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‘Het is nu of nooit’

Om mensen meer te laten bewegen heeft Erik Scherder
samen met de Hersenstichting een slimme oplossing
bedacht, de app Ommetjes. In de regio NoordoostFriesland kun je prachtige ommetjes maken, zoals hier
door de Twijzelermieden. Foto: Marcel van Kammen

Hoogleraar Erik Scherder: ‘Ga naar buiten’
,,Blijf binnen’’, is de dringende oproep van de overheid tijdens deze derde
golf van het coronavirus. ,,Ga naar buiten, maar wel op 1,5 meter’’, roept
professor Erik Scherder. Als hoogleraar neuropsychologie is hij ervan overtuigd dat bewegen één van de beste manieren is om jezelf te wapenen
tegen het coronavirus. ,,Het is zo ontzettend eenvoudig, maar toch blijven
we allemaal binnen zitten. Heel Nederland zit te vaak en te veel. Hoog
tijd dus om in beweging te komen!’’

Praten over geld
Dat helpt jou & de
mensen om je heen
Rabobank gelooft dat een financieel gezonder leven begint met
praten over geld. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk.
Daarom stimuleren we zulke gesprekken met familie, vrienden of
met ons.

Het coronavirus houdt al meer dan een
jaar lang de hele wereld in z’n greep.
Maar al lang voordat dit virus z’n kop
op stak, hadden we te maken met een
wereldwijde ziekte. Een pandemie die
vele doden op z’n geweten heeft, maar
waar niemand het over heeft. ,,Physi-

ee?

Doe je m

cal inactivity’’, verklapt Erik. ,,Oftewel
zitten. Niemand spreekt over het feit
dat er jaarlijks wereldwijd 5,3 miljoen
mensen overlijden aan ziekten gerelateerd aan zitten, zoals diabetes type 2,
obesitas en hart- en vaatziekten. Dat is
meer dan aan roken. Het is een enorm

probleem en toch maakt niemand zich
er zorgen over. En het wordt alleen
nog maar erger door het coronavirus,
want we zitten nu thuis meer dan ooit
tevoren.’’
Lees verder op pagina 5

ZIET U ALLES
NOG EVEN
SCHERP?

Bekijk hoe op
rabobank.nl/pratenovergeld

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen • 0511-441705 • www.dijkoptiek.nl

2 | de Westereender

DRS installatietechniek is een allround installatiebedrijf. Ons team bestaat
uit ruim 60 medewerkers die elke dag hun best doen voor onze klanten.
Bij DRS onderscheiden we ons door ﬂexibiliteit en betrouwbaarheid.
Voor ons team zijn wij op zoek naar ervaren

Monteurs W
Monteurs E
Servicemonteurs
Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers
en klanten op locatie, hebt ruime en aantoonbare ervaring in een
soortgelijke functie en past binnen ons bedrijf.
Voor alle drie de functies bieden wij de zekerheid van een dienstverband in
een prettige en informele werksfeer. Wij ondersteunen ontwikkeling door het
aanbieden van opleidingen, cursussen en trainingen.
Meer informatie over de vacatures staat op www.drs-installatie.nl, of neem
contact op met Wietse Reitsma (P&O) via 06 5131 0781.
Je sollicitatie mag je ook aan hem mailen (wietse@drs-installatie.nl)
en willen we graag voor 28 april ontvangen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Swarte Mar 3 - 9257 MA Noardburgum - 0511 47 60 07 - www.drs-installatie.nl

VACATURES UIT
DE REGIO VOOR
DE REGIO
ProWurk yn Dokkum, It Fean & Franeker

0519-235077
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Tijdverspilling

De Westereen heeft nog altijd een plek in het hart van Shazia Suri

‘Voor iedereen was ik
‘dat meisje van de supermarkt’
Dat verandert na de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Veel mensen wijzen naar het asielzoekerscentrum als plek waar de mogelijke
dader zou wonen. Ook Shazia en
haar broertjes en zus worden plotseling met andere ogen bekeken. ,,Er
werden eieren tegen onze ramen
gegooid en wanneer we ‘s ochtends
naar school fietsten, werden we uitgescholden’’, blikt ze terug. ,,Dat
was een nare tijd. Op advies van
goede vrienden hebben we destijds
Omrop Fryslân ingeschakeld om
ons verhaal te doen. Dat heeft goed
geholpen, met die oproep haalden
we de angel eruit.’’
DE WESTEREEN - Haar stralende glimlach en oprechte vriendelijkheid
vormen het visitekaartje van Shazia Suri. Als kassière bij de Coop in De
Westereen was er geen winkelbezoeker die haar niet kende. Van schuchter meisje groeide ze uit tot vrouw van de wereld. Inmiddels woont ze in
Utrecht, maar De Westereen heeft nog altijd een plek in haar hart. ,,Ik wil
mijn zoontje over een paar jaar graag laten zien waar ik ben opgegroeid.’’
Tekst: Nynke van der Zee

Shazia Suri wordt in 1987 in Afghanistan geboren. De oorlog dwingt
haar familie om te vluchten. Samen
met haar haar ouders, haar zus en twee
broertjes komt Shazia als tienjarig
meisje terecht in Deventer en daarna
in het asielzoekerscentrum in Hollum
op Ameland. ,,Dat was midden in de
winter’’, herinnert ze zich. ,,Je kunt je
geen grotere weersomslag voorstellen.’’ Ondanks het gure winterweer
is het gastvrije onthaal op Ameland
hartverwarmend. ,,De mensen waren
ontzettend vriendelijk en de natuur
was prachtig. Ik vond vooral de zee
intrigerend.’’

De angel eruit

Na drie maanden op Ameland krijgt
de familie in 1997 een verblijfsvergunning en verhuist naar De Westereen. ,,Opnieuw werden we als familie heel hartelijk ontvangen in het
dorp. Iedereen was in het begin erg
nieuwsgierig naar dat nieuwe gezin,
maar mensen waren vooral toch ook
afwachtend. We waren nieuw, zagen
er anders uit en spraken de taal niet.
Gelukkig woonden we in een leuke
buurt en op school maakte ik al snel
veel vriendinnen. We waren anders,
maar buitengesloten werden we zeker niet.’’

Dat meisje van de supermarkt

Wanneer Shazia zestien is, krijgt ze
een bijbaantje in supermarkt in het
dorp. ,,Dat werd later de Super De
Boer en nog weer later de Coop’’,
somt ze op. In een mum van tijd
leert ze nieuwe mensen kennen. ,,Ik
vond het contact met de klanten
heel erg fijn. Ik ben al die jaren geen
dag met tegenzin naar mijn werk
gegaan. Kennelijk straalde ik dat uit,
want heel veel mensen groetten me
plotseling op straat. Ik werd als ‘dat
meisje van de supermarkt’ echt een
bekend gezicht in het dorp.’’

naliteiten en culturen uitstekend bij
haar past. ,,Toch denk ik nog vaak
terug aan mooie herinneringen uit
mijn tijd in De Westereen’’, geeft ze
toe. ,,Ik wil mijn zoontje later heel
graag laten zien waar ik als kind ben
opgegroeid, waar ik woonde, speelde en naar school ging.’’
Op zoek naar overeenkomsten

De Westereen is de plek die Shazia
voor een groot deel heeft gevormd
tot de wereldwijze vrouw die ze inmiddels is. ,,Mijn jeugd heeft me
één ding geleerd: Wees goed voor
mensen zonder reden. Kijk verder
dan alleen de buitenkant. Dat is wat
ik iedereen mee wil geven. Ga het
gesprek aan met mensen die anders
zijn om te ontdekken wat jullie gemeen hebben. Want ondanks dat
we er allemaal anders uitzien, zijn er
toch vooral overeenkomsten.’’

Naast haar bijbaantje studeert Shazia Financieel Management en kiest
als vervolgopleiding voor de studie
Rechten in Groningen. Na het behalen van haar diploma besluit ze
om haar vleugels uit te slaan. Inmiddels woont Shazia in Utrecht,
samen met haar man en zoontje.
Een stad die met haar vele natio-

Jefanka
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Op de voorjaarsdag in 2019 toen we
voor de allereerste keer onze woning bekeken - ons huis stond toen nog te koop
- moesten we oppassen om tijdens de
bezichtiging geen kikker te pletten. De
hele vijver zat vol met kikkers. Van die
kleintjes met prachtige kraaloogjes tot
van die dikke padden met vieze puisten
op hun rug.
Niet alleen bij de vijver zag het groen van
kikkers, ook in het bos en de tuin hipten
ze er lustig op los. Ons erf was een waar
kikkerparadijs. En dat bleef het, ook nadat wij ons als nieuwe bewoners installeerden. Kikkers verhuizen niet. Die zijn
honkvast, merkten we al snel.
Afgelopen zomer wilden we onze kikkervijver omtoveren tot zwemparadijs.
Daarvoor moest al het bruine water eruit.
Dat bleek nog een hele klus, zeker ook
omdat we al die kikkers moesten ver-
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Kikkers
Gisteren begon officieel de lente, wat mij
betreft het mooiste seizoen van het jaar.
Overal in onze tuin groeien sneeuwklokjes, we worden ‘s ochtends gewekt door
het zingen van de vroege vogels en ook
de eerste kikkers zijn weer boven water.
Alleen moeten die zich nog wat opscherpen.

Kent u het televisieprogramma ‘BinnensteBuiten? Op zich een leuk programma, met
soms een drietal verschillende onderwerpen.
Vaak een woning die de moeite waard is,
maar weer niet geschikt is voor iedere beurs.
Daarnaast soms een onderwerp uit de natuur en iedere uitzending een onderdeel dat
gaat over koken. Het zoveelste programma
over koken. Het mooie is, dat dit toch vaak
regionaal getint is. Vanaf de basis tot het
bord, met drie verschillende koks. Opvallend is dat er meer mannen kok zijn in de
tv-programma’s dan vrouwen. Maar dit
terzijde. De enige vrouw die kookt in het
programma heeft de gewoonte om vaak
verkleinwoorden te gebruiken. Aan een van
die woorden erger ik mij, dat is namelijk:
watertje. Even een watertje erbij. Ik vind
namelijk dat water met hoofdletter geschreven moet worden. Ik ben gewoon een superfan van ons normale kraanwater. Niemand
verwondert zich erover dat een van onze
grootste levensbehoeften, gewoon met een
simpele handomdraai in onze keuken komt.
Het gewone water is zo gewoon nog niet,
maar wel superlekker. Kom ik in de supermarkt, dan zie ik allemaal plastic flesjes
staan met water. Echt bronwater, met bubbeltjes, met dit of dat. Een prachtige aanbieding van zes flesjes voor maar 3,50. Zeg nu
zelf: ‘Dat is toch geen geld? Zes plastic flesjes voor 3,40. Want meer dan 10 cent kost
de inhoud niet uit de kraan. Super bronwater! U gelooft het?, ik niet!. Bar le Duc
ook zo’n water soort met bubbeltjes. Ik heb
zelden iets gehad wat minder smaakte. Ja,
met een darmonderzoek moet je water met
poeder drinken. Ik snap het werkelijk niet.
Ik begrijp dat het “in” is om met een plastic
flesje met water te flaneren. Het laat zien
dat je goed, gezond bezig bent en voldoende
drinkt. Schone schijn? Als je het flesje steeds
weer opnieuw vult, vind ik dat prima,
maar steeds nieuwe flesjes kopen. Milieuvervuilend, dus verre van goed bezig.

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

schepen. Met schepnetten visten we ze
op om ze vervolgens een stukje verderop
in een grote sloot vrij te laten. Maar ze
bleven telkens terugkomen. We konden
nog geen netje legen of de eerste lichting
zat al weer stijfkoppig in de vijver.
Nu ben ik niet zo’n held als het om dieren gaat. In ieder geval niet om dieren
die kunnen zwemmen en vliegen. Ik
ben doodsbang voor vogels en vissen.
En kikkers behoren in mijn optiek tot
die laatste categorie. Kleine exemplaren
vergelijkbaar met de winegum snoepgoedvariant durf ik nog best te pakken,
maar die grote padden leveren me nachtmerries op.
Eén keer heb ik zo’n dikke pad in handen gehad. Met m’n ogen dicht maakte
ik een holletje van mijn handen en begon
de tocht naar de sloot. De pad maakte
al bij de tweede stap een sprongetje en
raakte met z’n koude, gladde lichaam
mijn handpalm aan. Gillend ben ik over
het zandpad naar de sloot gerend. Wie
me heeft zien rennen, zal me nooit meer
serieus nemen.
Zo halverwege de herfst, wanneer het
kouder wordt, verdwijnen al onze kikkers langzaam. Ze zoeken een plek in de

modder voor de winter. Stiekem ben ik
jaloers. Ook ik zou me in de herfst wel
onder een warme dikke deken willen
nestelen om vervolgens de hele winter over te slaan. Pas halverwege maart,
wanneer de lentezon me wekt, kom ik
weer tevoorschijn op de eerste mooie
voorjaarsdag.
Vorige week zondag hadden we zo’n
mooie voorjaarsdag. De zon scheen en
de nichtjes kwamen op bezoek. Beide
dames van 2,5 en 4 jaar wilden graag
buiten op de trampoline springen. De
laarzen moesten uit, net als de jas. Als
kleine kikkers maakten ze de mooiste
sprongen en koprollen op de trampoline.
Toen het tijd was om weer naar huis, deed
de oudste haar laarzen aan. Ze wurmde
haar voet erin en keek me toen met een
vies gezicht aan. ‘Tante Nyne, er zit iets
raars in mijn laars’. Ze trok haar roze
schoeisel uit en hield de laars op z’n kop.
Er viel een propje uit. Ik dacht allereerst
aan een blaadje van de boom. Totdat het
blaadje begon te bewegen. Het bleek een
kikker. Een verfomfaaide kikker, die nog
een beetje groggy wegsprong. Toen wist
ik zeker: de lente is begonnen!
Nynke van der Zee

Redactie:

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

‘Bewegen is één van de beste manieren om
jezelf te wapenen tegen het coronavirus’
je een merkbaar beter humeur. Tot slot
stimuleert bewegen de aanmaak van
nieuwe hersencellen. Daarmee verklein
je dus het risico op hersenaandoeningen.
Voordelen waar je niets voor hoeft te
doen, alleen maar van je stoel af komen.
Makkelijker kunnen we het niet maken.’’

‘We krijgen een
generatie die chronisch
te weinig beweegt’

Wie is
Erik Scherder?
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als hoogleraar
houdt hij zich bezig met onderzoek van ziektes in het zenuwstelsel. Vaak worden deze ziektes veroorzaakt door een aandoening in
de hersenen. Erik was vele malen
tafelgast in het tv-programma De
Wereld Draait Door (DWDD).
Ook verzorgde hij een aantal keer
een gastcollege over onze hersenen voor DWDD University.
Erik schreef daarnaast meerdere
boeken, waarin hij op eenvoudige
wijze uitlegt hoe onze hersenen
van invloed zijn op ons gedrag.

Liefde voor je hersenen
In natuurgebied de Houtwiel bij
Broeksterwâld kun je mooie ommetjes
maken. Foto: Marcel van Kammen

Vervolg van voorpagina
,,We houden ons zo goed en zo
kwaad als dat kan aan de coronamaatregelen, maar simpelweg
meer bewegen dat krijgen we
maar niet bij mensen tussen de
oren. Onbegrijpelijk’’, stelt hoogleraar Erik Scherder.
Tekst: Nynke van der Zee

Het klinkt als kletskoek; overlijden
aan zitten. Maar niets is minder waar,
weet de hoogleraar. ,,In de binnenwand van je bloedvaten zitten zogenoemde endotheelcellen’’, legt Erik
Scherder uit. ,,Deze cellen vormen
samen een barrière, die voorkomt
dat virussen die in je bloed stromen
je lichaam kunnen binnendringen.
Deze endotheelcellen zijn het sterkst
bij een goede doorbloeding. Doordat
we veel te veel zitten, vermindert je
doorbloeding en neemt automatisch
ook de kracht van je endotheelcellen
af. Dat betekent dat de barrière in je
bloedvaten steeds zwakker wordt. Een

virus, zoals het coronavirus, kan zich
dus veel gemakkelijker in je lichaam
nestelen. Met andere woorden: wanneer je te weinig beweegt, verzwakt je
immuunsysteem en ben je vatbaarder
voor een virus.’’

‘Wanneer je te weinig
beweegt, verzwakt je
immuunsysteem en ben je
vatbaarder voor een virus’
Juist het versterken van je immuunsysteem is op dit moment prioriteit
nummer één om je zo goed mogelijk te wapenen tegen het coronavirus, vindt de hoogleraar. ,,Niet dat je
dan niet ziek kunt worden, maar als
je ziek wordt, word je dat wellicht
minder ernstig. Bewegen is zo’n ontzettend eenvoudige oplossing, maar
toch blijft iedereen het grootste deel
van de dag op z’n kont zitten. Soms
wel meer dan acht uur op een dag’’,
verzucht hij.

Makkelijker kunnen
we het niet maken

Vooral thuiswerken is funest voor
onze beweging, merkt Erik. ,,Waar we
voorheen op de fiets naar kantoor gingen, werken we nu aan de keukentafel.
Een sprintje naar de bus of de trein;
het is allemaal niet meer nodig omdat
we thuisblijven’’, concludeert de hoogleraar. Ook de overheid draagt daar
ongewild een steentje aan bij door
iedereen op te roepen zoveel mogelijk
thuis te blijven werken. Maar thuis
werken wil nog niet zeggen, ‘binnen
blijven’. ,,Juist niet! Ga alsjeblieft naar
buiten om te wandelen, te joggen of te
fietsen’’, vindt Erik. ,,Houd wel anderhalve meter afstand van elkaar, maar
blijf zeker niet binnen.’’
Naast een betere afweer tegen het coronavirus, heeft bewegen nog veel meer
voordelen, weet Erik. ,,Door te bewegen
verhoog je je weerstand, concentratie en
creativiteit. Bovendien verminder je de
aanmaak van stresshormonen en heb

Download de Ommetjes-app!

Kom ook in beweging met de Ommetjes-app. De app is gratis te downloaden
in Google Play of de App Store. Zoek op ‘Ommetje’ en zet vandaag nog de
eerste stap om meer te bewegen.
Foto: Marcel van Kammen

Erik maakt zich samen met andere
gezondheidsonderzoekers al jarenlang
sterk om meer mensen in beweging te
krijgen. Hij verbaast zich over het feit
dat we ondanks al deze gezondheidsvoordelen toch onze dag nog altijd
vullen op de stoel. ,,En niet alleen wij
volwassenen, maar ook onze kinderen
lijden aan physical inactivity. Ze zitten
de heel dag op school, ook op de BSO
en thuis gaan ze gamen. Dat heeft straks
grote gevolgen wanneer ze ouder worden. We hebben nu al een hele generatie
die chronisch te weinig beweegt.’’
Als student was Erik geïntrigeerd door
het menselijk lichaam en de invloed van
bewegen op onze hersenen. ,,Ik heb eerst
fysiotherapie gestudeerd en ben begonnen als fysiotherapeut in het ziekenhuis.
Op de neurologische afdeling zag ik hoe
belangrijk onze hersenen zijn en hoe
mensen nooit meer gewoon kunnen
bewegen door een hersenaandoening.
En toch zijn er mensen zonder hersenaandoeningen die wel kunnen bewegen,
maar het gewoon niet doen! Daar ontstond de liefde tussen onze hersenen en
bewegen. Als hoogleraar probeer ik zo
veel mogelijk van mijn kennis te delen.
Dat doe ik door boeken te schrijven, colleges te houden, maar ook door in gesprek te gaan met onze overheid. Er valt
nog een wereld te winnen als het gaat
om bewegen in onze maatschappij.’’
Nog 16 miljoen mensen te gaan

Om mensen meer te laten bewegen
in onze steeds verder gedigitaliseerde

Foto: Keke Keukelaar

maatschappij, heeft Erik samen met
de Hersenstichting een slimme oplossing bedacht. Exact een jaar geleden lanceerden ze samen de app
Ommetjes. ,,Met deze app op je telefoon kun je heel eenvoudig het aantal
kilometers bijhouden dat je op een
dag wandelt’’, legt Erik uit. ,,Start
samen met vrienden, familie of collega’s je eigen wandelcompetitie of
ga de uitdaging aan om de meeste
kilometers te wandelen van heel Nederland. Zo motiveer je elkaar om
dagelijks een Ommetje te maken.
Inmiddels hebben zo’n 1,2 miljoen
mensen deze app op hun telefoon
staan. Dus nog 16 miljoen te gaan’’,
knipoogt Erik enthousiast.

Vegro Zorgwinkel wil het leven
van mensen aangenamer maken
LEEUWARDEN - In de Vegro zorgwinkel in het MCL in Leeuwarden
kunnen mensen terecht voor het
lenen, huren of kopen van hulpmiddelen. De zorgwinkel biedt een
zeer ruim assortiment aan onder
andere rolstoelen, lichtgewicht rollators, scootmobielen,  badkamerhulpmiddelen, seniorentelefoons
en alarmsystemen.

zekering. ,,Wanneer iemand tijdelijk niet
meer in staat is om trap te lopen, wijzen
wij op de mogelijkheid om een elektrisch
hoog-laag bed te lenen. Wij geven klanten
in dergelijke situaties professioneel advies
en dat wordt door veel klanten gewaardeerd. Vanuit onze winkel kunnen wij alle
uitleen- artikelen binnen 24 uur gratis
thuis laten bezorgen.’’

,,Als iemand bij Vegro MCL in de zorgwinkel in het ziekenhuis komt gaan we
altijd eerst het klantgesprek aan om te
achterhalen waarom iemand overweegt
een hulpmiddel aan te schaffen’’, aldus
Melvin Stelwagen die filiaalleider is bij
Vegro MCL. ,,Een wandelstok kan van
pas komen, maar als iemand last heeft
van zijn evenwicht of zich onzeker voelt
tijdens het lopen is een rollator vaak meer
geschikt.’’ Veel hulpmiddelen zoals een
rolstoel of douchestoel kunnen Vegro
gratis geleend worden vanuit de basisver-

Tijdens de gesprekken in de winkel komen soms ook andere zaken naar voren die mensen nodig blijken te hebben.
Mensen geven bijvoorbeeld regelmatig
aan moeite te hebben met het aantrekken van hun kousen of met opstaan uit de
stoel. Een aantrekhulp voor steunkousen
of sta-op-stoel kan dan enorm handig
zijn. Vegro heeft veel hulpmiddelen op
voorraad en een bezoek aan de winkel kan
helemaal veilig, met het oog op corona.
Melvin: ,,Vegro heeft een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen om het leven

Vrijblijvend advies

van mensen aangenamer te maken en de
zelfredzaamheid te behouden. Ik zou iedereen die over een hulpmiddel twijfelt
willen aanraden gewoon eens langs te komen. Ons advies is vrijblijvend. Iedereen is
van harte welkom.”
‘Ik ging steeds minder de deur uit,
dat is ook niet goed’

Meneer Boersma (82), Hurdergaryp:
,,Omdat ik steeds meer moeite kreeg met
het lopen van langere afstanden overwoog
ik al een tijdje een rollator. Maar jeetje,
ik vond het wel een grote stap. Een rollator… Dan word je écht oud, dacht ik.
Maar ondertussen ging ik steeds minder
de deur uit en dat is ook niet goed. Bij de
thuiszorgwinkel van Vegro in het MCL
deed ik mijn verhaal en heb ik een aantal rollators uitgeprobeerd in de gang van
het ziekenhuis. Het lopen met een rollator
beviel direct goed en ik voelde mij veel
minder wankel. Daarom heb ik een prachtige lichte rollator met zachte banden en

‘Mijn kleindochter vroeg steeds
wanneer ze beppe nou eens een
foto kon sturen’

speciale ‘mobiele senioren telefoon’ zien
waar eenvoudig foto’s mee ontvangen en
verstuurd kunnen worden. Het bleek dat
deze telefoon zelfs voor ‘oude mensen zoals mij’ die daar geen enkele ervaring mee
hebben heel makkelijk in gebruik is.

Mevrouw Sikkema (80), Burgum: ,,Mijn
kleindochter vroeg al jaren wanneer zij
beppe nou eens een foto kon sturen. Ik
riep altijd, dat is toch niks voor beppe, daar
is beppe veel te oud voor! Toen ik afgelopen januari in de zorgwinkel in het MCL
was vertelde ik dat aan de meneer die daar
werkte. Deze meneer liet me toen een

Ik heb besloten om de telefoon aan te
schaffen en de meneer heeft toen in de
winkel mijn simkaartje er in gedaan waardoor alles meteen werkte. Ik ben echt ontzettend blij met mijn telefoon! Ik kan het
nieuws en de krant er op lezen en krijg nu
iedere dag berichtjes en leuke foto’s van
mijn kinderen en kleinkinderen!’’

boodschappentas aangeschaft. Sindsdien
heb ik mijn zelfvertrouwen weer terug en
ga ik weer dagelijks de deur uit!’’
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PARELMOER WIT

CITROËN C3 1.2 PURETECH FEEL

FORD FOCUS WAGON 1.6 TDCI 115PK

NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-CONNECTA

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO 130PK

EDITION 5-DRS airco/ecc, radio/
dab+ & navigatie, cruise control,
parkeersensoren achter LUXE UITV.
bj 2018 - 56.857 km
€ 12.999,-

TREND SPORT airco, Ford radio/usb+
nav, cruise ctrl, l.m.velgen, elek.ramen,
goed onderhouden LUXE UITV.
bj 2011 - 199.967 km
€ 5.555,-

airco/ecc, Nissan radio +nav, cruise
ctrl, parkeerhulp v/a +camera, l.m.
velgen, trekhaak ZEER LUXE UITV.
bj 2015 - 71.220 km
€ 16.895,-

BUSINESS EXECUTIVE airco/ecc, Opel
radio +nav, parkeersensoren v/a,
stoelverwarming LUXE UITVOERING
bj 2019 - 47.939 km
€ 24.495,AUTOMAAT
airco, Peugeot radio/usb, navigatiesysteem,
centrale vergrendeling, cruise control,
elektrische ramen, enz.
bj 2018 - 38.339 km
€ 14.950,-

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 PURETECH

PEUGEOT 3008 BLEU EXECUTIVE 1.2

RENAULT CAPTUR TCE INTENS

RENAULT KADJAR TCE LIMITED 130PK

5-DRS airco, Peugeot radio/usb +
nav, cruise ctrl, elek. ramen, parkeersens. achter, enz. LEUK + ZUINIG
bj 2013 - 51.989 km
€ 7.999,-

PURETECH 130PK airco/ecc, Peugeot
radio/usb +nav, cruise ctrl, elek.ramen,
4-seizoenenbanden LUXE UITV.
bj 2017 - 61.641 km
€ 20.995,-

airco/ecc, Renault radio cd, navigatie,
l.m. velgen, cruise control, parkeersensoren v/a, enz. LUXE UITV.
bj 2019 - 36.103 km
€ 17.895,-

airco/ecc, Renault radio +navigatie,
parkeerhulp v/a, l.m. velgen, cruise
ctrl, TREKHAAK 1500kg LUXE UITV.
bj 2018 - 31.852 km
€ 20.695,-

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

PEUGEOT
208 ACTIVE
1.2 PURETECH
5-DRS

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

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

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

De notaris voor uw regio!

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Aanbieding

Elke maandag

Weens appelgebak stukje €6,95

4 broden

4 luxe broodjes

€4,45

€ 7,40

healewize bôle

€3,45

6 gesorteerde bolletjes

€2,20

(wit, bruin of volkoren)

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL
Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

•
•
•
•
•

Personeel met plaatselijke bekendheid
Geen winstoogmerk
Eigen aula met vrij sleutelsysteem
Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
Toetreding lidmaatschap ongeacht

Deze regelt en verzorgt de complete
leeftijd (vraag naar de voorwaarden)
Het bestuur van de Uitvaartvereniginguitvaart
Zwaagwesteinde
kandegelet op de
huidige RIVM-Maatrein overleg met
• Bijverzekeren
mogelijk i.s.m.
nabestaanden
leden.
Twenthe
Uitvaartverzekering
gelen geen fysieke jaarvergadering aan
haar ledenvoor
en belangstellende
aanbieden.
Derhalve,

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

• Bodesbestuurswissel
dag en nacht bereikbaar
informeren wij langs deze weg dat er per 1 mei aanstaande de navolgende
gaat
Sj. de Beer
06-14881806
plaatsvinden:
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
H. de Hoop
06-37010132
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes,
Aftredend
–
Dhr G. (Gerben) van der Meulen
vrijgezellen feestjes of andere gezelVerkiesbaar
–
Mevr. G. (Griet) de Bruin.
lige groepsuitjes.
Indien u gegronde bezwaren heeft kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur onder vermelding
van uw N.A.W.-gegevens. Uw reactie dient uiterlijk 23 april via de e-mail binnen te zijn.
Tot 23 april kunnen belangstellenden, onder vermelding van het lidnummer, het jaar- en financieel verslag over 2020 schriftelijk aanvragen. Deze wordt u vervolgens digitaal toegezonden.
Het bestuur
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige
mens voor na het actief bezig zijn.

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

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

Kinderen uit
Holwerd rennen
voor zieke
klasgenoot

APRIL 2021 | de Westereender | 7
Ilse Lotte met haar
BFF Hinke, waar ze
veel steun aan heeft.

HOLWERD - Op 19 juni vorig jaar kreeg de 10-jarige Ilse Lotte uit Brantgum
slecht nieuws te horen. Ze bleek kanker te hebben. Om geld in te zamelen voor hun zieke klasgenoot liepen schoolkinderen van de Tijstream uit
Holwerd een sponsorloop.
Tekst: Klasina van der Werf Foto: Kees Wijngaarden

Ilse Lotte is een vrolijke meid. Ze
houdt van saxofoon spelen, skeeleren en skateboarden. Ze zit in groep
7 en weet al wat ze later wil worden:
politieagent. Ilse Lotte weet zich nog
goed het moment te herinneren dat
ze ontdekte dat er iets mis was. Vorig jaar kreeg ze een skateboard tegen
haar been. ,,Mijn been werd dik en
blauw en dat ging niet weg’’, vertelt
Ilse Lotte. Ze bezocht de huisarts
die haar uiteindelijk doorstuurde naar
het ziekenhuis. Daar werd bloed afgenomen en werden testen gedaan.
,,We moesten tot twaalf uur ’s nachts
blijven. Ik bleek Ewing-sarcoom te
hebben, een kwaadaardige bottumor’’,
legt Ilse Lotte uit.
Chemokuren

In eerste instantie had Ilse Lotte niet
in de gaten hoe ernstig de ziekte was

die ze had, maar dat werd al snel duidelijk. Een periode van zes chemokuren volgde, waarna ze geopereerd
zou worden. ,,Maar dat kon vanwege
corona niet doorgaan’’, vertelt Ilse
Lotte. Dus kreeg ze nog een chemokuur. Op 22 december, vlak voor
kerst, was het zover. Ilse Lotte werd
geopereerd. Tijdens de operatie werd
een omkeerplastiek toegepast. ,,Het
zieke bot wordt dan weggehaald en
het onderbeen omgekeerd en aan het
bovenbeen vastgezet’’, legt Ilse Lotte
uit. ,,Het was een zware operatie. Ik
ben in totaal zestien uren onder narcose geweest.’’
‘Stomme ziekte’

Ilse Lotte vindt het naar eigen zeggen
‘een hele stomme ziekte’. ,,Want nu kan
ik mijn hobby’s niet meer doen. Het
gaat nu gelukkig wel weer beter met

mij. Ik heb nog vier chemo’s te gaan. Er
zit steeds drie weken tussen die kuren.
Na een chemo ben ik vaak heel misselijk en duizelig. De prikken na de chemo zijn het ergst. Normaal gesproken
ben ik niet bang voor prikken, maar wel
voor deze. En de pillen die ik moet slikken vind ik helemaal vreselijk.’’
Onder de indruk

Gelukkig krijgt Ilse Lotte veel steun
van haar BFF Hinke. Het was voor
Hinke dan ook wel schrikken toen
ze hoorde dat haar beste vriendin
deze ziekte had. Ook de andere kinderen uit Ilse Lotte haar klas waren

erg onder de indruk. ,,We hebben de
kinderen in de weken die volgden zo
goed mogelijk ingelicht en voorbereid. Toen Ilse weer op school kwam,
was het voor iedereen best wel even
spannend, zeker ook voor Ilse, maar
binnen no-time was de spanning
verdwenen. Zowel Ilse Lotte als alle
leerlingen zijn toppers. Ze gaan er
heel erg naturel mee om’’, vertelt juf
Karin Faber.
30.000 euro

De ziekte die Ilse Lotte heeft is
zeldzaam en komt heel weinig voor.
,,Maar als je ziet hoe druk het soms

bij de chemo’s is, merk je dat ik niet de
enige ben.’’ Daarom vindt Ilse Lotte
het heel leuk dat er zoveel geld is binnengehaald voor KiKa. ,,Dan kunnen
ze meer onderzoek doen naar kanker.’’
Maar liefst 30.000 euro hebben de
schoolkinderen uit Noardeast-Fryslân opgehaald voor dit goede doel.
Ondertussen kijkt Ilse Lotte uit naar
het moment dat ze de laatste chemokuur heeft gehad. ,,Als de wond dicht
is wordt een prothese aangemeten.
Dan moet ik opnieuw leren lopen. Als
alles goed gaat kan ik over twee jaar
alles weer doen. Dus ook skeeleren en
skateboarden.’’

Westereender piraat zorgt voor gezelligheid in coronatijd
op zijn plek, achter zijn draaitafel. Ook
zijn vrienden komen er graag.
Van het ene idee kwam het andere. Zo
bedacht Sjoerd dat het ook wel leuk zou
zijn om een Bingo-avond via YouTube
te organiseren. ,,Maar dat mocht niet
omdat je met een bepaalde leeftijdsgrens zit’’, legt de Westereender uit.
Daarom organiseerde Sjoerd zijn eerste Bingo via een WhatsApp-videogesprek. Op deze manier konden slechts
acht deelnemers meedoen. Het animo
was echter veel hoger. Dus schakelde
Sjoerd over op een Bingo via Zoom en
Teams. Tijdens de laatste Bingo deden
er al 54 mensen mee, van jong tot oud.
Er waren mooie prijzen te winnen met
als hoofdprijs een Pizzarette.

DE WESTEREEN - De 13-jarige Sjoerd de Vries brengt wat teweeg in zijn eigen dorp, De Westereen. Via zijn eigen piratenzender weet hij al vele luisteraars aan zich te binden, maar ook de activiteiten die hij organiseert zijn een groot succes.

Als een echte ondernemer bedacht
Sjoerd ondertussen alweer wat nieuws,
namelijk een Puzzelrit. ,,Dat gaat via de
App. Daarin omschrijven we tien plekken en/of gebouwen in de omgeving

waar de deelnemers naar toe moeten
rijden. Op die plek moeten ze een selfie
maken en naar mij toe sturen. Wie het
eerst alle tien selfies gestuurd heeft krijgt
de eerste prijs. We kopen de prijzen van
het inleggeld bij lokale ondernemers,
zodat zij er ook nog wat aan hebben.’’
De activiteiten zijn zo’n groot succes
dat er steeds meer vraag naar is van
mensen die mee willen doen. De volgende Bingo-avonden en Puzzelritten
zijn dan ook alweer gepland. Tijdens
speciale Luisteravonden op zijn Piratenzender kunnen mensen zelfs Bingokaarten ter waarde van vijf euro winnen. ,,Mensen vinden het leuk dat er
in coronatijd iets te doen is. Het is dus
niet alleen mooi voor mezelf, maar ook
anderen hebben er plezier van.’’
Nieuwsgierig naar de muziek en activiteiten van Sjoerd? Neem eens een
kijkje op de website van De Westereender Piraten.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Al van jongs af aan is Sjoerd de Vries in
de ban van techniek. ,,Hij speelde vroeger niet met speelgoed, maar met stekkers’’, vertelt zijn moeder, Loina Meijer.
Ook stofzuigers vond hij als jongetje al
bere-interessant. ,,Dat heeft hij van
zijn pake Gjalt. Hij is vorig jaar helaas
overleden, want hij had het prachtig
gevonden wat Sjoerd hier allemaal
heeft opgezet’’, zegt zijn moeder.
De plannen voor een eigen piratenzender zijn ontstaan in coronatijd. Sjoerd
vindt het maar niks, dat er niets te doen
is. ,,In december ben ik begonnen met
De Westereender Piraten. Ik wilde eigenijk wel op een FM-frequentie, maar

daar kun je zulke hoge boetes voor krijgen, dat risico wil ik niet lopen’’, zegt
Sjoerd. Nu is zijn zender te beluisteren
via de link op zijn eigen website
www.westereender-piraten.jouwweb.nl
Het begon met een programma van
vijftien minuten, nu is zijn zender al
non-stop 24 uren achter elkaar te beluisteren. Vooral in de weekenden tijdens speciale verzoekavonden zitten
vele luisteraars aan de radio gekluisterd
om te luisteren naar de vrolijke piratenmuziek. Sjoerd: ,,Ik heb een koffer
vol cd’s van mijn oom Binne gekregen
en ook bij de kringloopwinkel heb ik
mooie spullen gekocht voor in mijn

hokje’’, vertelt Sjoerd terwijl de muziek
van Lucas en Gea op de achtergrond
klinkt.
Dat ‘hokje’ staat achterhuis aan de
Salomon Levystrjitte, met op de binnenkant van de deur een alarm. Dat is
nodig, vanwege de vele apparatuur die
er te vinden is. In het midden prijkt een
microfoon. ,,Let niet op de troep hoor’’,
verontschuldigt moeder Loina zich.
Volgens Sjoerd hoort dat er een beetje
bij. ,,Het moet niet te netjes, dan is het
niet gezellig’’, zegt hij. Aan het plafond
hangen discolampen, slingers en de kachel in de hoek maakt de ruimte lekker warm. Sjoerd voelt zich helemaal

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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Voor vakmanschap
en service...
technisch installatiebedrijf

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291


 

 

 
Voor een eerlijk
en onafhankelijk
hypotheekadvies

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

www.branderinstallaties.nl
advertentie A6 liggend.indd 1

•

Alle hypotheekkverstrekkers
worden vergeleken

27-1-2015 20:16:12

•

Eerste gesprek gratis

•

De hypotheekspecialisten!

Renzo
t. 06 129 261 26
Wiebe
t. 06 13 02 41 51

www.wiersmadvies.nl

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

w w w. m u l t i s t y l e . n l
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Meld
overlast, handel
en productie
De handel en productie van
drugs gaan vaak gepaard
met overlast, criminaliteit en
veiligheidsrisico’s.
Ervaart u drugsoverlast en/
of vermoedt u dat er bij u
in de buurt drugsproductie
plaatsvindt?
Neem dan contact op met de
politie via telefoonnummer
0900-8844.
Wilt u liever anoniem blijven?
Neem dan contact op met
Meld Misdaad Anoniem via
telefoonnummer 0800-7000.

‘Problemen met drank en drugs zijn
in deze regio moeilijk te doorbreken’
DE WESTEREEN - Er wordt in Dantumadiel veel drugs verhandeld. Onlangs
heeft burgemeester Klaas Agricola nog een woning aan De Bjirken in De
Westereen gesloten dat gebruikt werd als drugspand. Wijkagent Lieuwe
van Hijum heeft het er maar druk mee. Hij vertelt wat hem zoal opvalt in
de regio Noordoost-Friesland.
Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Lieuwe van Hijum, afkomstig uit
Damwâld, wilde altijd al bij de politie
werken. Zijn drijfveer? Anderen helpen. ,,Ik wilde altijd al ‘boeven’ pakken
uit rechtvaardigheidsgevoel en om de
samenleving veiliger te maken’’, vertelt
Lieuwe die nu in Metslawier woont. Hij
volgde de politieopleiding in Harlingen en werkte daarna op verschillende
plaatsen in Fryslân als agent. Sinds vijf
jaar is hij wijkagent in De Westereen
en Feanwâlden. ,,Ik ben bekend met de
Westereen, want mijn mem komt hier
vandaan en mijn broer woont er nog
steeds. Ik ken de cultuur in dit dorp.
Mensen zijn hier gesloten, het is moeilijk om tot hen door te dringen. Iedereen bemoeit zich met z’n eigen zaken.
Maar áls je het vertrouwen eenmaal
hebt gewonnen, ‘dan is it klear’’, stelt de
wijkagent. Hij denkt dat het van oudsher zo gegroeid is dat Westereenders
zelfredzaam zijn, de handelsgeest zit er

nog steeds in en gaat van generatie op
generatie. ,,Zij zullen nooit bellen als ze
een probleem hebben. En een probleem
is pas een probleem als mensen erkennen dat het een probleem is.’’
Jeugdoverlast

Het gros van de Westereenders zal
Lieuwe van Hijum niet kennen en andersom ook niet. Het is een bepaalde
groep mensen waar de wijkagent regelmatig mee te maken heeft. ,,Het
is mijn taak om problemen te signaleren en de betreffende persoon door te
verwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld buurtbemiddeling of VNN
verslavingszorg’’, legt Van Hijum uit.
Waar hij de laatste jaren tegenaan
loopt is de wet op de privacy, de AVG.
,,Daardoor is het soms lastig om belangrijke informatie over bepaalde
personen boven water te krijgen, terwijl we mensen gewoon willen helpen’’,

vertelt de wijkagent. Wat ze in deze re- krijgen we vaak te horen ‘jo ha toch ek
gio vooral veel tegenkomen is relatie- jong west?’. Veel ouders zien het niet
problemen waarbij exen bijvoorbeeld als een probleem. En als de burgemeeslastig worden gevallen of gezinnen die ter hen uitnodigt om erover te praten,
te maken hebben met huiselijk geweld. komt slechts 25 procent opdagen’’, stelt
Maar ook jeugdoverlast is een groot de wijkagent. Het is dan ook lastig om
probleem. Zo is er
het probleem op te
in De Westereen al
lossen. Samen met
‘Een probleem is pas
langere tijd sprake een probleem als mensen de jongerenwervan jeugdoverlast
ker proberen ze in
erkennen dat het een
bij de Hege Seis.
gesprek te komen
probleem is.’
De jeugd die daar
met de jongeren
rondhangt komt
en te luisteren naar
uit de hele regio. ,,Meer dan negentig wat zij willen. Een eigen plekje zou
procent van de jongeren is niet afkom- de oplossing kunnen zijn. ,,Maar dan
stig uit De Westereen, maar uit om- moeten wij het niet voor ze regelen. Als
liggende dorpen. De Westereen heeft wij ons ermee bemoeien is de lol er af.’’
blijkbaar een aanzuigingskracht op de Jongerenwerk probeert wel van alles
te organiseren in samenwerking met
omgeving.’’
de jeugd, onder andere in It Badhûs,
maar door corona ligt dat nu stil. Van
‘Jo ha toch ek jong west?’
Het probleem speelt volgens Van Hijum: ,,Het is een golfbeweging en
Hijum al jaren. Het gaat om jeugd tus- het is lastig die te doorbreken. Vooral
sen de 12 en 18 jaar. Als ze ouder zijn, in een regio waar mensen niet praten
hebben ze vaak een auto en zoeken ze over anderen en waar ze zich het liefst
een andere plek op. Of ze settelen zich. zelf redden.’’
Andere jongeren die van de basisschool
komen sluiten zich vervolgens weer bij Drugshandel
de groep aan. De omgeving klaagt De wijkagent erkent dat er in Dantuvooral over geluidsoverlast en vernie- madiel veel verslavingsproblematiek en
lingen. ,,Als we de ouders bezoeken drugshandel is. Zijn collega’s houden

zich hier specifiek mee bezig. De jeugd
begint meestal met wiet. Cocaïne, GHB
en speed worden daarnaast veel gebruikt
door ouderen. ,,Vaak wordt het niet als
een probleem gezien. Wiet mag niet geteeld worden, maar je mag het wel in een
coffeeshop kopen. En BN’ers gebruiken
het toch ook? Regelmatig gaan gebruikers van softdrugs over op harddrugs.
En het is breed verkrijgbaar. Vooral in
De Westereen zijn veel dealers. Laatst
ontstond er nog een vechtpartij toen een
dealer opgepakt werd. De man werd na
zijn aanhouding voor alle zekerheid
gecontroleerd door ambulancepersoneel voordat hij werd ingesloten. Ook
alcohol is een probleem in deze regio.
Dat begint al met heit die uit het werk
een pilsje drinkt en mem die ernaast
zit met een wijntje. Hun zoon van
veertien krijgt ook een flesje bier in
zijn handen gedrukt. Op het moment
worden er meer rijders onder invloed
van drugs dan met drank opgepakt.
Mijn belangrijkste tip voor iedereen
die hiermee te maken heeft of krijgt?
Negeer niet dat het een probleem is.
Mensen mogen mij altijd bellen. Ik
ben er niet om bekeuringen uit te delen, maar om mensen te helpen.’’

Praktijk voor Therapeutisch Elastische Kousen
Hamstra heeft drie vestigingen in Friesland
DOKKUM/HURDEGARYP  - Veel
mensen hebben beenklachten.
Met name in- en na de zomer
leidt dat dikwijls tot oedeem (
vocht ) in de benen. De voortekenen waren er vaak al eerder;
pijnlijke, vermoeide benen, s
avonds dikke enkels , jeuk en
kramp in de benen. Spataderen
zijn in veel gevallen de boosdoener, maar er kunnen ook andere
oorzaken zijn.

Geen behandeling van deze problemen kan leiden tot verergering van de klachten en zelfs nare
complicaties. De medewerkers van
Hamstra zoeken met u graag naar
een passende oplossing voor uw

beenproblemen. Voor het aanmeten van kousen, ook armkousen, is
een verwijzing nodig van een arts.
Eerst vrijblijvend informeren kan
ook. Wel is het raadzaam om ten
allen tijde telefonisch een afspraak
te maken, zo is er in ieder geval voldoende tijd voor u . Is het moeilijk
om naar één van onze lokaties te
komen, dan behoort een thuisbezoek tot de mogelijkheden. Firma
Hamstra is een begrip in het verstrekken van Therapeutisch Elastische Kousen in Noord Friesland.
Zij werken vanuit een klein team
met brede ervaring in de zorg.
Onze wachttijden zijn kort en wij
leveren snel.

In vrijwel alle gevallen worden de
kousen vanuit de basisverzekering
vergoed.

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

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Wilt u alvast meer informatie, dan
kunt u ook onze website www.elastischekousenhamstra.nl raadplegen.

• Personeel met plaatselijke bekendheid
• Geen winstoogmerk
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht
leeftijd (vraag naar de voorwaarden)
• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering
• Bodes dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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De Westereender
Keaplju
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

EddydeJong,DeEchteBakker
KijkDMA
voor
meer94info op •westereenderkeaplju.nl
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge
Stasjonsstrjitte

•
• A & H Elektro
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
www.AenH-elektro.nl
•
• Administratie- en Acquisitiekantoor
Veenstra & Visser
Suder Stasjonsstrjitte 10a
• Anja, Snackbar
tel. 447695
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
•
• Alma Pannenleggersbedrijf
• Auto
Bosma
De Reade
Klaver
12, tel. 06-29626728
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
info@alma-pannenleggersbedrijf
www.bosmaautos.com
•
• Anja, Snackbar
• Baarsma Texo
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
• Auto •Bosma
Boersma, aardappelen, groente en fruit
•
FoarweiLjurkstrjitte
21, Kollumerzwaag
74, tel. 441424
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
• Baarsma,
Texo
Brugchelencamp
1, tel. 448181
• De Bruin
Isolatie
/ ISO Noord
•
Foarstrjitte
46, tel.
441201
Roazeloane
64, tel. 449537
• Boersma,
aardappelen,
groente en
•
fruit • Cadeauvoordeel
Tsjerkestrjitte
9271 AK De Westereen
Ljurkstrjitte
74, tel.3,441424
info@alexwijnsma.nl
• FotografieJaapdeBoer
• Coop supermarkt
•
Foarstrjitte 69, tel. 447300
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Dantuma, Slagerij
•
• Hans Brolsma
verhuizingen
- 441672
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel.
transporten
- pianovervoer - opslag
• Dijk Optiek
FerlingeLjurkstrjitte
Stasjonsstrjitte72
43a, tel. 441705
www.dijkoptiek.nl
tel. 445193
• De Dorpsacker, Apotheek
www.hansbrolsma.nl
Badhúswei 1a, Zorgcentrum
tel. 445050
• Brugchelencamp,
•
DMA
Bouwkundig
Bureau
•
Brugchelencamp 1, tel. 448181
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• De Bruin Isolatie
www.dma.frl
Miesstrjitte5,
tel. 449537
• Dozein, Groothandel in slagerij• Coop supermarkt
benodigdheden en verpakkingsmateriaal •
Ljurkstrjitte
63, tel. 7,
448860
Nijverheidswei
tel. 445045
•
• DA Drogisterij
Fizel
• Elzinga, Schilderwerken
Ljurkstrjitte
61, tel. 2,
445177
Conradistrjitte
tel. 441818
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
•
• Dantuma,
Slagerij
• Jachthaven
’t Eibertsnêst
Noarder
Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
•
• Dijk, Optiek
www.jachthavenkuikhorne.nl
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
• Jeeninga-Auto’s
www.dijkoptiek.nl
Roazeloane 60, tel. 468 000
•
• De Dorpsacker,
Apotheek
info@jeeninga-autos.nl
Badhúswei
1a,
tel.
445050
• 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

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050
stienstratimmerwerken@ho
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
• Talsma, Electro World
E. Kazemier
Dozein, Groothandel in
Tsjerkestrjitte 1, tel. 44401
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
www.electroworldtalsma.nl
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
• Het7,Haarboetiekje,
Ferlinge Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
• Schoonheidssalon
Le Cygne• Topfiets
Nijverheidswei
tel. 445045 Kapsalon
Noarder Stasjonsstrjitte 36, tel. 447170
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
www.
Noarder
Stasjonsstrjitte 21
• De Kûle, Copyshop
Elzinga, Evenementenhal
• Van der Heide
schoonheidssalon-lecygne.nl
tel. 06-13318736
Ferlinge Stasjonsstrjitte
7 Technisch bedrijf Boskwei 7-A, tel. 443055
• Stienstra Timmerwerken • Total Tankstation en Car
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245 Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
•
Hubo
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862 Noarder Stasjonsstrjitte 40
Skriesstrjitte 5a, 443413
Elzinga, Schilderwerken
Tolwei 22, tel. 444747
stienstratimmerwerken@home.nl
• K. Venema Assurantiën /
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Talsma Electro World
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 44
•
De
Zilveren
Maan,
Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
info@kvenemaassurantien.n
Boppewei
2,
tel.
442957
Faber Bouwbedrijf
• De Hossebos, Café-Restaurant
www.electroworldtalsma.nl
• Marskramer / Toys
Play
De Gentiaan Foarstrjitte
23, tel. 446021
21, tel. 444622
• Total2Tankstation
en Carwashwww.kvenemaassurantien.n
De Vesteynde,
Ljurkstrjitte 72, tel.
447128
anja.andries@hetnet.nl
www.hossebos.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte 40, tel.• 445634
Jilderda, Bloemenboetiek
• Treast
Therapie- en trainingsce
• Multimate Bouwmarkt
Feenstra, •
GroenRijk
53, tel. 443068
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Sportloane 10, tel. 447337
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17,Ljurkstrjitte
tel. 443180
• Eddy de
De Echte Bakker • NOF B.V., Taxi- &
info@treast.nl
www.devesteynde.nl
Touringcarcentrale
Fierljepcentrum
DeJong,
Westereen
Ljurkstrjitte
tel. 441872
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
• Visser, Woninginrichting
Foarwei 235, Kollumerzwaag
Lange Reed 18-20,
tel.57,
447371
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46
tel. 444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
E. Kazemier
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB Leeuwarden 058tel. 442121
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
Miedloane 8, tel. 06-30789111
2662385
•
De Vries Everts Numan
Noarder
Stasjonsstrjitte
52,
tel.
442638
Yndustrywei
5,
tel.
443220
• Kago-atm
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
www.old-dutch.com
Glavecom, grossier
Dwarsreed in
1, tel. 06-21854886
Skoallestrjitte 30, tel. 447500 Accountants Adviesgroep
A. v/d Meulenstrjitte 12-14
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
www.kago-atm.nl
info@kvenemaassurantien.nl
tel. 443840 www.DVEN.nl
Foarstrjitte 49, tel.www.kvenemaassurantien.nl
443939
en deskundig
in glasen
• Koster
Installatiebedrijf
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
• De Vesteynde, Therapie- en•trainingscentrum
Installatiebedrijf H. Wag
• Present Promotion
schilderwerken
• De444805
Zilveren Maan, Minicamping
10, tel. 447337
De Strieblom 3
Tsjerkestrjitte 16, Sportloane
tel. 06-29037447
Tolwei 24, tel.
Boppewei 2, tel. 442957
tel. 445823/06-13282490
• PrimeraJousmawww.devesteynde.nl
www.glavecom.nl
• NOF De
B.V.,Westereen
Taxi- & Touringcarcentrale
Visser,
Woninginrichting
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte 51, •
tel.
446207
Geld & Woning
Foarwei 235, Kollumerzwaag, tel. 444000, www.
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
• Handelsonderneming de
• Rabobank
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
taxinof.nl
• De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep
Hout en Bouwmaterialen
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840 www.DVEN.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 79• Riemersma,
Slagerij
Het Haarboetiekje,
Kapsalon 52, tel. 442638
Noarder Stasjonsstrjitte
www.old• Installatiebedrijf H. Wagenaar
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte 2, tel.
441276 3, tel. 445823/06-13282490
Ferlinge Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
dutch.com
De Strieblom
info@
www.bouwmaterialendewal
•
Rinse’s
Resto
Vis
&
Snacks
Van der Heide,
Technisch
bedrijf
• Poiesz
Supermarkt
en Slijterij
hwagenaar.nl
• Xu Sheng,
Ljurkstrjitte 45, •
tel.
444659
Noarder Stasjonsstrjitte
443551
Foarstrjitte 49,28,
tel. tel.
443939
Wijma
Haarden
• Primera Jousma
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
Chinees Indisch Restaura
• Sake Store
Bakkerij: Heslinga’s
Smulpaleis
72c, tel. 447334
Noarder Stasjonsstrjitte 13
Foarstrjitte 37, tel.info@wijmahaarden.nl
442900
SkriesstrjitteLjurkstrjitte
1, tel. 442233
• Rabobank
tel. 441824
• Kapsalon S’he • Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
De Hossebos,
Café-Restaurant
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 1,
Noarder
Stasjonsstrjitte 13, tel.• 441824
v.d. Zwaag Tegelbedrijf e
Skoallestrjitte 1, tel.
447216
Foarstrjitte 21,
tel. 444622
tel. 0512-587777
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
Kitwerken
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
• Riemersma, Slagerij
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Brongersmastrjitte 5, tel. 0
Noarder
Stasjonsstrjitte
65,
tel.
449888
Jilderda,Bloemenboetiek
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.vdzwaag-tegelbedrijf.n
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte• 53,
tel.
443068
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
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Natuurlijke bron

Weidevogels, een langzaam verdwijnend beeld? Foto: Marcel van Kammen

De merel zo gewoon, maar ook heel mooi. Foto: Marcel van Kammen

De Natuurlijke Bron
Voor je het beseft is het alweer april. De vogeltrek is alweer enige weken bezig. Onze wintergasten zijn
verdwenen, terwijl onze zomergasten inmiddels ons weer vermaken. Sommige soorten zijn nog op doortrek, terwijl weer anderen druk bezig zijn met nestbouw of al eieren hebben. In onze minipostzegel, wat
wij tuin noemen, is de merel een dagelijkse gast. Ik kan er niet omheen, gelukkig maar, want hij beloont
mij ook met zijn zang op het dak van onze garage. Hij zorgt voor leven in de tuin. Ik ben vaak zo naïef om
te denken, dat het jaar in jaar uit, dezelfde vogels zijn. Ik weet wel beter, maar vind het een mooie gedachte. Jan Feenstra van Tuin Zwaagwesteinde beseft inmiddels ook dat het niet altijd dezelfde merel is. Hij
vond op 1 december 2020 in een van zijn bomen, de restanten van een vrouwtjes merel, die al enige tijd
dood was. Deze merel bleek geringd te zijn op 5 november 2018 op het Duitse Waddeneiland: Helgoland.
Een afstand van 162 kilometer. Helgoland is overigens ook voor vogelliefhebbers een prachtig eiland met
onder anderen broedende Jan van Genten en Zeekoeten.

Fietsen is naast wandelen een
prachtige manier om onze regio te
verkennen. Een regio met steeds
wisselende beelden. Prachtige wolkenpartijen. Ik ben een kind van
deze regio. Ja, ik trok vroeger het

weiland in om bezig te zijn in de natuur. Velen noemen het nu natuur
vernielen wat wij deden. Kikkers
en salamanders vangen, kikkerdril
en salamanders in een potje. Eieren zoeken in het veld, ekstereieren
vernielen, de ekster was een vijand.
Hebben wij de natuur vernield?

Hebben wij dit zo achtergelaten?
Ik weet wel beter, hoewel ik nu besef dat het niet altijd goed was wat
wij deden, als wij het veld ingingen.
Zonder het waarschijnlijk echt te
beseffen hoorden we de geluiden
in het vrije veld. De kievit, grutto,
tureluur, veldleeuwerik en gras-

pieper. Zagen we een wezel plots
zijn kop boven het gras uitsteken,
vonden we een jonge haas in zijn
leger en een enkele keer een jonge
ree. Wegwezen was ons parool. Er
moet geen mensengeur bij komen.
Dan komt de ouder niet weer. We
gingen niet met een jong dier naar
het asiel, dat wisten we reeds.
Nu fiets ik door datzelfde gebied
en overvalt de heimwee mij. Natuurlijk ik word ouder, hoor minder, maar hoor wel de onnatuurlijke stilte en ervaar de grote leegte.
Mijn hart bloedt, ik omarm mijn
herinnering. Zie de kievit, tureluur
en grutto in mijn gedachten weer
jagen op de roek, met alle geluiden
die daarbij horen. Zie ze massaal
boven het hoge gras hangen om
een wezel te verjagen. Nu is het
dood en doodstil, behalve uiteraard
de ganzen. Voor mij geen verbetering. Ik besef dat het leven veranderd, dat het warmer wordt op
aarde. Ik zal mee moeten. Toch is
het mooi om soms terug te blikken.
In mijn tuin werd ik aangenaam
verrast door een zingende heggenmus. Hij liet zich bovendien
heel mooi bewonderen. Wat een

pareltje zo dichtbij. Helaas staat
daar tegenover dat ik mijn groepje
huismussen al drie jaar moet missen. Het gezellige gekwebbel, vervangen door de koerende Turkse
tortel.
Reacties en ringmeldingen:
Johannes van Kammen,
Tsjerkestrjitte 38,
9271 AN De Westereen.
06-42952908.
E-mail: jefanka@planet.nl.
Facebook Natuur in
De Westereen

Mijn intentie is om alles op
het 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.

Natuurlijk vastgelegd

Geluksmomentje
DE WESTEREEN - Tijdens het fotograferen van een paddenstoel kroop deze
salamander uit zijn holletje, een echt geluksmomentje. Het was voor mij alweer
twee jaar geleden dat ik de prachtige oranje ogen van dit kleine beestje mocht
bewonderen van dichtbij! De foto is na zonsondergang gemaakt waardoor ik een
zwarte achtergrond als effect kreeg, missie geslaagd.
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 gedeeld via social media. Hij verzorgt
elke maand een fotorubriek in deze
krant: Natuurlijk vastgelegd.
Vind mij op social media :

Instagram
Facebook

Tip:

Robinvanderland
Robin van der Land

Wilt u de natuur in huis brengen met
een foto van Robin van der Land aan
de muur? Stuur gerust een mail naar:
vdlandrobin@gmail.com
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

A.P.K. KEURINGSSTATION
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

Standplaats
Jumbo Kollum
Donderdag_12.00u - 18.00u
Vrijdag___ 10.00u - 18.00u
Zaterdag__ 10.00u - 18.00u

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

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

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

aan

Drachten

Surhuisterveen

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang
Tjap Tjoy + Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 18,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks)
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 22,95

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

De Westereen

@dvenonline

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

Roden

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

voor

complexe vraagstukken.

•
•
•
•
•
•

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

Haadwei 51A
9104 BC Damwald
info@gobdewalden.nl
06-46776278
www.gobdewalden.nl
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De Salomon Levystrjitte
na de grondige verbouwing.

100-jarige overleeft corona
BUITENPOST - Lamke Pultrum-Mozes – ‘se neame my allegear beppe’
– kreeg op 3 februari van dit jaar corona. ,,Ik bin knap siik west en lei
hiele dagen op bêd. Mar ik bin der boppe op kaam’’, vertelt mevrouw
Pultrum die sinds vijf jaar in woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost woont. Haar genezing voelt dubbel, want al haar vrienden uit
het tehuis overleefden de ziekte niet.

Diverse kamers om haar heen worden leeggehaald als we mevrouw
Pultrum bezoeken voor dit interview.
Maar op de eerste verdieping in het
midden van het gebouw zit de oudste
bewoner van Haersmahiem weer gewoon op haar stoel. ,,It wie wol wat
mei de corona’’, zegt ze. ,,Ik hie oeral
lêst fan en moast oan ‘e suurstof en
sondefoeding. Astronautenvoeding
neame se dat net?’’ Het is duidelijk
dat Lamke Pultrum alweer aardig op
de praatstoel zit. ,,Gelokkich wol’’,
zegt ze zelf.

vertelt ze. Gelukkig bouwde ze in
Haersmahiem al gauw een nieuwe
vriendenkring op tijdens de koffieochtenden. ,,We hiene in fêste groep,
mar de oaren binne allegear overleden oan corona. Dus it sil earst wol
nuver wêze om aanst wer nei it kofje
drinken te gean.’’
Sterke beppe

Lamke Pultrum Mozes is in haar leven niet vaak ziek geweest. Alleen af
en toe wat grieperig. En ze heeft haar
bovenarm een paar jaar geleden gebroken, waarna ze in een rolstoel is be‘Ik skrok wol’
land. Medicijnen slikt ze nog niet zoIn januari deed ze twee keer eerder lang. Ze krijgt pilletjes tegen een hoge
een coronatest. Toen was er nog niks bloeddruk en medicatie voor de jicht.
aan de hand. De
,,We ha in hiele sterke
‘We hiene in fêste
derde keer was het
beppe’’, zegt kleinraak. ,,Doe krigen
dochter Baukje Faber
groep, mar de
se it hjir allegear. Ik oaren binne allegear uit Gerkesklooster. In
skrok wol doe’t se
overleden oan corona.’ totaal heeft mevrouw
seinen dat de test
Pultrum twee kindeposityf wie. Ik wie wol wat ferkâlden, ren, zes kleinkinderen en zeven achmar hie it net sa bot yn ‘e gaten’’, ver- terkleinkinderen. Haar man, Sjoerd
telt de bewoner van Haersmahiem. Pultrum, overleed dertig jaar geleden.
Het viel haar op dat vanaf dat moment opeens alles anders was. ,,De ‘Gewoan trochgean’
meiwurkers hiene oare klean oan en Mevrouw Pultrum is blij dat ze coin kapke foar de mûle. Ik herkende rona heeft overleefd. Ze vermaakt zich
se net en ferstie de minsken hast nog prima, onder andere met puznet mear.’’ Mevrouw Pultrum kwam zelen, krant lezen of televisie kijken.
de deur niet meer uit en de familie Ze volgt de politiek en de sport op de
mocht haar één keer per week be- voet. ,,Sa bliuw ik in bytsje op ‘e hichte.
Se meitsje der wol wat in rommeltsje
zoeken.
fan by de polityk’’, vindt mevrouw
Pultrum. Wat dat betreft houdt ze er
Vijf jaar in Haersmahiem
Afgelopen zomer werd Lamke ook wel van om naar voetbal en wielPultrum-Mozes 100 jaar en vierden rennen te kijken. Vooral de Tour de
ze nog feest. Met een klein groepje France vindt ze prachtig. Zelf stond ze
weliswaar, vanwege corona. ,,Mar it vroeger regelmatig als EHBO’er aan
wie wol moai, mei taart, hapkes en de kant bij diverse evenementen.
de boargemaster kaam ek noch del
om my te lokwinskjen.’’ Mevrouw Hoe het kan dat Lamke PultrumPultrum woont inmiddels vijf jaar Mozes het akelige virus op haar
in Haersmahiem. Ze is geboren in leeftijd wél overleefde weet ze niet.
Harkema, maar woonde voor het ,,Wisten we dat mar’’, lacht mevrouw
grootste deel van haar leven in Dro- Pultrum. ,,Gewoan trochgean’’, voegt
geham. ,,Dat miste ik yn it begjin ze eraan toe. ,,Dan sjogge we fansels
wol hear. Ik moast hiel bot wenne’’, hoe lang ik it noch úthâld.’’

Doarpsbelang De Westereen zit niet stil in coronatijd
DE WESTEREEN - Doarpsbelang
De Westereen is een ontzettend
belangrijk aanspreekpunt richting
de gemeente Dantumadiel. De onderlinge contacten zijn uitstekend.
Gelukkig zijn er nog een groot aantal Westereenders die aangesloten
zijn bij de vereniging, leden, die een
bescheiden contributie betalen, om
zodoende het werk van Doarpsbelang (DB) mogelijk te maken.
Tekst: Johannes van Kammen
Foto’s: Marcel van Kammen

Waar DB zich al jaren mee bezig
houdt, is de verkeerssituatie in en om
het dorp. Tien jaar geleden is hiervoor
aan de hand van een werkgroep - bestaande uit bewoners en DB in samenwerking met deskundigen op verkeersgebied - een hechte samenwerking
ontstaan. Ondertussen wordt er samen
met bewoners, gemeente en DB gewerkt aan het plan voor reconstructie
van de Tsjerkestrjitte. Inmiddels zijn
er vergevorderde plannen ontwikkeld,
die eerst nog getoetst zullen worden,
waarna de buurt opening van zaken
krijgt. Insteek van het plan is vooral
om de snelheid en het vrachtverkeer te
temperen. Hiervoor zullen de werkzaamheden nog dit jaar uitgevoerd
worden. Ook wat betreft de Miedloane zijn er veranderingen op komst.
Aanpak Salomon Levystrjitte

De laatste jaren houdt DB De Westereen zich ook bezig met de vernieuwing van de gedateerde huurwoningen. Woningbouwvereniging Thús
Wonen ontwikkelde een plan om deze
woningen te vervangen door nieuwe.
Een groot opgezet plan waar meer
dan 100 woningen vervangen zouden
worden. Het plan werd opgedeeld
in vijf deelgebieden welke gefaseerd
zouden worden uitgevoerd. Hiervoor

was het wel nodig dat 70% van de bewoners hiermee instemde. Voor drie
deelgebieden was deze meerderheid
helaas niet te vinden, waardoor alleen
de Salomon Levystrjitte werd aangepakt. Het resultaat mag er zijn. Wanneer de andere straten worden aangepakt is niet duidelijk. Vooral omdat
de gunstige voorwaarden die hier van
toepassing waren waarschijnlijk niet
meer zullen terugkeren. Wat DB betreft een gemiste kans.
Verlichting winkelcentrum en De Frosk

Bij de inrichting van de omgeving van
het winkelcentrum werd destijds gekozen voor sfeerverlichting bestaande
uit kleine verlichtingspaaltjes. Het zag
er erg mooi uit, maar bleek helaas in
de praktijk niet te werken. Inmiddels
is nieuwe verlichting gerealiseerd. Dit
heeft de nodige moeite gekost, maar
uiteindelijk is het toch gelukt om de gemeente zo ver te krijgen hier gevolg aan
te geven. Er blijven nog tal van wensen
over die DB graag gerealiseerd wil hebben. Zoals het bouwen van woningen
voor starters en potentieel nieuwe inwoners. Een heel grote wens wat betreft
vrijwel alle inwoners is natuurlijk het
trekken van de rotte kies, wat betreft
het voormalig zwembad De Frosk. Er
worden al langere tijdplannen ontwikkeld en ook de gemeenschap van De
Westereen is hierbij betrokken geweest,
maar er is nog geen oplossing gevonden.
Reactie burgemeester en wethouders

Burgemeester Klaas Agricola van de
gemeenten Dantumadiel ervaart zijn
contacten met Dorpsbelang De Westereen als plezierig en constructief.
,,Als er zaken spelen weten we elkaar te
vinden. Dit is een voordeel van Dorpsbelang De Westereen voor al hetgeen
waar de vereniging zich op een positieve manier met hart en ziel inzet voor
het dorp De Westereen.’’ Ook wethouder Rommy Kempenaar heeft de over-

De ‘rotte kies’ in De Westereen, het voormalige overdekte zwembad De Frosk.

OUD PAPIER KALENDER 2021
Protestantse Gemeente De Westereen

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.

Inzameldatums voor 2021
• Zaterdag

17 april

• Zaterdag

21 augustus

• Zaterdag

29 mei

• Zaterdag

2 oktober

• Zaterdag

10 juli

• Zaterdag

13 november

• Zaterdag

18 december

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

Uw oud papier steunt
een goed doel

leggen met het dorpsbelang steeds als
goed en positief ervaren. ,,Ik vertrouw
erop dat ze mij als wethouder ook als
benaderbaar en laagdrempelig hebben
ervaren zodat niets een goeie samenwerking in de toekomst in de weg kan
staan.’’ Wethouder Gerben Wiersma
stelt dat Dorpsbelang De Westereen
kritisch, maar ook reeël is. ,,En dat is
waardevol. Voor de verdere ontwikkeling van deze projecten en ook met
nieuwe onderwerpen zoeken wij ook
komende tijd weer graag de samenwerking met Dorpsbelangen.’’

‘Wij zeggen wat we doen
en we doen
wat we zeggen’
Last but not least, verklaart wethouder
Kees Wierstra: ,,Toen we in 2018 begonnen, merkten we dat er een gespannen en gefrustreerde sfeer heerste tussen
dorpsbelangen en de gemeente. Er waren namelijk afspraken gemaakt die niet
allemaal waren nagekomen. Er was veel
te verbeteren in de samenwerking en
communicatie tussen dorpsbelangen en
de gemeente. Wij hebben ons stinkende
best gedaan om de afspraken die in de
tijd voor ons waren gemaakt alsnog na
te komen. Dat is grotendeels gelukt.
Voorbeelden hiervan zijn de verlichting
bij fietspad Rinewâl en in het centrum
en de uitvoering van het verkeersplan
wat al in 2012 gemaakt is. Wij zeggen
wat we doen en we doen wat we zeggen. We merken dat dat heel erg wordt
gewaardeerd. Vanuit mijn portefeuille
infrastructuur ervaar ik de samenwerking met Doarpsbelang De Westereen
inmiddels echt als samenwerken. Mijn
wens voor Doarpsbelang De Westereen
is dat er in de toekomst zich nog meer
enthousiaste en betrokken mensen willen inzetten voor het prachtige karakteristieke dorp De Westereen.’’
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WWW.AUTOVANDERWAL.NL

0,-

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

0,-

50
€ 11.

50
€ 10.

AUDI A1 1.4 TFSI
PANORAMADAK
2012 | 95.698 KM
,-

AUDI A3
SPORTBACK 1.6 TDI
2013 | 144.000 KM !!
50,€ 15.9

950
€ 13.

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,30
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 10,-

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

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

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
FORD FOCUS 1.0I
AUTOMAAT!!
2017 | 32.000 KM!!
0,-

FORD KUGA 1.5I
ECOBOOST!!
2016 | 49.000 KM!!
0,-

€ 5.95

€ 5.95

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 10,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,30. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 7,90.
* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op over het leveren van de drie maaltijden.

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

Naam:
Adres:

MERCEDES B 170
2007 | 132.000 KM!!

RENAULT KANGOO
1.6I – 16V
2008 | 141.763 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

Postzegel
niet nodig

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Camping Botniahiem heeft nieuwe eigenaren

‘Zelfs Damwâldsters weten
vaak niet hoe mooi het hier is’
DAMWÂLD - Camping Botniahiem in Damwâld heeft nieuwe eigenaren en
ze komen nog uit eigen dorp ook: Johannes en Anouk Rosier. Het stel verhuist half april met hun twee kinderen naar het woonhuis op de camping
aan de Doniawei. Ze nemen het stokje over van Brant en Lies de Jong, die
maar liefst 35 jaar de camping met hart en ziel bestierden.
Tekst en foto: Johanna Kommerie

Vanwege hun leeftijd - beiden zijn
de 70 inmiddels ruimschoots gepasseerd – besloten Brant en Lies de
Jong een paar jaar geleden met pijn
in het hart de camping met woonhuis
te koop te zetten. Al die tijd sprak de
camping Johannes al enorm aan. Het
duurde echter een tijdje voordat hij
ook Anouk enthousiast wist te krijgen,
maar toen zij eenmaal ook enthousiast
was, was de koop snel beklonken.
Kansen en mogelijkheden

,,Zelfs in Damwâld zijn er niet veel
mensen die weten hoe mooi het hier
is”, vertelt Johannes. ,,Je zit midden
in het dorp, en toch zit je ook midden
in de natuur. De locatie is fantastisch,

vanaf de camping ben je op de fiets zo
via het Damwâldsterreedsje in Dokkum.” Johannes zag al snel potentie
in de camping. Hij is werkzaam in
de agrarische dienstverlening en deed
veel hovenierswerk en bestratingswerkzaamheden. ,,De camping stond
natuurlijk al een tijdje te koop, voordat wij als nieuwe eigenaren in beeld
kwamen. Maar het trok mij altijd al.
Ik zag mezelf het hovenierswerk niet
voor altijd doen, omdat dat lichamelijk natuurlijk wel zwaar kan zijn. Ik
dacht daarom al vaker na over wat ik
anders zou kunnen doen. En dat werd
in gedachten steeds weer de camping.”
Anouk was aanvankelijk minder enthousiast. ,,Zaten we afgelopen zo-

mer bij de vuurkorf, begon hij wéér
over de camping”, lacht ze. Pas toen
vrienden van het stel hen zeiden dat
ze niemand anders wisten die zó geschikt waren voor het runnen van een
camping dan zij, begon het ook bij
Anouk te kriebelen. ,,Toen hebben we
een bezichtiging aangevraagd”, vertelt
ze. ,,Eenmaal op de camping was ook
ik verkocht. We zagen meteen overal
kansen en mogelijkheden.”
Moderne stempel

Waar de voormalige eigenaren hun
eigen manier van werken hadden, zullen ook Johannes en Anouk hun eigen
manier van werken ontwikkelen en
een jonge, moderne stempel drukken
op de camping. ,,We willen de camping moderniseren, maar dat gaan
we stap voor stap doen. We kunnen
simpelweg niet alles tegelijkertijd en
bovendien is het seizoen al begonnen.
Voor dit seizoen willen we zo snel
mogelijk camperplekken realiseren,
omdat daar veel vraag naar is. Ook de

receptie was toe aan een update, dus
die hebben we ook meteen verbouwd”,
aldus Johannes. ,,We zien dit eerste
seizoen vooral als een seizoen om te
leren”, vult Anouk aan. ,,Gedurende
het seizoen willen we ook vooral peilen waar gasten behoefte aan hebben,
zodat we daar op in kunnen spelen.”
Op het wensenlijstje van zaken die ná
het seizoen aangepakt zullen worden
staat in ieder geval het sanitairgebouw.
,,Dit gebouw willen we graag moderniseren en verduurzamen. Op het
gebied van duurzaamheid liggen er
een heleboel kansen”, aldus Johannes.
Ook zorgt het stel ervoor dat gasten
de mogelijkheid krijgen om te pinnen,
Whatsappen via de website en online
een plaatsje op de camping kunnen
boeken.
Zeven paardenboxen

De camping bestaat momenteel uit
twintig caravanplaatsen, vier chaletcaravans, drie B&B-kamers een appartement, een zestal vakantiewoningen
en een zaal waar feesten en partijen
gehouden kunnen worden. Van de zaal
wordt momenteel in verband met corona nog nauwelijks gebruik gemaakt,
maar dat zal in de toekomst ook zeker
veranderen. Een ‘unique selling point’
aan de camping is dat het de beschikking heeft over een stal met zeven

paardenboxen. ,,Dus ruiters kunnen
hun paard meenemen op vakantie en
hier in de omgeving mooie tochten
maken”, aldus Anouk. ,,We hebben
van de vorige eigenaren begrepen dat
daar in ieder geval rond de Paardendagen in Driezum-Wâlterswâld dankbaar gebruik van wordt gemaakt.” Of
en hoe de Paardendagen dit jaar door
zullen gaan is nog niet bekend. Zo
zijn er meer evenementen in de regio
waarbij de camping normaliter op veel
gasten kan rekenen. Dat dat dit jaar
anders is dan voorgaande jaren baart
het stel nog geen zorgen. De camping
is er niet afhankelijk van.
Gezonde spanning

Ondanks dat de coronatijd spanning
en vooral gedoe met zich meebrengt
zien Johannes en Anouk met plezier
en gezonde spanning de toekomst
voor Camping Botniahiem tegemoet.
De verwachtingen zijn dat het binnenlands toerisme nog een hele vlucht
gaat nemen in 2021. Bovendien kan
de camping rekenen op een aantal
hele trouwe gasten, die al meer dan
25 jaar naar Damwâld komen voor
hun vakantie. ,,Het is niet dat we van
nul af aan iets op moeten bouwen. De
camping heeft al een naam en de omgeving is in trek. Aan ons de taak om
hierop verder te gaan!”

COLUMN

Positief

‘Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een
heel stuk positiever. De hele wereld
werd meteen een beetje liever, want
ik negeerde alle narigheid totaal. De
grote mensen op ‘t journaal staan vaak
te zeuren. Nou ja, dat zal soms ook wel
best ‘s nodig zijn. Maar wat ik graag op
TV zou zien gebeuren, dat is nieuws
waarvan je denkt: ‘Ha fijn’.’
Kennen jullie het nummer uit Kinderen voor Kinderen nog? Voor mij
is het jeugdsentiment. Elk jaar kregen mijn zussen en ik op pakjesavond
de nieuwste plaat van Kinderen voor
Kinderen. ‘Als ik de baas zou zijn van
het journaal’ uit 1984 was één van mijn
favorieten. Ik ben - ruim 35 jaar later geen ‘baas’ van het journaal geworden,
maar samen met een klein redactieteam mag ik de inhoud van de Westereender wél meebepalen. En de insteek
is een beetje hetzelfde als de inhoud
van bovenstaand liedje: positief. Niet
voor niets wordt de Westereender ook
wel de leukste krant van NoordoostFriesland genoemd.

Ondanks de coronatijd waarin we leven, proberen wij toch positief nieuws te
brengen. Hoe? Door mensen te interviewen die inspireren. Neem nou de beppe
van honderd jaar uit Haersmahiem die
corona overleefde. Of Jeanette Baarsma,
die in coronatijd een prachtige winkel
voor dames opent in Dokkum. Ook
Dennis Veenker is zo’n voorbeeld van
een inspirerend persoon, hij doet er alles aan om zijn Olympische droom waar
te maken. Bijzonder is het verhaal van
Shazia Suri die uitgroeide van schuchter
meisje tot vrouw van de wereld.
Thuis proberen we onze kinderen ook
positief op te voeden. Al valt dat in coronatijd niet altijd mee nu er best veel
‘verboden’ is. Zo verheugden ze zich in
het paasweekend op de komst van hun
grote nicht die bij ons zou logeren. Mijn
man was echter snipverkouden dus we
durfden het niet aan. Stel dat hij corona
heeft… Het virus is zo besmettelijk, de
gevolgen zijn dan niet te overzien. Hij
stapte ’s ochtends in de auto voor een
test in Kollum, ik bleef thuis achter met
twee teleurgestelde meisjes. Diezelfde

avond kregen we de negatieve uitslag.
En dat was voor ons positief nieuws.
De volgende dag maakten we meteen
een ommetje, want dat is iets wat we
dankzij coronatijd vaker doen met ons
gezin. En als we hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder (zie pagina 9)
mogen geloven verhoogt het maken van
een wandeling de weerstand, productiviteit en creativiteit, vermindert stress
en zorgt voor een beter humeur. Erik
steunt ook de stichting van de onlangs
overleden Bibian Mentel, Mentelity
Foundation. Zij kreeg van de artsen te
horen dat ze nooit meer zou kunnen
snowboarden nadat haar onderbeen geamputeerd moest worden. Daar dacht ze
zelf anders over. Mentel veroverde bij de
valide sporters op één been maar liefst
drie paralympische gouden medailles.
Haar verhaal deed me denken aan de
10-jarige Ilse Lotte (zie pagina 7) uit
Holwerd, die net als Bibian Mentel met
recht de koningin van het optimisme
mag worden genoemd. Ilse Lotte heeft
botkanker en telt af tot ze alle chemoku-

ren heeft gehad. Ze heeft ondanks haar
prothese een duidelijk doel voor ogen:
ze wil weer skeeleren en skateboarden.
,,Als alles goed gaat kan ik over twee
jaar weer alles doen’’, zegt Ilse Lotte. Na
het interview laat ik haar woorden nog
eens goed op me inwerken. Ik schaam
me voor de keren dat ik het afgelopen
jaar heb gedacht aan wat er allemaal
níet kan tijdens de pandemie.
Positieve mensen als Bibian en Ilse Lotte
hebben mij geleerd om juist te denken
aan wat wél kan. Als volwassenen moeten we misschien meer denken als kinderen. Dan was de wereld vast meteen
een beetje liever, zoals de kinderen ruim
35 jaar geleden al zongen. We moeten
vooral niet te ingewikkeld denken. Zo
liet onze jongste dochter van zeven jaar
ons inzien hoe fijn het is om te genieten van het mooie lenteweer. ,,Want’’, zo
voegde ze er aan toe. ‘De sinne kinne se
net ferbiede, ek al is der corona.’
Klasina van der Werf
Foto: Marit Anker
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Onderstaande bedrijven feliciteren Fries Houtbouw met hun nieuwbouw

Bouwbedrijf Van der Bijlstra B.V.
Gefeliciteerd
Fries Houtbouw
met jullie nieuwe bedrijfspand.
Eelke Meinertswei 21 | 9295 KC Westergeest | tel: 0511-441440
info@vanderhaakenbijlstra.nl | www.vanderhaakenbijlstra.nl

Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

Brandemeer 8
Industrieterrein De Ekers
8502 TV JOURE

De IJzeren Man
Dak- & gevelbeplating

tel. [0513] - 41 79 00
info@deijzerenman.nl
www.deijzerenman.nl

Uw infra partner
06 - 12990365 | www.vandermeulensuwald.nl

0636197528 | 0625163364
info@wijbenga-bestrating.nl
www.wijbenga-bestrating.nl
@wijbengabestrating
De Westereen

Brandsloot 8, 9863 TR Doezum
Mobiel: (06) 2030 4644  |  Mail: info@gbmdoezum.nl

www.gbmdoezum.nl
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Fries Houtbouw verhuisd naar De Westereen

‘Mensen nemen niet meer
genoegen met alleen een hokje’
en J. Veenstra Installatietechniek, beide
afkomstig uit De Westereen. ,,Tegenwoordig nemen mensen niet meer genoegen met alleen een hokje. Ook de
bestrating en verlichting hoort erbij.
Vroeger bouwden we vooral houten
garages, tuinhuisjes en bergingen. Sinds
een paar jaar leveren we vooral luxe
overkappingen met kozijnen. Mensen
willen het mooiste van het mooiste’’,
stelt Sietze. Veel showmodellen zullen
er niet komen op het nieuwe terrein.
,,Dat heeft niet zoveel zin. Klanten weten vaak al precies wat ze willen. Op internet staan een heleboel voorbeelden.’’

in het vaandel. Wij volgen de trends
van Landleven en Buitenleven op de
voet en we maken gebruik van hoogwaardige en duurzame kwaliteitsproducten.’’ Fries Houtbouw vindt het
belangrijk om klanten, ondanks de
drukte, direct duidelijkheid te geven.
,,Wij sturen mensen zo snel mogelijk een offerte zodat ze weten waar

ze aan toe zijn en een beslissing kunnen nemen. Ook nazorg vinden we
belangrijk. We willen goed werk afleveren’’, legt Sietze uit. Hij kan voortaan op zijn fiets naar het werk, want
de nieuwe loods is vlakbij zijn woning.
,,Dat is maar goed ook, want ik ben
hier bijna altijd. Ik vind mijn werk
nog altijd prachtig om te doen.’’

Goede garantie en nazorg
DE WESTEREEN - Fries Houtbouw is op 1 april verhuisd van Westergeest
naar De Westereen. Eigenaren Sietze Hiemstra, Sietse Kootstra en Theo
de Bruin zijn blij met hun nieuwe plek op de Roazeloane. In deze loods
bouwen ze voortaan de tuinhuisjes op maat voor klanten uit de hele regio
Noordoost-Friesland. ,,Deze nieuwe werkplaats is modern, veilig en van
alle gemakken voorzien’’, vertelt Sietze Hiemstra.

Fries Houtbouw onderscheidt zich
van andere ‘hokjebouwers’ door een
goede garantie te geven op de bouwwerken. ,,Kwaliteit staat bij ons hoog

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Hiemstra leerde het vak van zijn vader en werkte jarenlang bij zijn oom
in Twijzel. Hij heeft in zijn leven
heel wat hokken geplaatst. Toen hij
45 jaar was begon hij met zijn eigen
bedrijf, Fries Houtbouw. Hij is nog
altijd dankbaar dat hij in 2001 deze
stap heeft gezet. Ondanks de crisisjaren, want die zaten er ook tussen. ,,Nu
hebben we het smoordruk. Ik ben
dan ook blij dat ik de zaak samen met
Sietse Kootstra en Theo de Bruin run.

Sietse is de baas van de werkplaats en
Theo regelt alle geldzaken. Ik ben
verkoper en adviseur en als het nodig
is verricht ik herstelwerkzaamheden.
Dat vind ik nog altijd mooi om te
doen’’, aldus Sietze.
Bestrating en verlichting

Vanwege de drukte heeft Fries Houtbouw nieuwe vakmensen aangenomen
en ook werken ze samen met diverse
ZZP’ers, zoals Wijbenga Bestrating

FRIES
HOUTBOUW
Roazeloane 77
9271 VT De Westereen
T 06-21680171
www.frieshoutbouw.nl
info@frieshoutbouw.nl

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.
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Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl

vanaf

even bellen voor
een afspraak

Meulen & Baarsma Quality Beds het
enige Friesche familie bedrijf in bedden
met vestigingen in heel Friesland

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

www.houtbouwgvanderwal.nl
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UIT DE OUDE DOOS...

Wie herkent deze kinderen
van de playbackshow nog?
DAMWÂLD - Op 24 maart 1966
werd in Damwâld dorpshuis de Mounetille geopend. Volgend jaar is het
precies 20 jaar geleden dat het gebouw
werd afgebroken. Ruim 35 jaar hebben
hier verschillende activiteiten voor de
jeugd plaatsgevonden, waaronder vele
playbackshows. Deze foto van één van
de playbackshows is ruim dertig jaar
geleden door persfotograaf Alex Bouma gemaakt. De meeste ‘kinderen’ op
deze foto zullen nu dus rond de veertig
jaar zijn. Wie de namen weet, mag het
doorgeven aan redactie@westereender.
nl. Dan plaatsen we deze op de Facebookpagina van de Westereender.

Woningcorporatie Thús Wonen had
woningplannen voor het braakliggende terrein, maar dat is er nooit van
gekomen. Sinds een paar jaar is het
terrein eigendom van de gemeente
Dantumadiel. In samenspraak met
omwonenden en ondernemers zijn
plannen gemaakt voor een appartementengebouw van acht seniorenwoningen en vijf vrije kavels van ongeveer 400 m2. De verwachting is dat de
woningen op het voormalige terrein
van de Mounetille rond de zomer gebouwd kunnen worden.
Foto: Archief Alex Bouma

‘Ik zie het nog voor me dat die vliegenier te pletter viel’
DE WESTEREEN - De Amerikaanse vlieger Milton C. Spangenberg is op 11
december 1943 in De Westereen omgekomen. Na een bombardementsvlucht naar de Duitse stad Emden werd de Amerikaanse B17 (serial number
230218) van het 335th Bomb Squadron, 95th Bomb Group (H) van de vliegbasis Horsham in Engeland, aangeschoten. Het toestel stortte neer bij de
zeedijk onder Ferwert. Hierbij kwamen drie bemanningsleden om het leven,
te weten: J.E. Gallo, A.E. Klemp en A. Pereira. De zeven andere bemanningsleden hebben het vliegtuig tijdig met een parachute kunnen verlaten.
‘De parachute ging niet open’

Spangenberg en nog twee collega’s waren in de buurt van De Westereen uit
het toestel gesprongen. Maar de parachute van Spangenberg ging niet open,
waardoor hij alsnog sneuvelde. De andere twee militairen hebben de sprong
wel overleefd, maar werden op de

Westereender herinneringen
van een 80-jarige die indruk
hebben achtergelaten
DE WESTEREEN – ‘Op de grote stille
heide’ klonk het uit volle borst ieder jaar weer want het liedje stond
in het boekje met allemaal mooie
oude versjes speciaal samengesteld voor de bejaardentocht.

De bejaardentocht van De Westereen
was een traditie die vele jaren heeft
geduurd. Wat hebben vele dorpsgenoten daar verschrikkelijk fijne herinneringen aan. En wat een werk voor
het ouden-van-dagen comité werd
er verzet om de route uit te stippelen. Het moest een route zijn waar de

lange stoet veilig kon rijden zonder
obstakels. Respect was er ook voor de
vele vrijwillige dames die een dag van
tevoren honderden broodjes smeerden
en voorzagen van beleg.

een om de chauffeurs en vrijwilligers
aan te sporen niet te laat te komen.
In die tijd was het nog mogelijk om
met een kleine honderd auto’s door
Friesland, Groningen en Drenthe te
rijden. Wat een feest. Vooral als we op
een locatie de eerste koffie en belegde
broodjes kregen. En wat hilariteit als de
begeleiders bij de ouderen en chauffeurs
langs gingen en au de cologne 4711 in
hun nek goten, meestal niet te zuinig.
Bij sommigen kun je het nu nog ruiken.

Op vrijdag leek het in De Westereen
op een grote autowasserette. Iedere
autorijder die meeging zorgde dat zijn
voertuig er gelikt bij stond en iedereen
was trots om mee te doen om bejaarden een prachtige dag te bezorgen.
Voorafgaande aan de tocht reed de geluidswagen met veel decibels ‘s morgens om half acht al door De Wester-

Na een prachtige dag van veel vertier
en ontspanning was er een feestelijke
thuiskomst. De auto’s claxonneerden
en reden het dorp binnen waar ze
werden verwelkomd door muziekkorps ‘Ons Genoegen’ en alle bewoners
die thuis waren gebleven. Zij stonden
langs de weg de stoet toe te wuiven. In
het centrum van het dorp gaf ‘Muziek-

grond als krijgsgevangen genomen. Jan
de Haan (1927) uit De Westereen zag
het als 16-jarige jongen voor zijn ogen
gebeuren. Het was op de Oare Hoek.
,,Een jager schoot het vliegtuig neer en
meerdere militairen sprongen eruit. Bij
één vliegenier ging de parachute niet
open, we zagen hem wel ‘tûmeljen’. Pas

vereniging Harmonia’ de oudjes tot slot
van de dag nog een aubade en werden
alle oudjes weer netjes thuis gebracht.
De bejaardentocht is ontstaan na de
oorlog om ouderen uit hun isolement
te halen en een plezierige dag te bezorgen. Daar is de organisatie zeer goed in
geslaagd. In hoogtij dagen reden er bij
de honderd auto mee. Uiteindelijk werd
er een tiental jaren geleden besloten ermee te stoppen. Verkeerstechnisch was
het niet meer verantwoord, maar ook te
behoefde bij de ouderen verdween. Ze
waren veel mobieler geworden en zorgden voortaan zelf voor leuke uitjes.
Tijden hebben tijden. Toen zaten bejaarden en ouden van dagen achter
de geraniums, nu trekken senioren er
meer dan ooit op uit.
Jan Bergsma

op het allerlaatste moment ging de parachute open, bij de bomen. Maar toen
was het al te laat en viel hij te pletter.
Wij stonden er met een groepje jongens naar te kijken. De Duitsers lieten
hem wel een paar dagen liggen, als een
soort oorlogsbuit’’, vertelt De Haan.
Daarna werd Spangenberg met militaire eer begraven in De Westereen.
Op 8 november 1945 werd hij herbegraven op het Amerikaanse Ereveld
Margraten. Spangenberg vond in het
jaar 1949 zijn laatste rustplaats in de
Verenigde Staten.
Foto: Archief Jan Bergsma

Oud papier
container
Iedere week
van maandag
t/m vrijdag
Let op!!!

In vakanties en op feestdagen is
er geen oudpapiercontainer.

Kom
bij ons

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

J
Sportloane 2
De Westereen
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MAAK UW AFSPRAAK
www.hubo.nl/zwaagwesteinde of app 06 48563108

Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl/zwaagwesteinde
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Scholen bouwen
aan ambitie in
Noordoost-Friesland
‘Doch mar gewoan’, is een uitspraak die nog altijd vaak gebruikt wordt in
Noordoost-Friesland. Pieter Visser (46) uit Dokkum vindt het jammer dat
kinderen daardoor worden afgeremd om later te worden wat ze graag willen. Met hart en ziel zet hij zich in voor het project Bouwen Aan Ambitie.

Tekst: Klasina van der Werf

Bouwen Aan Ambitie is een initiatief
van bestuurder Willem Wouda van
Stichting Roobol (Regionaal Orgaan
Openbaar Basis Onderwijs Lauwersland) en Gideon Kruisselbrink
is projectleider. Wat willen kinderen
bereiken en hoe kan deze wens werkelijkheid worden? ,,Daar gaat het om’’,
stelt projectbegeleider Pieter Visser die
naast deze functie meester is van groep
6 bij de Burgerschool in Dokkum.
,,Zelf heb ik dat vroeger gemist. Ik wist
niet wat ik wilde worden. Ik ben opgegroeid in Ee en na de basisschool ging
ik naar de Mavo in Dokkum. Vrienden kozen ervoor om daarna naar de
MTRO, de toeristische school, te gaan
dus ik dacht: dan doe ik dat ook maar.
Na een paar maanden bleek die opleiding niks voor mij te zijn. In Ee zeiden
ze tegen mij, waarom ga je niet aan het
werk, dan kun je lekker geld verdienen.
Dus heb ik een tijdje bij boer Reinder

in de tulpenbollen gewerkt. Dat verveelde al snel. Na een paar maanden
besloot ik toch maar weer naar school
te gaan, naar de middelbare detailhandelschool. Van het één kwam het ander,
ik rolde in het vak en werd assistentbedrijfsleider bij Van der Kam Menswear in Heerenveen. Toch liep ik na
vier jaar vast. Ik haalde geen voldoening uit mijn werk. Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging. In goed overleg met
de bedrijfsleider besloot ik te stoppen.’’
Weten wat je wilt

Pieter was inmiddels 28 jaar en dacht
voor het eerst in zijn leven: wat wil ik
eigenlijk worden? Waar word ik blij
van? Als bijbaantje werkte hij bij taxi
Stellema waar hij verschillende doelgroepen vervoerde, onder wie schoolkinderen. ,,Met hen had ik echt een
klik. Mijn moeder is ook juf geweest
en vroeg: is het onderwijs niks voor

jou? Zo ben ik op het idee gekomen
om de verkorte Pabo in Zwolle te volgen. Tijdens mijn eerste stagedag in
groep 3 wist ik het meteen: dit is het.
Ik werd er zelfs emotioneel van. De
leerkracht vroeg mij, gaat het wel? Ik
zei: Ik ben 28 jaar en weet nu voor het
eerst in mijn leven wat ik wil.’’ Binnen
drie jaar had Pieter zijn diploma op
zak en al snel kreeg hij een vaste aanstelling bij cbs De Bron in Dokkum
waar hij elf jaar heeft gewerkt. Twee
jaar geleden kwam hij via een project
in aanraking met de Burgerschool in
Dokkum. Hier kreeg hij de kans om
zich verder te ontwikkelen en deel uit
te maken van het projectteam Bouwen
Aan Ambitie. ,,Ik heb echt een passie
voor dit project en vind het geweldig
dat ik me hier als projectbegeleider
voor mag inzetten.’’
Talentgesprekken op basisscholen

Bij het project zijn drie bouwstenen
belangrijk. Het begint met de talentgesprekken. Kinderen van de deelnemende scholen krijgen de vraag: wat
zijn je talenten, wat geeft je een goed
gevoel, waar word je blij van? ,,In deze
regio is het vaak zo: heit is timmerman,
dus word ik dat ook. En daar is niks mis
mee, maar er is zoveel meer’’, legt Pieter
uit. De tweede bouwsteen is dan ook
gericht op wat voor beroepen en bedrijven er in deze regio zijn. Roobol werkt

hiervoor samen met lokale onderne- die vraag vroeger nooit gesteld. Maar
mers, zoals een advocaat, een tandarts ik gun het de kinderen uit deze regio.
of een architect. ,,Zij geven gastlessen Het is dan ook de bedoeling dat we
bij ons op school en vertellen over hun dit project verder uitbreiden naar anberoep. Ook worden we uitgenodigd dere scholen in dit gebied. En we wilom een kijkje te nemen bij verschillen- len graag samenwerken met meerdere
de bedrijven in deze regio, zoals Dijks- ondernemers uit Noordoost-Friesland
tra Draisma. Al ligt dat nu helaas door die op scholen over hun beroep willen
corona al een tijdje stil. Tot slot komt bij vertellen. Het liefst koppelen we een
challenge aan dit
de derde bouwbezoek. Zo heeft
steen de leerroute
in beeld: als ik ‘In deze regio is het vaak zo: Wini Weidenaar heit is timmerman,
die de communidat wil worden,
naar welke school
catie voor Slagerij
dus word ik dat ook.
moet ik dan gaan?
Weidenaar verEn daar is niks mis mee,
Zo was er iemand
zorgt - kinderen
maar er is zoveel meer.’
die graag archigevraagd om een
nieuwe worstsoort
tect wilde worden.
Hij dacht dat hij daar niet voor in aan- te bedenken en te vermarkten. De kinmerking zou komen omdat hij naar de deren kwamen met de mooiste ideeën,
Mavo ging. We hebben hem laten zien niet alleen voor de smaak, maar ook de
dat hij er ook via de Mavo kan komen, naam en de verpakking. De taken weralleen dan duurt het iets langer. Ik sprak den zo verdeeld dat ieder van zijn of
laatst zijn vader en die vertelde mij dat haar eigen talent gebruik kon maken.
het heel goed gaat met zijn zoon op We hopen dat meer bedrijven hieraan
school omdat hij zo gemotiveerd is om mee willen werken. Het gaat tenslotte
zijn doel te bereiken.’’
om hun nieuwe werknemers die we
hier graag in Noordoost-Friesland
Samenwerking lokale ondernemers willen houden.’’
Pieter Visser begrijpt dat niet alle
kinderen op de basisschool al weten Bedrijven of ondernemers die mee
wat ze later willen worden. ,,Het gaat willen werken of meer informatie
vooral om de bewustwording, dat ze willen over het project Bouwen Aan
er over nadenken, dat ze weten waar Ambitie kunnen zich melden bij Pieze gelukkig van worden. Aan mij is ter Visser, P.Visser@roobol.frl

SNS opent nieuwe vestiging in centrum Dokkum
Foto: Jaap de Boer

DOKKUM - In tegenstelling tot veel andere banken die vestigingen in de regio Noordoost-Friesland sluiten,
heeft SNS vorige week een nieuwe winkel geopend. Ger van Minnen en Angela van der Staal zijn de vaste
gezichten in de vestiging aan de Hoogstraat 1 in Dokkum.

Voor Ger van Minnen (56) is deze
nieuwe werkplek extra speciaal.
,,Ik heb 27 jaar bij Friesland Bank

in Dokkum gewerkt. Als ik nu
vanuit het raam naar buiten kijk,
kan ik dat pand zien’’, vertelt Van

Minnen. Hij is blij dat hij hier de
kans krijgt om opnieuw te beginnen. Ook collega Angela van der

Staal (27) is enthousiast. ,,Lokaal
adviseren is het mooiste wat er is.
Wij zoeken de klanten met onze
winkels weer op. Zij kunnen bij ons
terecht voor al hun geldzaken, van
hypotheken en zakelijke leningen
tot beleggingen en verzekeringen.
Het gaat om grote beslissingen,
dan is het fijn dat mensen bij ons
om tafel kunnen zitten. Beeldbellen kan natuurlijk ook, helemaal in
coronatijd is het mooi dat die mogelijkheid er is.’’

namaatregelen kunnen mensen nu
(zes dagen per week) alleen op afspraak langskomen, maar zodra er
weer versoepelingen zijn gaan de
deuren van SNS in de binnenstad
open. ,,Het bijzondere aan SNS is
dat klanten kunnen kiezen uit acht
hypotheekaanbieders. Wij kijken
naar wat er het beste bij de klant
past. Bovendien begeleiden we de
klant van begin tot eind. Ook daarna houden we contact.’’

Huiselijke sfeer

Ger en Angela zijn blij dat bij SNS
het persoonlijke contact met de
klant weer voorop staat. Dat misten ze in hun vorige banen. ,,Het is
best bijzonder dat er in een krimpgebied tegen de tendens in een
vestiging van een bank wordt geopend. Toch merken we dat mensen hier weer behoefte aan hebben.
Wij kunnen dan ook niet wachten
tot we straks open zijn. Iedereen is
van harte welkom, dus wandel dan
gerust eens binnen.’’

Ger van Minnen heeft het gevoel
dat hij ‘back tot the roots’ gaat. Hij
is een echte Dokkumer en begon
precies 34 jaar bij Friesland Bank.
Het concept van SNS spreekt hem
aan. ,,Hier hebben we nog steeds
oog voor de klant, dat doet me
denken aan oude tijden. In tegenstelling tot veel andere klant- en
financieel adviseurs dragen wij gewoon een spijkerbroek en de sfeer
in ons pand is huiselijk’’, vertelt
Ger. Angela voegt eraan toe dat de
organisatie laagdrempelig is en het
belangrijk is dat klanten zich hier
prettig voelen. Vanwege de coro-

Elke dag open

U kunt SNS Dokkum bereiken via:
030 – 6 333 000 of
snsbank.dokkum@sns.nl
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Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld,
Weststellingwerf en De Fryske Marren!
• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

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

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

WWW.DTCSURHUISTERVEEN.NL
SLAAPKAMER BUENO

- LEDIKANT BUENO 180 X 200 (DIV. MATEN)
- NACHTKASTJE
- COMMODE
- KLEDINGKAST

V.A.

€ 1045.-

€ 236.-

,
9
9
€5
AF
VAN

€ 643.-

€ 559.-

OF
IN ST

1-persoons 90x200 517.-

RUIME KEUZE IN WONEN & SLAPEN
IN ONZE 3300 M2 SHOWROOM.

D

RUIME KEUZE IN WONEN & SLAPEN
IN ONZE 3300 M2 SHOWROOM.A

EETKAMERSTOEL RUSTY MET ARM VANAF
RUSTY ZONDER ARM VANAF

€ 255.-

€ 310.-

EETKAMERBANK RIFKA VANAF

De

€ 749.-

ELIJ
KEUenZinESmMalOl,GMedium
Mat
KenHLaEtergDlbeEaaElNrekd.trmis.vch. 2

vers
elijk met
motoren Mog adloos)
ra
(d
cu
n
een ac
pootvariante
7 draaibare eiten in
it
al
33 stofkw ren 6
eu
EETKAMERSTOEL RIFKA XL MET ARM VANAF € 379.bijna 100 kl in meer dan
en
rt
oo
rs
lede
ZONDER ARM VANAF € 325.50 kleuren
RELAXFAUTEUIL PRAAG VANAF

€ 765,-

RUIME KEUZE IN
WONEN
& SLAPEN
MAAK
EEN AFSPRAAK
ONLINE
VIA
WWW.KOOISTRA.NL
IN ONZE 3300 M2 SHOWROOM.
OF BEL/APP NAAR 0511 - 421 781

OOK MOGELIJK IN ELEKTRISCHE UITVOERING

OF MAIL: INFO@KOOISTRA.NL

DAMWÂLD, HAADWEI 57

dd

taand.in

RICO_s

MEES_

a5adv_

APRIL 2021 | de Westereender | 23

Meest authentieke
tandarts van NoordoostFriesland houdt ermee op
DOKKUM/TYTSJERK - Pieter Lolkema uit Tytsjerk stopt op 15 april 2021 na
bijna 35 jaar als tandarts in Dokkum. Nog altijd zit hij op dezelfde locatie,
te weten op een slaapkamer in een woning aan de Elzenlaan. Ook werkt
hij nog steeds op dezelfde manier als toen hij begon. ,,Ik doe alles alleen
en heb geen computer.’’
Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het zal voor patiënten van Lolkema
even wennen zijn als ze straks niet
meer de trap op hoeven te lopen om
naar hun tandarts te gaan. Maar voor
Lolkema zelf is de verandering nog
het grootst. Na het afronden van zijn
studie, in 1985, koos hij ervoor om een
eigen praktijk te beginnen in Dokkum.
,,Dat was in een tijd dat er een overschot was aan tandartsen. Ik heb eerst
in het telefoonboek gekeken waar nog
een tandarts bij kon. Camminghaburen, Hurdegaryp en Dokkum bleven
over. Het werd Dokkum, mede omdat
ik dit een leuk stadje vond. Ik was bekend met deze regio, want mijn vader
is hier vroeger schoolarts geweest’’,
vertelt Lolkema.
Vele honderden patiënten

Aangezien het huis aan de Elzenlaan
een woonfunctie had, koos hij ervoor
om de zolder om te bouwen tot de
tandartsenpraktijk zoals die er nu nog
steeds uitziet. ,,Waarom zou je iets
wat nog goed functioneert aanpassen?
Ik ben altijd op dezelfde voet doorge-

gaan’’, vertelt Lolkema. Door de jaren
heen heeft hij vele honderden patiënten geholpen. Op het hoogtepunt had
hij zelfs rond de 1500 patiënten. ,,Dat
was in 2000, nadat een collega ermee
ophield. Hij had geen opvolger en ik
kreeg zijn patiënten erbij. Toen kreeg
ik het veel drukker, vooral omdat ik
alleen werk en alles op papier doe’’,
legt de Dokkumer tandarts uit. Hoe
druk het ook was, Lolkema vond het
belangrijk om de tijd voor mensen te
nemen. ,,Niemand kijkt ernaar uit om
naar de tandarts te gaan. Daarom probeer ik ze altijd gerust te stellen en uit
te leggen wat ik doe.’’

ne tandarts kozen. Maar de harde kern
is altijd gebleven. ,,Ik vind het belangrijk om voor hen nu een goede tandarts
te vinden. De meeste patiënten worden
overgenomen door Ubbink. Ze vinden
het jammer dat ik stop, maar begrijpen
het wel.’’

doen moet er een risicoanalyse worden uitgevoerd door een gecertificeerd
bedrijf. Dus na ruim 34 jaar mag ik
geen röntgenfoto’s meer maken. Dat
gaat op 15 april 2021 in, vandaar dat
ik op die datum stop.’’

Tijd voor een praatje

Hoge eisen

Het menselijke aspect stond altijd hoog
bij Lolkema in het vaandel. Altijd had
hij tijd voor een praatje, ook als mensen
bij hem in de stoel lagen. ,,Zo leidde ik
ze een beetje af. Soms ging ik ook wel
neuriën terwijl ik een prik zette. Dan
was het voorbij voordat mensen het
in de gaten hadden.’’ De laatste jaren
merkte Lolkema dat bepaalde patiënten afhaakten en toch voor een moder-

Het was eigenlijk zijn bedoeling om
in november van dit jaar te stoppen.
Dan moet hij zich herregistreren in
het BIG-register en dat is best lastig
zonder computer. Ook moet zijn apparatuur voldoen aan het kernenergiewetdossier. ,,Ik heb net een nieuw
röntgenapparaat aangeschaft – uit de
vorige kwam op een gegeven moment
rook – maar om aan de eisen te vol-

Een afscheidsfeest zit er in deze coronatijd niet in voor Lolkema. De komende tijd gaat hij eerst alle spullen
inpakken en meenemen naar zijn huis
in Tytsjerk. Hij woont sinds 2004 in
zijn ouderlijk huis. In dat jaar overleed
zijn moeder. Zijn vader overleed al in
1978, een jaar nadat hij gestopt was als
schoolarts. ,,Dat speelt in mijn achterhoofd ook wel mee, dat ik niet te lang
moet doorgaan met werken, want er

Vakman

is meer in het leven.’’ Toch zal hij zijn
werk missen. Lolkema stond bekend
als een echte vakman. ,,De combinatie
van techniek, het bedenken van oplossingen en het werken met mensen
heeft me altijd aangesproken. Vooral
voor het contact met mensen zal ik
een alternatief moeten verzinnen. Nu
kwamen mensen vanzelf naar me toe,
straks zal ik ze zelf moeten opzoeken.’’
Einde van een tijdperk

Niet alleen voor Pieter Lolkema zal
het wennen zijn, ook voor zijn patiënten. Want één ding is zeker, de manier
waarop hun tandarts werkte, komt nu
niet meer voor. Het sluiten van de
praktijk van Pieter Lolkema, betekent
het einde van een bijzonder tijdperk.

Douwe Douma draagt dichtbundel op aan overleden dochter

‘Het voelt alsof ik de gedichten heb gemaakt met kracht van boven’
tige foto’s afgebeeld en rechts dezelfde
foto’s als achtergrond met daarin het
gedicht. De gedichten zijn kort, maar
krachtig en gaan over het verlies van
een dierbare. In dit geval de dochter
van Douwe en Lukke Douma, Tina.
Ljocht op ús paad

DE WESTEREEN - Vijf jaar heeft Douwe Douma (1955) uit De Westereen er
over gedaan om een dichtbundel te maken. Hij heeft de bundel opgedragen aan zijn dochter Tina die in oktober 2015 aan kanker is overleden. Zij
was nog maar 38 jaar. ,,Het schrijven van de gedichten gaf mij troost en
ik hoop dat ik met deze bundel ook anderen kan steunen.’’
Tekst: Klasina van der Werf

Douwe Douma noemt zichzelf geen
dichter. Na het verlies van zijn dochter hielp het schrijven van gedichten
hem om zijn verdriet te verwerken.
,,Het eerste anderhalf jaar na Tina
haar overlijden heb ik deze gedichten
gemaakt. Daarna lukte het niet meer.
Het voelt alsof ik de gedichten heb gemaakt met kracht van boven’’, vertelt
Douma die net als zijn vrouw Lukke
veel steun haalt uit het geloof.
De groeten van boven

,,Ik had toen al in mijn hoofd om er
een dichtbundel van te maken, maar
dat bleef er steeds bij’’, stelt Douma.
Als hobbyfotograaf maakt hij prachtige natuurfoto’s die mooi bij de gedich-

ten passen. Zo ook op oudjaarsavond
2020. ,,Mijn oomzegger belde om te
vertellen dat de maan zo mooi was. Ik
maakte een foto en bekeek deze later
op de laptop. Toen pas zag ik dat het
licht om de maan een hart vormde.
Heel bijzonder, alsof we de groeten
van boven kregen.’’
Prachtige lay-out van Treast

Na het maken van deze foto kreeg
Douma nog één keer de kracht om een
gedicht te maken. ,,Dit was de afsluiter. Nu was de dichtbundel klaar’’, zegt
Douma die daarna de gedichten en
foto’s bundelde. Sjieuwke de Beer van
Treast verzorgde de lay-out van deze
bundel. Links staan telkens de prach-

Douwe en Lukke missen hun dochter. Er blijft altijd één stoel leeg. Het
moeilijkste vinden ze het voor hun
drie kleinkinderen die hun mem moeten missen. Maar ook onze andere
kinderen, Sytze en Anneke, missen
hun zus enorm. Douwe: ,,We halen
veel steun uit ons geloof. Alleen hadden we dit niet gekund. God is er voor
ons, ondanks wat we meegemaakt
hebben. Het geloof loopt dan ook als
een rode draad door de dichtbundel.
En de foto’s passen daar weer mooi bij.
Zoals de foto die ik in het bos heb gemaakt van de zonnestralen die op het
pad schijnen. Ljocht op ús paad’’, zo
verklaart Douma de foto. Ook de foto’s
van de vlinders en de paardenbloemen
passen er bij. ,,De pluisjes van de paardenbloem waaien verder en beginnen
opnieuw op een andere plek.’’

snappen niet alles, dat is geloof. We
geloven dat we elkaar later weer zien.
Daar is geen verdriet en dan is die
‘waarom-vraag’ er niet meer.’’
Belangstellenden kunnen de
dichtbundel ‘Woorden van
troost en bemoediging’ bestellen via tel. 0511-444247 of
douwedouma@knid.nl

Positieve reacties

De eerste dichtbundels zijn inmiddels
verkocht en de reacties zijn positief.
,,Ik hoop dat anderen hier ook steun
en kracht uit halen’’, zegt Douma. In
het dagelijks leven is hij koster van de
Protestantse gemeente in De Westereen. ,,Hij geniet van zijn werk. Het is
niet makkelijk om je dochter te verliezen, maar het leven gaat verder. We
kunnen niet in de put blijven zitten.
Waarom ons dit is overkomen, daar
hebben wij geen antwoord op. Wij

Het laatste gedicht
Oudjaarsavond het einde van het jaar,
Dan zomaar een teken, een mooi gebaar.
Een maan met een mooie wolkengloed,
Met in het midden jouw lieve harte groet.
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Bel voor een afspraak (0519) 29 12 46 . E-mail: tek-hamstra@zonnet.nl

Dokkum Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70 (maandag-, donderdag- en vrijdagochtend aanwezig)
Hurdegaryp Huidpraktijk De Bruyn, De Horst 9 (donderdag middag)
Minnertsga Het Groene Kruis, Ferniawei 1-A (dinsdagochtend)

“Door mijn scootmobiel heb ik
mijn bewegingsvrijheid terug”

Al 35 jaar is Vegro dé expert in hulpmiddelen
Het Vegro-team van de zorgwinkel in het Medisch Centrum Leeuwarden
staat voor jou klaar. Hoe doen wij dat?
•

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

•

Wij adviseren jou over producten om langer veilig thuis te kunnen wonen.

•

Vegro werkt samen met alle zorgverzekeraars in Nederland waardoor jij veel
hulpmiddelen gratis kunt lenen.

•

Vegro biedt een uitgebreid assortiment aan onder meer lichtgewicht rollators

•

Bij Vegro kan iedereen óók terecht voor service en onderhoud.

Waar kun je ons vinden?

Vegro zorgwinkel Leeuwarden
Winkelstraat Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2, 8934 AD

Openingstijden
WWW.KAPSALONSUBLIEM.NL

Ma t/m vrij: 09:00- 17:30
Zaterdag: 14:00- 17:00
Telefoonnummer: 0900 - 288 77 66 (24/7)

Kom in de
Vegro zorgwinkel
langs zonder
afspraak

2104-04-a

BOEK ONLINE UW
AFSPRAAK OP
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Opening gloednieuwe conceptstore in hartje Dokkum

DOKKUM - Vrouwen in Noordoost-Friesland kunnen hun hart ophalen. Sinds 10 april heeft Dokkum er een nieuwe
winkel bij: Crush Concept Store. De winkel is te vinden in het voormalige pand van de Blokker, in hartje Dokkum.
Dames van zestien jaar en ouder kunnen hier terecht voor kleding, schoenen, sieraden en interieuraccessoires. ,,Dit
is een winkel waar ik zelf graag naar toe zou willen. Alles klopt’’, zegt Jeanette Baarsma, het brein achter Crush.

Crush Concept Store eruit, ook qua
inrichting. Alleen de oude steeg die
door het pand loopt is voor voormalige klanten van de Blokker nog te herkennen. ,,Die steeg moest in tact blijven van de gemeente. Dat heeft ook
wel wat. Hier liepen vroeger de monniken langs’’, vertelt Jeanette. Voor de
rest is het hele pand verbouwd, opgeknapt en opnieuw ingericht. De sfeer
is warm met een glamorous uitstraling en toegankelijk voor een breed
publiek. ,,Mensen moeten zich hier
welkom voelen. Het plafond – waar
vroeger de speelgoedafdeling van de
Blokker was – is eruit gehaald. Dat
geeft een ruimtelijke sfeer. De visgraat
vloer bij de entree zorgt voor warmte
en de betonlookvloer in het midden is
weer wat stoerder. We maken in onze
winkel veel gebruik van ronde vormen
en de hoofdkleuren zijn goud met
roze en marmerlook. Vooral de ronde
goudkleurige toonbank in het midden
is een eyecatcher. Als de coronaregels
het weer toelaten kunnen onze klanten in de koffiecorner terecht voor
een lekker kopje koffie. Deze hoek is
ingericht met fluwelen stoelen, een
fluwelen bank en een sfeervolle poster

van Dokkum by Night, zodat toeristen ook kunnen zien hoe mooi deze
stad is. De beleving moet bij ons centraal staan. De winkel is dan ook erg
geschikt voor een gezellig uitje van
moeders en dochters of vriendinnen.’’

mers die ziek waren. ,,Vooral in de
beginperiode hadden we het daar
druk mee omdat werknemers die
verkouden waren tien dagen in quarantaine moesten blijven.’’

om me heen. Dat is tenslotte ook haar
werk, om goed personeel te zoeken.
Inmiddels is de rust weer een beetje
weergekeerd. Janneke Rauwerda
hoopt binnen vijf jaar vijf vestigingen
van ProWurk in Friesland te hebben.
,,Zo blijven we dicht bij de mensen.
Zowel letterlijk als figuurlijk.’’

‘Eindelijk weer eens een positief
verhaal’

De start met de nieuwe winkel is anders dan gehoopt. ,,De coronaregels
kunnen je maken en breken. Maar
we blijven positief en hopen dat het
de goede kant weer op gaat. De reacties van mensen op deze nieuwe
conceptstore zijn in elk geval veelbelovend. Ook het nieuwe personeel
– allemaal hoofdzakelijk vrouwen uit
Dokkum - heeft er veel zin in. Mensen vinden het vooral mooi om in deze
coronatijd weer eens een positief verhaal te horen, over een nieuwe winkel
die open gaat.’’
Volg de Crush Concept Store op Facebook
en Instagram en/of maak een afspraak
om de winkel live te bewonderen. Deze
winkel is van maandagmiddag tot en
met zaterdag geopend.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Eind 2019 kochten Jeanette en Thijs pen door koffie kunt drinken. Dat
Baarsma, bekend van Sake Store, het totaalconcept in één winkel miste ik
grote pand aan de Waagstraat waar in Dokkum’’, vertelt Jeanette. Crush
tot een jaar geleden de Blokker in was Store is hun gezamenlijke idee, maar
gevestigd. Jeanette verzorgt al jaren haar ‘kindje’. “Voor mij is dit een nieumet haar man Thijs, de inkoop voor we uitdaging. Ik heb er vertrouwen in
Sake Store. Zij houdt er rekening mee dat er behoefte is aan een dergelijke
dat de kleding geschikt moet zijn voor winkel in deze regio.’’
alle veertien vestigingen in Friesland.
,,Meestal houd ik me wat in. Bij dit Ook merken voor jonge vrouwen
concept is dat anders. Hier verkopen Het was voor Jeanette Baarsma de
we kleding die net even ‘oars as oars’ kunst om op zoek te gaan naar goede
is. De kleding is iets aparter, uitge- merken die bij het concept passen
sprokener, vernieuen die nog niet in
wend, stads, spanDokkum
verkocht
‘Bij Crush Concept
nend, echt vrouwelijk
worden. Dat is geStore verkopen we
en boetiekachtig. Tuslukt. ,,We hebben
dameskleding
sen de kledingrekken
verschillende shopdie net even
en de gezellige hoekin-shops waarbij we
‘oars as oars’ is.’
jes in vind je ook veel
ons richten op meerwoonaccessoires en
dere doelgroepen. Zo
cadeauartikelen. Het is een belevings- verkopen we in het voorste gedeelte
winkel waar je lekker wat langer kunt van de winkel sieraden en kleding van
sneupen en waar je tussen het shop- het merk My Jewellery. Dit merk is

erg populair bij meiden en vrouwen
vanaf zo’n zestien jaar. Ook Colourful
Rebel, Y-A-S en Ruth & Circle zijn
leuke merken die bij jonge vrouwen
passen. Deze doelgroep wijkt nu snel
uit naar andere steden. Dat is jammer, want Dokkum is zo’n mooie stad.
Het zou mooi zijn dat de meiden uit
onze eigen regio hier hun aankopen
doen. Voor dertigers en veertigers is
het merk Smashed Lemon erg leuk,
maar ook Rino & Pello heeft een
mooie collectie met leather look items
in lichte kleuren. Ook voor vrouwen
met een maatje meer is een aparte
afdeling ingericht. Verder is het merk
Geisha ruim vertegenwoordigd met
een shop-in-shop, net zoals Object.
Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw
bij Crush iets kan vinden wat bij haar
past.’’
Ronde goudkleurige toonbank

Niet alleen qua kleding springt de

‘In onze huiskamer voeren
wij de beste gesprekken’
DOKKUM/DRIEZUM - De 35-jarige Janneke Rauwerda – de Poel uit Driezum
begon in 2011 met haar bedrijf ProWurk op een zolderkamer boven de
Ringobar in Veenklooster. Nu is ze eigenaresse van drie vestigingen in de
regio, te weten Dokkum, Surhuisterveen en Franeker. Toch ziet ze zichzelf
niet als ‘baas’ van het bedrijf. ,,We doen het met z’n allen. Ik ben geen
baas bij ProWurk, maar ik ben collega van iedereen.’’
Hurde wurkers

De onderneemster is ervan overtuigt dat de beste gesprekken aan
de stamtafel ontstaan en niet in
een strak ingericht kantoor met een
computer ertussen. ,,Dat is wat ik
geleerd heb van de tijd dat ik mijn
intakegesprekken met uitzendkrachten in de Ringo voerde, waar
ik met mijn bedrijf begon. Daarom
hebben onze vestigingen de gezellige sfeer van een huiskamer gekregen’’, legt Janneke uit. Ze voegt er
aan toe dat opdrachtgevers voor hen
net zo belangrijk zijn als de uitzend-

krachten, die bij ProWurk ook wel
‘hurde wurkers’ worden genoemd.
In totaal doet ProWurk al met 42
bedrijven zaken, waaronder productiebedrijven, hoveniers en installatiebedrijven.
Nieuwe baan

Janneke vindt het maar niks om interviews te geven. ,,Ik hou er niet
van om op de voorgrond te staan’’,
geeft ze toe. Toch hoopt ze op deze
manier mensen, die twijfelen om op
zoek te gaan naar een nieuwe baan,
over de drempel te trekken. ,,Zij zijn

van harte welkom om bij ons langs
te komen. Dat is ook de reden dat
wij steeds dichter bij de mensen komen met onze vestigingen. Werkzoekenden kunnen vrijblijvend bij
ProWurk terecht voor een gesprek.
Wie weet kunnen wij ze helpen met
een baan die beter bij hen past.’’
Ziek of piek

Werkgeluk is erg belangrijk, stelt
Janneke. ,,Een groot deel van je leven
ben je aan het werk. Dan kun je maar
beter een baan zoeken die bij je past.’’
Volgens haar is het een misverstand
dat ProWurk mensen alleen maar
aan tijdelijke klussen helpt. ,,Wij
gaan juist ook op zoek voor mensen
die voor langere tijd iets zoeken.’’ In
coronatijd had ProWurk het vooral
druk met ‘ ziek of piek’, oftewel het
zoeken van vervangers van werkne-

Dicht bij de mensen

Het was voor Janneke een extra
drukke periode omdat ze thuis twee
kinderen van 4 en 6 jaar heeft die niet
naar school konden gaan. Gelukkig
heeft ze een goed team van mensen

Meer informatie: www.prowurk.nl
Foto: Tim Groeneveld
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oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

www.vissergordijnen.nl
De praktische oplossing met veel comfort
Er zijn verschillende argumenten om voor
hout te kiezen. De uitstraling is er één van.
Hout is een mooi, natuurlijk materiaal en een
plezier om naar te kijken.
Bij Houtbouw de Vries vindt u de vakmensen
om uw ideeën in hout uit te voeren.
Wij leveren originele oplossingen voor hobby,
werk en wonen. Betaalbaar, betrouwbaar en
snel. Voor elke plek, voor elk gebruik.

Optwizel 88
9286 EG Twijzel
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141
e info@houtbouwdevries.nl

houtbouwdevries.nl

Voor elke plek, voor elk gebruik
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Heidevolk door beeldvorming
historisch onrecht aangedaan
DE WESTEREEN - De mensen die 100, 150 jaar geleden op de Feansterheideheide, De Skieding, Sumarreheide, Burgumerheide en op de
heide van De Westereen en Jubbega leefden, dat waren alcoholisten,
criminelen, analfabeten, zedenlozen. Kortom, daar woonde de absolute onderklasse van de toenmalige maatschappij.
Tekst: Bonne Stienstra Foto’s/afbeeldingen: Archief Jan Bergsma

Dat was en is nog wel het stereotiepe
beeld van de heidsjers, vaak omdat de
ene (amateur-)historicus de andere
naschreef, putte uit dezelfde bronnen, die destijds veelal geschreven
waren door de vertegenwoordigers
van de gegoede burgerij. Die generalisatie van het leven van de mensen op
de heide verdiende nuancering, vond
Sian Wierda uit Joure en hij schreef er
een masterscriptie geschiedenis voor
de Rijksuniversiteit Groningen over,
waar hij de Skripsjepriis van de Fryske
Akademy mee won.
Wierda wilde aan de hand van feiten
en cijfers het negatieve beeld bijstellen
en in ieder geval onderbouwen. Intuïtief voelde hij aan dat het heidevolk
historisch onrecht werd aangedaan.
Misschien kwam dat gevoel wel van
zijn oerpake, die opgroeide in een
spitkeet op De Skieding’ bij Drachtstercompagnie.
Wierda: ,,It byld dat de begoedige
boargers delsetten fan it heidefolk wie
in subjektyf byld, in kwetsend byld ek,

dêr woe ik in tsjinlûd oer jaan.’’ Of zoals hij in zijn inleiding van de scriptie
schreef: ,,De heidsjers, die ooit op het
armenkerkhof in Harkema-Opeinde
een naamloze rustplaats vonden, waren evengoed mensen.’’
Speurtocht

Wierda werd in zijn speurtocht in geboorte-, sterfte- en huwelijksregisters,
rechtbankdossiers en in oude kranten
geholpen door de digitale werkelijkheid van dit moment. Zonder zoveel
gedigitaliseerde bronnen had hij niet
de scriptie kunnen schrijven, die hij
schreef. Niettemin zocht hij handmatig vijftig jaar aan burgerlijke stand uit
meerdere gemeenten door.
Hij zegt: ,,Der is in soad skreaun oer
it libben op de heide, mar net ien hat
echt sifermateriaal garre oer bygelyks
analfabetisme. Ik haw dêr no wol in
begjin mei makke.’’ En dat leverde
tamelijk opzienbarende feiten op. Bijvoorbeeld over de kindersterfte, die op
de heide zoveel hoger zou zijn dan in
de dorpen en steden in die tijd. Dat
bleek nogal mee te vallen.

Voorhuwelijks

De meeste stellen op de heide waren
officieel getrouwd, maar soms hadden
ze al een paar voorhuwelijkse kinderen
eer het zover was. Wierda: ,,Earst mar
ris sjen oft se byinoar pasten. Trouwe
koe altyd noch. Wat dat oanbelanget
wiene guon harren tiid foarút.’’

dan het beroep van veenarbeider. Eind
negentiende eeuw werden er steeds
vaker heidebewoners opgepakt voor
vermeende overtredingen. Wierda:
,,Mar dat betsjut net per sé, dat der
mear kriminaliteit wie, want ek de
represje fan de oerheid naam ta troch
mear plysjeminsken te stjoeren.’’

Wierda kwam in zijn onderzoek
voor zijn scriptie menig keer vooringenomenheid tegen. Wat hem mede
stimuleerde de scriptie te schrijven
was het gebruik van het begrip armoedecultuur. De bedenker van
deze theorie ging ervanuit, dat in
armoede levende ouders de armoede
via hun levenswijze doorgeven aan
hun kinderen.
Wierda: ,,Sa liket it oft earmoede in
kar is en dat de libbenswize fan de
minsken op de heide de oarsaak fan
de earmoede wie. Dat slacht nearne
op. Sa’t dy minsken libben, wie just de
reaksje op de earmoede.’’

Het bleek dat maar zo’n 6 procent van
de kinderen ‘buitenechtelijk’ ter wereld was gekomen. Dat cijfer strookt
niet met de opmerking van ene dominee Van Duinen, dat driekwart
van de kinderen op de Feansterheide
uit voorechtelijke zwangerschappen
kwamen. Zijn vaststelling, dat men er
leefde in ontucht, was meer gebaseerd
op bij hem levende vooroordelen dan
op feiten.
Maar soms trouwden ze inderdaad
helemaal niet, zoals Hinke van der
Tuin en Kornelis Alma. Niettemin
kregen zij samen wel veertien kinderen. En Kornelis zou desondanks of
juist daardoor 96 jaar oud worden.
Wierda: ,,Fansels hie op de heide it
lêzen en skriuwen learen gjin grutte
prioriteit. Dat wie logysk, der wie
berne-arbeid en logistyk sjoen leine de
skoallen yn ’t earstoan net tichtby. En
soms gie de tocht nei skoalle oer minne paden. Dat feroare pas doe’t de heidedelsettingen útgroeiden ta doarpen
en der skoallen boud wurde koene.’’

‘It byld dat de begoedige boargers delsetten fan it
heidefolk wie in subjektyf byld, in kwetsend byld ek,
dêr woe ik in tsjinlûd oer jaan.’
Of neem het analfabetisme. Lang
was de heersende gedachte dat eigenlijk iedereen op de heide analfabeet
was, of in ieder geval bijna. Wierda
spitte de huwelijksakten door waar
de bewoners van de Feansterheide,
Houtigehage en Hamsterheide in
voorkwamen. Wierda: ,,Dy hantekeningen jouwe in frij betrouber byld
oft de minsken skriuwe koene.’’
Van de pasgetrouwde mannen was gemiddeld 18 procent niet in staat een
handtekening te zetten, van de vrouwen was dat 24 procent. Helemaal
uitputtend is Wierda’s constatering
niet, want zoals hijzelf eraan toevoegt:
,,Net elk, dy’t bern en in partner hie,
wie troud.’’ Maar zijn bevinding is
hoe dan ook een sterke indicatie: het
merendeel van de heidebewoners kon
lezen en schrijven.

Kleine criminaliteit

Ook een stereotiep beeld van de heidebewoners is dat ze een hekel aan
gezag hadden en het sowieso niet zo
nauw namen met het mijn en dijn. Of
zoals iemand schreef: ,,Ze hechten
geen waarde aan bezit, ook niet aan
dat van een ander.’’
Het was vooral kleine criminaliteit die
voorkwam op de heide, maar Wierda
heeft er begrip voor. ,,Ut de dossiers
fan rjochtbanken docht bliken dat it
faak gie om it stellen fan iten, fan koalrapen of ierappels bygelyks. Of fan
brânstof. Hoe sille jo dat feroardiele as
de dieder fan klearebare earmoede gjin
jild hat om frou en bern iten te jaan?’’
Veenarbeiders waren het vaak, die op
de heide woonden en niets onzekerder
en zeker niets slechter betaald destijds

DE WESTEREENDER AAIMON
Voor bestellingen kunt u bellen naar
06 - 2602 6951
10 eieren
voor

€ 2,00

6 eieren
voor

€ 1,25

Binnen in straal fan 5km rûn De Westereen komt Sydo by jo thûs.
Dêr bûten graach ophelje!
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Krant of magazine
drukken?

Een offerte nodig?
> info@ndcgrafischbedrijf.nl
www.ndcgrafischbedrijf.nl

NDC Print | Leeuwarden | Tel. (058) 284 53 46
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‘Ruurd Wiersma Hûs fertsjinnet
mear bekendheid yn de regio’
BURDAARD - ,,Museum Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard wordt teveel
onderbelicht in de regio. Er valt veel meer uit te halen.’’ Dat stelt kersvers bestuurslid Oege Hiddema uit Feanwâlden van de Stichting Ruurd
Wiersma. Het bestuur heeft in het coronajaar niet stil gezeten. ,,Integendeel. We hebben bedacht hoe we dit unieke museum toekomstbestendig
willen maken’’, aldus voorzitter Sybren van Tuinen.
Tekst: Klasina van der Werf Foto’s: Marcel van Kammen

Oomzegger Ulke Wiersma liet eerder
via diverse media weten zich zorgen te
maken over het museum van zijn oom,
Ruurd Wiersma. De oud-melkvaarder
maakte van zijn woonkamer een groot,
kleurig panorama. Hij beschilderde
wanden, plafond en meubilair op bijzondere wijze. Ulke Wiersma woonde
tegenover de schilder in Burdaard en
kwam als klein jongetje graag bij hem
over de vloer. ,,Het was een aparte vogel
met rare fratsen, maar ik was zijn oogappeltje en kon goed met hem overweg. Ik
kan dan ook smeuïge verhalen vertellen
over mijn oom, dat vinden de bezoekers van het museum prachtig’’, vertelt
Ulke Wiersma die in het dagelijks leven
etaleur is en in Leeuwarden woont. Als
vrijwilliger verzorgde hij vier jaar de PR
voor het museum, tot vorig jaar. ,,Ik kon
niet met de andere bestuursleden overweg’’, zegt Wiersma. Hij is ontevreden

over het functioneren van het bestuur en
denkt dat het museum op deze manier
verloren gaat.
Muurschilderingen

Oege Hiddema en Sybren van Tuinen
zijn op de hoogte van de zorgen van
Wiersma, maar geven aan dat ze het
culturele erfgoed van zijn oom juist
koesteren. Ook de gemeente NoardeastFryslân vindt het belangrijk dat het
museum behouden blijft en heeft een
subsidie toegekend van 4500 euro. ,,We
beginnen eerst met het schilderwerk aan
de buitenkant van het museum. Dit gebeurt door een bevoegd restauratieschilder uit Dokkum. Daarnaast moeten de
vochtproblemen van het museumpand,
dat gebouwd is in 1904, worden aangepakt’’, vertelt Hiddema. Dit laatste is
vooral belangrijk omdat Ruurd Wiersma de wanden in zijn huis beschilderde

met het thema de ‘4 jaargetijden’, zijn
levensverhaal, zijn onbeantwoorde liefdes en het leven als melkvaarder, wat zijn
oorspronkelijke beroep was.
Reserveringssysteem

Maar naast het noodzakelijk onderhoud
heeft het bestuur van het Burdaarder
museum meer plannen. Sybren: ,,Afgelopen zomer hebben we vanwege
corona een reserveringssysteem opgezet
voor bezoekers en dat bleek een gouden
greep. Mensen konden zich digitaal
aanmelden met maximaal vier mensen
zodat we de groepen in het museum
klein hielden. Bijkomend voordeel was
dat onze rondleiders daardoor precies
wisten wanneer ze in actie moesten komen. Normaal gesproken zaten ze van
13.00 tot 17.00 uur in het museum te
wachten in de hoop dat er iemand langs
zou komen.’’
‘Nijsgjirich museumke’

Het zette de bestuursleden aan het
denken over de toekomst. Ze namen
contact op met de gemeente NoardeastFryslân en kregen steun van cultuurwethouder Pytsje de Graaf. ,,It is in
hiel nijsgjirrich museumke en it fertelt
it ferhaal fan dizze bysûndere ynwenner

fan Burdaard. Nearne op de wrâld is der
sa’n museum te finen en dat makket it
unyk . De gemeente Noardeast-Fryslan
is grutsk op dit museum as oanfolling op
de ferskate musea dy’t de skiednis fan it
gebiet fertelle. Yn in oerlis mei it bestjoer
binne wy entûsjast wurden oer de plannen. It sil de bekendheid fan it Ruurd
Wiersmahûs fergrutsje en dat fertsjinnet
it museum ek’’, stelt De Graaf.
Eigentijds museum

Volgens Oege Hiddema moet het
museum een betere plek krijgen in de
cultuurhistorische recreatieve sfeer van
Burdaard, net als de molen, de haven
en het beschermde dorpsgezicht. ,,Juist
de combinatie van lokale bezienswaardigheden maakt het voor toeristen
interessant om dit dorp te bezoeken.
Daarbij moeten we kijken naar de behoeften van toeristen van nu. Die zijn
veranderd ten opzichte van veertig jaar
geleden, toen het museum is ontstaan.
Mensen kwamen destijds op de fiets.
Nu rijden ze vanuit Drachten over de
centrale as naar Burdaard of ze komen
op de elektrische fiets. Dat vraagt om
andere voorzieningen. We willen met
de tijd mee gaan’’, vertelt Hiddema.
Ook de rondleiding zou volgens hem
anders kunnen, met geluidsfragmenten
en filmpjes. ,,Via de vernieuwde website kunnen we mensen alvast een voorproefje geven om ze warm te maken
voor het museum. Kortom, we willen
de digitale opties meer benutten.’’
De bestuursleden zitten nu in een fase
dat ze zoeken naar methodes om het
museum op een eigentijdse manier in
te richten. ,,Dat kost tijd. Zo moeten
we onder andere subsidies aanvragen.
Sommige mensen vragen weleens ‘sjit
it al wat op mei it Ruurd Wiersmahûs?’
Maar wij willen het goed doen, niet
alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat verdient Ruurd Wiersma als
persoon, maar ook zijn bijzondere werk,
zijn erfgoed.’’

OPROEP:
rondleiders en werk
van Ruurd Wiersma
gezocht
In het Ruurd Wiersma Hûs ziet u
een prachtig staaltje naïeve schilderkunst. Hier woonde de oudmelkvaarder Ruurd Wiersma tot
zijn overlijden op 15 december
1980 . Na binnenkomst begeleidt
een van de 15 vrijwilligers de bezoekers eerst door het voormalige
huisje van Ruurd. Hier wordt het
levensverhaal verteld van de schilder met uitleg over het ontstaan
van de beschilderde wanden. Ieder schilderij verbergt zijn eigen
details en geheimen. Sommigen
zijn niet zichtbaar met het blote
oog, maar wel bijzonder weergegeven in de schilderijen.
Elk schilderij vertelt een verhaal:
Bijbelse taferelen, zijn beroep als
melkvaarder, de inhuldiging van
Prinses Beatrix of een trouwerij
in Burdaard. Ook zijn er nieuwe
aanwinsten uit particulier bezit
te zien, één van de mooiste versies van zijn bekende schilderij de
‘Elfstedentocht’ en niet te vergeten de haardpartij, circustaferelen en zijn levenswens: Een lieve
vrouw en kinderen.
Het Ruurd Wiersma Hûs bezit
meer dan 55 schilderijen plus
36 beschilderde objecten in de
woonkamer/doorgang vitrinekast/expositiekamer en alkoof.
Het museumbestuur wil de collectie graag compleet maken en
roept iedereen daarom op contact
op te nemen als ze schilderijen,
foto’s, filmpjes of verhalen hebben over Ruurd Wiersma. Ook
nieuwe vrijwilligers/rondleiders
zijn van harte welkom.
Wilt u op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen rondom het
Ruurd Wiersma Hûs? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief op
de website www.ruurdwiersma.nl
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“Net eamelje,
gewoan dwaan”

Onze kracht is onze no-nonsense
mentaliteit. We pakken door,
zeggen wat we doen
en doen wat we zeggen.
NEF Dokkum
Holwerderweg 21
9101 PA Dokkum
0519 - 229 119
info@nef.nl
www.nef.nl
Nef Kollum
Rijdstraat 2
9291 MB Kollum

Wilt u weten wat NEF voor
uw bedrijf kan betekenen?
Bel ons en informeer naar
de mogelijkheden!

Gewoon bijzonder én
bijzonder gewoon.
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Dennis uit. Naast zijn trainingen volgt
hij de opleiding Sportkunde en loopt
hij stage bij de Sven Kramer Academy. De topsorter doet wat langer over
zijn studie dan normaal, want in het
winterseizoen is Dennis veel van huis.
Gelukkig kan hij terugkijken op een
goed bobsleeseizoen. ,,We zijn zeventiende geworden bij het WK in het
Duitse Altenburg. Dat is in de laatste
vijf jaar op WK’s niet gelukt, dus ik
ben supertrots op dit resultaat.’’
Crash op tv

Bobsleeër Dennis Veenker:

‘Het is nu of nooit’
DAMWÂLD - De 28-jarige Dennis
Veenker, afkomstig uit Damwâld,
heeft één duidelijk doel voor ogen:
met zijn bobsleeteam meedoen aan
de Olympische Spelen van 2022.
,,In 2018 lukte het net niet en over
vijf jaar ben ik te oud. Dus dit is
mijn laatste kans’’, vertelt Dennis.
Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Dennis groeide op in Damwâld waar
hij tot zijn 22e woonde. Met een fanatieke atletiektrainer als vader is hij al
van jongs af aan in de ban van atletiek.
Vooral in polsstokhoogspringen blonk
hij uit. Hij won tien jaar geleden zelfs
brons bij de nationale indoorkampioenschappen voor A-junioren. ,,Toch
vond ik dat op een gegeven moment
niet zo spannend meer. Dat klinkt
misschien gek voor iemand die vijf
meter hoog springt, maar ik zocht
meer uitdaging’’, stelt de topsporter
die met zijn vriendin Moniek Klijnstra (Nederlands Kampioen skeeleren)
samen woont in Heerenveen.

eerlijk zijn: die eerste afdalingen met
de bobslee vond ik verschrikkelijk. Je
weet niet wat je overkomt als je met
een snelheid van 140 kilometer per
uur het bochtige parkoers afraast.
Je zit niet lekker, je voelt overal pijn
en hoort heel veel lawaai. Maar daar
moet je doorheen. Je leert ermee omgaan. Sterker nog, nu krijg ik bij elke
afdeling weer een adrenalinekick.’’
Sportkunde

Dennis zit nu samen met Ivo de Bruin
(piloot), Joost Dumas en Janko en Jelen Franjic Franjic als enige Fries in

Deze prestatie geeft vertrouwen voor
het komende seizoen. Als ze op dezelfde voet verder gaan kunnen ze
zich plaatsen voor de Winterspelen
van 2022 in het Chinese Peking.
,,Maar dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. De vorige keer lukte
het nét niet. We werken er nu vanaf
2018 keihard aan. Hoe? Door veel te
sleeën. Daarvoor reizen we de hele
wereld over, van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk tot Korea, Amerika en Canada. In Whistler in Canada is de snelste baan, die gaat 150

kilometer per uur. En ja, het gaat ook
weleens mis. Maar áls we crashen
weten we precies wat we moeten
doen. Een paar jaar geleden crashten
we tijdens een wedstrijd in Letland.
Dat was live op tv. Het enige wat ik
dacht was: o nee, zul je net zien, nu
zit mijn moeder voor de tv en dan
gaat het mis.’’
Trainingsbeest

Niet voor niets moet je als bobsleeër
kneiterhard zijn voor jezelf. Pijn boeit
Dennis niet. ,,Ik moet gewoon mijn
ding doen en keihard trainen. Ik ben
een echt trainingsbeest. Het afgelopen
jaar was alles vanwege de coronacrisis
wel anders dan anders, maar we waren
allang blij dat we mochten racen.’’
Het is voor Dennis de laatste kans
om mee te doen aan de Olympische
Spelen. Als remmer is hij over vijf
jaar te oud. ,,De Olympische Spelen
is op dit moment het belangrijkste
wat er is in mijn leven. Meedoen is
voor mij een droom die uit komt. Als
dát lukt….’’

‘Die eerste afdalingen
met de bobslee
vond ik verschrikkelijk’
het Nederlandse bobsleeteam. ,,Je
moet er veel voor over hebben om als
remmer mee te doen in de viermansbob. Het seizoen is net achter de rug,
dus we hebben nu één of twee weken rust, maar dan begint de training
weer. Ik train zeven tot tien keer per
week om fysiek beter te worden. De
trainingen bestaan uit gewicht heffen, krachttrainingen en sprinten’’, legt

Adrenalinekick

Het kwam dan ook op het juiste moment dat hij tijdens een atletiekwedstrijd gescout werd door een bobsleepiloot. Hij vroeg of Dennis mee
wilde doen als duwer met bobsleeën.
,,Dat leek me wel wat, maar ik zal

COLUMN

Geheugen
Zelfs een kenner van konten ziet het
verschil niet tussen die van Tetsje en
die van Daisy. Achterop de marathonwagen van Lucas Reinds heb ik een
eerste klas uitzicht op de achterwerken
van de twee Friese paarden, die ons
door de Trynwâldster dreven trekken.
Reinds is de eigenaar en menner van
het fraaie duo. Tetsje is veertien jaar
oud, een oude rot in het vak en Daisy is
vier jaar oud, die komt net kijken. Toen
ik hem vroeg eens een ritje te mogen
meemaken, toen stemde Reinds onmiddellijk in. Net als burgemeester
Gebben van Tytjerksteradiel destijds

bij diens kennismaking, die reed ook
met Reinds mee en wist niet wat hem
overkwam.
Toch zeker 15 kilometer ruiterpad
ligt er in de Trynwâlden. Voor ruiters
en menners is het er een eldorado. Ik
vraag Reinds of hij in Mûnein woont,
omdat er zo veel ruiterpad is of dat
er zoveel ruiterpad is, omdat Lucas
Reinds in Mûnein woont. Hij zegt: ,,Ik
tink dat lêste.’’ Het is geen opschepperij. Reinds, nu 73 jaar, was jarenlang
meninstructeur aan de Praktijkschool
in Oentsjerk, nog voor al die mooie paden werden aangelegd.

We gaan in een rustig looppasje door
Mûnein. De paarden wenden hun
hoofden naar een geel bestelbusje, dat
geparkeerd staat. ,,Hynders hawwe
in geweldich geheugen’’, zegt Reinds,
,,dat buske stie der de foarige kear net.’’
Ik denk aan de fuorman van Ferwert,
die heel vroeger elke dag van Ferwert
naar Leeuwarden ging om spullen
te brengen en spullen te halen. Een
soort van pakketbezorger, maar dan
met paard en wagen. Hij hield van een
slokje. Dat wisten de paarden, die bleven uit zichzelf bij elk café op de terugweg even staan.

Reinds stuurt Tetsje en Daisy scherp
en snel tussen een rij bomen door. Hij
roept ‘Links’ en ‘Rechts’. Dan zegt hij:
,,Even wat heger stean gean, der komt
in plasse oan.’’ Hij geeft de paarden de
teugels en stuurt ze door een plasse, die
eerder een diepe dobbe is. Het water
klotst in mijn schoenen. Wiete sokken.
Er speelt een glimlach van leedvermaak over het gezicht van de menner.
Bonne Stienstra
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

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

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

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

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

Buitenpost

Herbrandastraat 21

Leeuwarden
Zeesterstraat 3C

Bakkeveen
Drachten
Scheltingalân
Westersingel510

Vraagprijs: €200.000,-

Vraagprijs: €144.500,- k.k.

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

VERKOCHT

De Westereen
Opende
Boskwei 8
Sjallemastraat
43
Vraagprijs: €260.000,- k.k.
VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

Harkema

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

VERKOCHT

Boelenslaan

Blauwewyk 5
Verkocht

Skoalikkers 2
Verkocht

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

Buorrefinnewei 37
Verkocht

Kollumerpomp
Drachten
Foijingaweg
Westersingel66
10
Verkocht
Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

VERKOCHT o.v.

Grootegast

Hoofdstraat 74
Vraagprijs: €249.500,- k.k.

Burgum

Burgem. van Panhuysl. 15
Vraagprijs: €189.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Augustinusga

Jistrum

VERKOCHT

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

VERKOCHT

Oldehove
Julianastraat 30

Buitenpost
Buitenpost
Surhuisterveen
Surhuizum
Dykstrastraat
4
Waling
Dykstrastraat
4 Waling
De
Treaskes
18
Verkerckstraat
33

Vraagprijs: €180.000,- k.k

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

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

