vrij uurtje 
op de plaats van handeling doorgebracht 
om de verbouw ook met zijn handen tot 
een succes te maken. Na twee termijnen 
voorzitterschap kwam er een einde aan 
zijn bestuursfuncties. Enkele jaren la-
ter werd hij echter gepolst om nog een 
termijn als voorzitter leiding te geven 
aan SC Veenwouden. Anne zijn grote 
clubliefde voor SC Veenwouden gaf de 
doorslag om hierop positief te reageren. 
Nadat hij definitief de verantwoorde-
lijkheid van een bestuursfunctie vaarwel 
had gezegd bleef, op de wedstrijddagen 
ons eerste elftal, de bestuurskamer een 
welkome plek voor Anne Machiela; 
echter nu in de hoedanigheid als dag-
leider en verslaggever. Qua zelf voetbal-
len acteerde Anne in de lagere elftallen 
van SC Veenwouden. Op vele posities 
binnen de krijtlijnen heeft Anne tegen 
een bal aan getrapt. Keeper of spits, het 
maakte Anne weinig uit. Anne heeft 
enkele voetbaljaargangen als speler/lei-
der op het wedstrijdformulier gestaan. 

Dat voetballen was dan wel een plezie-
rige vrije tijdsbesteding, de functie van 
scheidsrechter paste hem toch beter. De 
jeugd en senioren, zaterdagochtend of 
vrijdagavond; de wedstrijdsecretaris kon 
altijd een beroep doen op Anne Machiela. 
In zijn karakteristieke groene scheidsrech-
terstenue wist hij, onder zijn leiding, vele 
wedstrijden tot een goed einde te brengen.  
Voor zijn vrijwilligerswerk bij SC 
Veenwouden werd hij benoemd tot 
lid van verdienste. Tijdens de leden-
vergadering in 2018 ontving Anne 
Machiela de hoogste eer die je bij  
SC Veenwouden kunt verdienen, name-
lijk erelid. 

Anne Machiela, een man van weinig 
woorden maar vele daden, is niet meer. 
De leden van SC Veenwouden zullen 
zijn inzet en betrokkenheid dankbaar 
blijven herinneren. 

Prijswinnaars Westereender 
Keaplju Sinterklaasactie 2020
1e prijs € 450,- J. Stel uit Kollum
2e en 3e prijs € 200,- J. van der Lei uit De Westereen
 J. Westra-v.d. Broek uit Kollum
4e tot en met 7e prijs € 100,- B. Hiemstra uit Twijzel
 H. Elzinga uit De Westereen
 W. de Valk uit De Westereen
 H. Hiemstra uit De Westereen
8e tot en met 15e prijs € 50,- J. Tabak uit De Westereen
 T. Idsardi uit Kollumerzwaag
 F. Hamersma uit Kollumerzwaag
 G. Bosma uit De Westereen
 G. Jager uit Driezum
 S. van Kammen uit De Westereen
 J. Lycklama uit De Westereen
 J. van der Boon uit Twijzelerheide

Prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gekregen.

Roerig�jaar�voor�Voedselbank�Dantumadiel
DAMWÂLD�-�Voedselbank�Dantumadiel�kijkt�terug�op�een�druk�en�roerig�jaar.�
Het�heeft�veel�tijd�en�energie�gekost�om�de�locatie�coronaproof�te�maken.�
Zo�zijn�er�een�aantal�maatregelen�en�aanpassingen�genomen�om�een�ver-
antwoorde�uitdeling�te�kunnen�realiseren.�Dit�vraagt�nog�steeds�veel�aan-
dacht�en�legt�een�zware�wissel�op�de�organisatie.�De�vrijwilligers�moeten�
op�een�veilige�manier�hun�werk��kunnen�doen�voor�de�klanten,�die�op�hun�
beurt�ook�zo�goed�mogelijk�beschermd�moeten�worden�tegen�COVID�–�19.�

De kleding- en speelgoedbank blijft 
voorlopig, in verband met de slechte 
ventilatie, gesloten en is alleen op 
afspraak open. Verzorgingsproducten 
worden vanuit de deuropening tijdens 
de Voedseluitdeling verstrekt. 

De missie van de Voedselbank is het 
gratis verstrekken van voedsel, verzor-
gingsartikelen, kleding en speelgoed 
aan de  mensen die dit nodig hebben. 
Dit werk wordt uitsluitend gedaan 
met vrijwilligers met als doel: voedsel-
hulp bieden aan mensen die het tijde-
lijk heel moeilijk hebben, verspilling 

van voedsel tegengaan en het verwij-
zen naar officiële instellingen. Velen 
weten de weg nog niet te vinden naar 
allerlei hulpverlenende instanties.

Om de veertien dagen deelt de Voed-
selbank Dantumadiel ruime voedsel-
pakketten uit en om de week is er, voor 
wie dit wil, de mogelijkheid om brood 
en vlees te halen. Daarnaast kunnen 
klanten op afspraak  terecht bij de kle-
ding- en speelgoedbank.

Een deel van het voedsel wordt via de 
landelijke distributiekanalen aangebo-

den. Hiervoor betaalt de voedselbank per 
klant een bedrag voor de kosten van op-
slag en transport. Een ander deel van het 
voedsel is voor het merendeel afkomstig 
van de supermarkten, bedrijven, kerken, 
scholen en particulieren van de gemeen-
te Dantumadiel. Fruit en groente wordt 
door de Voedselbank zelf ingekocht.  Dit 
is mogelijk dankzij de vele giften van 
particulieren, bedrijven, scholen, kerken 
en subsidie van de gemeente.. Met deze 
schenkingen kan de Voedselbank de ex-
ploitatiekosten, zoals energie, verzeke-
ringen, telefoon, kantoorbenodigdheden 
en reiskosten betalen, maar ook de huur 
en de noodzakelijke apparatuur, zoals 
koel- en vries apparatuur. 

Voedselbank Dantumadiel bedankt 
iedereen die, op welke manier dan ook, 
heeft geholpen met het doneren van 
producten en/of giften. Dankzij deze 
hulp kunnen ze elke week een uitgifte 
realiseren. ,,We hopen dat wij ook in 
2021 weer een beroep op de inwoners 
mogen doen, want dankzij  uw hulp 
kunnen wij wekelijks de voedselhulp 
en uitgifte van kleding en speelgoed 
blijven continueren’’, aldus Metsje de 
Vries namens alle vrijwilligers van de 
Voedselbank Dantumadiel.

Meer informatie:
www.voedselbankdantumadiel.nl
of info@voedselbandantumadiel.nl 

Krijg je energie van iets doen voor een ander?
Meld je aan bij de Zonnebloem Zwaagwesteinde

DE�WESTEREEN�-�In�ons�land�hebben�1,3�miljoen�mensen�te�maken�met�
een�matige�tot�ernstige�lichamelijke�beperking.�Veel�Nederlanders�
realiseren�zich�niet�hoe�groot�de�impact�hiervan�is�en�dat�een�deel�van�
de�mensen�door�hun�handicap�te�maken�heeft�met�sociaal�isolement.�En�
hoe�belangrijk�het�is�dat�er�vrijwilligers�zijn�die�zich�om�je�bekommeren.�
Nationale�Vereniging�de�Zonnebloem�maakt�met�de�nieuwe�campagne�
‘Wij�laten�ze�niet�zitten.�Jij�toch�ook�niet?’�duidelijk�dat�de�Zonnebloem�
mensen�met�een�lichamelijke�beperking�niet�laat�zitten.�Ook�niet�in�deze�
tijd�met�alle�beperkingen�rondom�Corona.

Ook in De Westereen en omliggende 
dorpen als Twijzelerheide, Zwager-
bosch  en Kollumerzwaag zorgen de 
Zonnebloemvrijwilligers ervoor dat 
mensen met een fysieke beperking 
er op uit kunnen. Of ze brengen re-
gelmatig een huisbezoek als daar be-
hoefte aan is. Ook in deze tijd met 
minder sociale contacten probeert de 
Zonnebloem toch een lichtpuntje te 
zijn voor mensen die dat nodig heb-
ben. Door contact te houden, samen 
een wandeling te maken of een klei-
nigheidje langs te brengen. Uiteraard 
rekening houdend met de gezond-
heidsmaatregelen. 

De afgelopen jaren heeft de Zonne-
bloem steeds meer geluisterd naar de 
wensen van de deelnemers en zijn de 
bezoeken en activiteiten daarop afge-
stemd. Want die wensen zijn anders 
dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Het 
bieden van meer ‘maatwerk’ geeft veel 
voldoening bij zowel de deelnemers 
als de vrijwilligers! 

Ondertussen merkt de Zonnebloem 

dat er steeds meer vrijwilligers no-
dig zijn om ervoor te zorgen dat zij 
haar activiteiten kan blijven aanbie-
den. Daarnaast zijn ook vrijwilligers 
welkom die zich willen inzetten om 
het werk achter de schermen goed te 
regelen. Zij zorgen ervoor dat de an-
dere vrijwilligers kunnen doen waar 
ze goed in zijn: leuke contacten en 
ervaringen verzorgen voor wie dat zo 
nodig heeft! Als bestuurslid regel je 
praktische zaken zoals het maken van 
een jaarplanning, het voorbereiden 
van activiteiten of het voeren van ken-
nismakingsgesprekken, het koppelen 
van deelnemers aan een vrijwilliger 
of het bijhouden van de (financiële) 
administratie. Er wordt altijd in over-
leg bekeken welke taken passend zijn. 
Help je mee het Zonnebloemwerk te 
laten voortbestaan? 

Wil je meer weten over vrijwilligers-
werk bij de Zonnebloem?
Kijk op www.zonnebloem.nl/zwaag-
westeinde of neem contact op met 
Mirjam van Sonsbeek via e-mail:
mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl

 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

Meer dan 500 deelnemers 
kerstpuzzel van De Westereender
DE�WESTEREEN�-�Meer�dan�500�inzendingen�waren�er�dit�jaar�voor�de�kerstpuz-
zel�van�De�Westereender.�Het�juiste�antwoord�was�Kerstnachtdienst.�Een�echte�
prijsuitreiking�was�er�niet.�Pieter�Jan�Heidstra�bracht�de�prijzen�–�in�verband�
met�de�coronamaatregelen�-�persoonlijk�langs�bij�onderstaande�prijswinnaars.�

De prijswinnaars van de kerstpuzzel zijn:
- Wiepie Groenia, Holwerd
(luxe keukenkraan aangeboden door 
Formaat Keukens)
- Fokje Nicolai, Dokkum
(vijfmaal gratis autowassen aangebo-
den door Total Dijkstra De Westereen)
- L. van der Heide, Harkema
(Cupcake Baker aangeboden door 
Electroworld Talsma)
- Sof ia Greidanus, Kollumerzwaag
(Een kwartaal lang gratis trainen aange-
boden door Loopadvies Hugo Veenker)
- S. Teakema van der Veen, Brugchelcamp
(Fruitmand aangeboden door Boers-
ma Groente en Fruit)
- Cees de Jong, Ee
(Een heerlijke rollade aangeboden 
door slagerij Riemersma)
- Ruurd Leegstra, De Westereen
(dinerbon aangeboden door restaurant 
Xu Sheng)

Mevrouw S. Teakema van der Veen nam in Brug-
chelencamp haar prijs voor de puzzelwedstrijd 
in ontvangst. De foto’s van de overige prijswin-
naars zijn te vinden op de Facebookpagina van 
De Westereender.

De Grote Niet Op Wintersport Pubquiz Show
DE�WESTEREEN�-�Op�vrijdagavond,�12�februari�2021�wordt�de�vierde�editie�
gehouden�van�de�spectaculaire�Pubquiz�Show.”De�Westereender�en�de�
Hossebos�brengen�dit�jaar�het�wintersport�gevoel�bij�u�thuis’’,�aldus�Wes-
sel�de�Roos�en�Pieter�Jan�Heidstra.

Aangezien we op een haar na volledig in 
lockdown zitten en we dus niet op win-
tersport kunnen gaan, hebben Wessel en 
Pieter Jan bedacht om De Grote Niet 
Op Wintersport Pubquiz Show te orga-
niseren. Het beloofd weer een onvergete-
lijke avond vol plezier, humor en verwen-
nerij te worden. Zo zijn er leuke, gekke 
en overheerlijke prijzen te winnen. Dus 

geef je snel op via www.westereender.nl 
want dit wil je niet missen VOL=VOL. 
Opgeven kan nog tot 7 februari.

Uiteraard wordt er wederom een speci-
ale Hossebox samengesteld. Wil je als 
bedrijf dit initiatief sponsoren en zo een 
plek op de Hossebox ontvangen? Neem 
dan contact op met de initiatiefnemers. 
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De Swaen
Westergeest

U kunt bij ons terecht voor
 Elektronica-reparatie
 Productiewerk
 Tuinonderhoud
 Schoonmaakwerkzaamheden
 Taarten op bestelling
 Woonaccessoires/cadeauartikelen
 Herinneringskussens
 Boodschappenservice
 Boswerkzaamheden
 Haardhout
 Inleveren kaarsresten

Volg ons op facebook
@leerwerkbedrijfdeswaen

www.dagbestedingdeswaen.nl

Dagbesteding de Swaen
Simmerwei 6C
9295 KA  Westergeest
info@dagbestedingdeswaen.nl
0511-705833

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
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Voetbaltalent�Bert�Evers�had�te�weinig�uitdaging
KOLLUMERZWAAG�-�De�opsomming�van�Bert�Evers�rolt�er�bijna�voorgepro-
grammeerd�uit�en�is�bepaald�indrukwekkend�te�noemen,�om�niet�te�zeg-
gen�uniek.�In�bijgaand�kader�staat�alles�op�een�rijtje.�Hij�speelde�21�jaar�
in�een�eerste�elftal�en�was�slechts�zes�keer�geblesseerd�in�al�die�jaren.�Zes�
keer�kwam�hij�uit�voor�het�Nederlands�zaalvoetbalteam.�Alles�bij�elkaar�
opgeteld,�zaal-�en�veldvoetbal�inclusief�beker-�en�oefenduels�komt�Evers�
op�1500�wedstrijden�en�duizend�doelpunten.�

Tekst en foto: Rynk Bosma

Het voetbaltalent van de tweebenige, 
in 1958 geboren Evers volgde de ge-
bruikelijke route van die tijd. Geen 
A-junioren, maar op zijn vijftiende 
al in het eerste elftal van Friese Boys. 
Met een snoeihard schot in het rech-
terbeen, een korte passeerbeweging 
in huis en dan schieten. Gedroomde 
eigenschappen voor een zaalvoetballer 
in een tijd dat je ook vanaf eigen helft 
mocht aanleggen.

Evers debuteerde in 1974 bij vier-
deklasser Friese Boys en hij moest toen 
nog zestien jaar worden. Achter de spits 
spelen met een feilloos spelinzicht, dat 
was zijn plekje. Een groot talent dat 
regionaal niet onopgemerkt bleef, zo 
bleek uit de volgende anekdote.

,,Myn âlders waarden belle troch Pier 
Sienema fan Broekster Boys. Dy klup 
woe hegerop.’’  ‘Die jongen moet bij 
ons komen voetballen’ zo luidde de 
boodschap met die zo kenmerkende 
Groningse tongval van Sienema. ,,Hy 
sei: ‘Ik heb de cheque al klaar liggen, 
hij mag het zelf invullen’, no dat wie 
in ferrassing fansels. En wat blykte, 
Sienema siet al yn de auto foarhûs te 
wachtsjen want hy hie ien fan de ear-
ste autotelefoans.’’

,,Us mem woe it net lije, ik moast earst 
de skoalle ôfmeitsje.’’ Die mem heette 
Lammy en zij was getrouwd met Jan 
Evers. Heit Jan was met voorsprong 
de trouwste supporter van zoonlief 
met de kenmerken van die generatie 
uit de jaren dertig. ,,Tsjin my sei hy 
dan fan ‘dit koe wol better’ of ‘dat hie 

ek oars kinnen’ mar tsjin oaren altiten 
sizze ‘Hy hat hjoed wer bêst spile’.’’ 
Uiteraard buiten gehoorsafstand want 
de zoon moest niet ‘eigenwiis wurde’.

Het stapje naar het absolute diepte-
punt in het voetballeven van Evers is 
gauw gemaakt. ,,Us heit wie slim siik 
en ik spile doe by de Westereen. Sjoch 
him dêr noch sitten yn dy âlde reade 
Volvo op it heuveltsje fan it A-fjild yn 
de Westereen. Us mem ried want dat 
koe hy doe al net mear. It wie de lêste 
kear en soks bliuwt je altiten by. Net 
lang dêrnei is hy stoarn, noch mar 52 
jier âld.’’ Dat jaar 1987 was een keer-
punt want Evers moest zijn vader op-
volgen. Een bedrijf in keukens dat nu 
Formaat Keukens heet. 

Terug naar het voetbalveld waar Evers 
na twee jaar Friese Boys vertrok naar 
Kollum, samen met één van zijn fa-
voriete trainers Sije Heidstra. Een 
andere favoriete trainer was Jaap de 
Blaauw die Evers vaak oppikte bij 
uitwedstrijden in de periode dat hij 
bij v.v. Zwaagwesteinde speelde. Dat 
drukke voetballeven betekende wel 

dat echtgenote Marjan vaak in de zaak 
moest staan.

In Kollum werd hij ook lid van Ko-
zavo. Dit team speelde toen op eerste 
klas niveau. Mede door toedoen van 
Evers ging het richting interregionaal, 
het hoogste niveau toen, te vergelijken 
met eredivisie nu. En dat leverde Evers 
een selectie op voor de B-selectie van 
het Nederlands zaalvoetbalteam op. 
Trainer Evert Teunissen haalde Evers 
bij de A-selectie van het Nederlands 
zaalvoetbalteam. Zes ‘caps’ werden het. 
,,Ik wie nei Boudy van der Heide de 
twadde Fries’’, zo zegt Evers met te-
rechte trots.

De praktijk van dat interlandjaar 1984 
was niet vol te houden. Want Evers 
werd dan in de nacht van zaterdag op 
zondag opgepikt door een bondsbe-
stuurder uit Groningen om te vertrek-
ken richting Breda en dan verder rich-
ting Duitsland of Belgie. Om 04.00 
uur maandagochtend was hij weer 
thuis. Vervolgens twee keer trainen 
voor het veldvoetbal, iedere week een 
zaalwedstrijd en ook regelmatig uit-
komen voor een regiozaalvoetbalteam. 
,,De measten dienen allinne mar yn de 
seal. Mar de reiskostenfergoeding wie 
goed.’’

,,Ien kear spilen wy yn Antwerpen 
en doe kaam der nei ôfrin ien fan it 
grutte Anderlecht by my. Sy hienen 
belangstelling, mar tochten dat ik 21 
wie. Ik wie doe 26 jier en dat fûnen 
sy te âld.’’ Een andere belangstelling 
werd in 1980 getoond in de wedstrijd 

tegen HZVV met Friese Boys in de 
tweede klas. ,,Dat wie doe de op ien 
nei heechste klas yn it sneonsfoetbal, 
ferjit dat net.’’ De hoofdscout van FC 
Zwolle had Evers vijf wedstrijden 
gevolgd, ,,Mar se lûke alles nei dan. 
Ek dat ik de tredde helte betiden like 
belangryk fûn as de earste.’’ Dat werd 
hem niet altijd in dank afgenomen, 
maar Evers had het voor geen goud 
willen missen.

Door verhuizingen naar Twijzelerhei-
de en de Westereen speelde Evers ook 
bij VVT en vv Zwaagwesteinde. Maar 
mooier dan de tijd in die tweede klas 
in het seizoen 1980-1981 bij Friese 
Boys zal het niet worden. ,,Der gienen 
trije bussen mei nei útwedstriden, en 
ús heit regele dat allegearre. Dy hie 
dêr wol wat mear wurdearring foar ha 
mochten.’’

Achteraf heeft Evers weleens spijt ge-
had van zijn keuzes toen. Nooit heeft 
hij een proefwedstrijd gespeeld en zelf 
is hij daar nu heel eerlijk over. ,,Myn 
talent hat te min útdaging hân, it gie 
op it lêst te maklik. Foetballend hie 
ik in heger nivo wol oankinnen, mar 
mentaal wit ik dat noch net sa krekt.’’

Van 1974-1995 in eerste elftallen 
spelen. Geen A-junioren dus, maar 
wel die mooie herinnering aan die 
ene wedstrijd in de B-junioren tegen 
Holwerd. Het werd 10-0 en ‘kleine 
Bertje’ maakte alle tien doelpunten. 
Een mooie herinnering als je op de 
bank naar Juventus of Barcelona kijkt, 
,,Want ik mis net in wedstriid.’’

Bert Evers heeft als voetballer veel hoogtepunten gehad, te veel om in een 
verhaal kwijt te kunnen. Daarom alles op een rijtje: zes keer kampioen ge-
worden met een club; twee keer hoogste cijfers in Nieuwe Dockumer Cou-
rant; een keer in top drie schuttersklassement Dagblad van het Noorden; 
zes keer uitgekomen in het Nederlands zaalvoetbalteam; dertig wedstrijden 
voor Friese zaalvoetbalselectie; derde prijs afdeling regionale kampioen-
schappen Nederland voor zaalteams.

Kampioensfoto van seizoen 1979-1980: van de derde naar de tweede klas KNVB.
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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

Driezum
Gedempte Vaart 34
Vraagprijs: €379.000,-

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

Buitenpost
Julianalaan 6
Vraagprijs: €334.500,- k.k.

Harkema
De Bosk 1 C
Vraagprijs: €875.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Jistrum
Buorre� nnewei 37
Vraagprijs: €139.500,- k.k. 

Surhuisterveen
Hurdrider 9
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...

Surhuisterveen
Boskbei 4
Verkocht

Drachten
De Wetterwille 192
Vraagprijs: €225.000,- k.k

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

VERKOCHT

Boelenslaan
Blauwewyk 5
Vraagprijs: €225.000,- k.k. 

Kootstertille
Oastkern 22
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.

Kornhorn
Provincialeweg 31
Vraagprijs: €395.000,- k.k

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

Surhuisterveen
Langelaan 10
Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Surhuisterveen
Langhof 6
Verkocht

Buitenpost
Kuipersweg 15
Verkocht

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

Surhuisterveen
Verlaatsdam 9
Verkocht

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT


