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SCHERP?

Tijd voor een
e-bus? 
Denk eens aan financial lease!

Dé oplossing voor ondernemers die direct willen
profiteren van de voordelen van de elektrische
bus, maar niet de aanschafprijs ineens willen
betalen. Je bent zelf eigenaar van de bus, maar
spreidt de aanschafkosten. Via onderstaande
website zie je snel of de overstap naar een e-bus
interessant voor jou is.

https://rabo.nl/elektrische-bus

DE WESTEREEN - ,,Dit is noch leuker as game!’’ Met een rood bezweet hoofd 
rent één van de 132 voetbaltalentjes van VVZ naar de tent waar een groot 
glas drinken op hem te wachten staat. Op het kunstgrasveld en naastgele-
gen C-veld krioelt het van de jeugdleden, die met uiteenlopende oefe-
ningen zo veel mogelijk punten proberen te scoren. Dribbelen, penalty’s 
schieten en verdedigen; de FIFA-voetbaldag is een doorslaand succes. 

Zaterdag 8 mei stond bij veel jeugd-
leden van VVZ al weken met rode 
viltstift omcirkeld in de agenda. Ein-
delijk mochten ze hun kunsten laten 
zien tijdens het scoren van hun eigen 
FIFA-kaart. ,,Wy traine sûnt in oan-

tal moannen wer mei de jeugd, mar 
der meie noch altyd gjin wedstri-
den spile wurde’’, vertelt jeugdtrainer 
Theo Elzinga. Vandaar dat hij met het 
plan kwam om alle jeugdleden uit te 
nodigen voor een FIFA-voetbaldag. 

,,Krekt as de proffuotballers yn it 
spultsje FIFA kinne se op harren ei-
gen FIFA-kaart punten skoare op ba-
sis fan ferskillende kwaliteiten.’’

Lees verder op pagina 9

FIFA-voetbaldag op sportveld VVZ was FIFAntastisch!
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Gedragsdeskundige
‘Onze hond loopt bij een gedragsdes-
kundige.’ Ik had nooit gedacht deze zin 
ooit te zullen zeggen. Allereerst vanwege 
het feit dat ik nooit had verwacht ooit 
zelf hondeneigenaar te zullen zijn. En 
ten tweede omdat ik een broertje dood 
heb aan mensen die hun huisdier behan-
delen als mens. Maar tadaa! Hier zit ik 
dan: hondeneigenaar en in de ban van 
onze hondengedragsdeskundige.

Een goudvis die op zwemles moet. Een 
hamster die een ‘rebirth’ krijgt. Een 
paard dat naar klankschaalyoga gaat. 
Of een kat met hoogtevrees. Ik vond 
het allemaal maar onzin. Een dier is een 
dier. Die redt zich prima zonder al die 
poespas van therapieën en bezinning. En 
toch ben ik de afgelopen maand overstag 
gegaan. Sinds kort ben ik in training bij 
een hondengedragsdeskundige. En dat 
bevalt uitstekend.

Begin dit jaar adopteerden we Joep. Een 
schat van een Mechelse herder, met 
slechts één probleem. Joep is geobse-
deerd door auto’s. Hij ziet ze op kilome-
ters afstand rijden en begint al te kwijlen 
wanneer hij alleen maar het geluid van 
ronkende dieselmotoren hoort. En dat is 

niet alles. Het liefst rent hij er achteraan, 
happend in de banden, als een bordercol-
lie die z’n schaapskudde hoedt.

Helaas voor Joep wonen wij in een bos 
aan een zandweg waar verrassend weinig 
auto’s komen. Probleem opgelost, zou je 
denken. Maar zelfs hier ziet Joep ze nog 
vliegen. Het resultaat is een hond die 
iedere dag z’n baasje uitlaat. Een baasje 
dat gefrustreerd aan het touw wordt 
voortgetrokken. Dus restte ons nog één 
laatste redmiddel: de hondengedragsdes-
kundige.

Een maand geleden hadden we onze 
intake. Als baasjes waren we nog ze-
nuwachtiger dan Joep. Meestal ligt de 
oorzaak van een hondenprobleem niet 
zozeer aan Fikkie maar aan de baas, had-
den we gelezen op diverse hondenfora. 
En u raadt het al: ook dit keer was het 
niet zozeer Joep die z’n gedrag moest 
verbeteren, maar vooral de baasjes die 
hoognodig in training moesten.

Aan de hand van zeven zogenoemde 
roedelleiderregels leren we Joep steeds 
beter begrijpen. En hij ons, ook niet 
onbelangrijk. Bovendien herkennen we 

sindsdien de signalen die Joep ons geeft. 
Zo is gapen bijvoorbeeld niet een teken 
van vermoeidheid, maar van stress. Dat-
zelfde geldt voor een hond die zichzelf 
rond z’n neus likt of z’n rug begint te 
krabben. Stress, stress en nog eens stress.

Inmiddels zijn we in training. En dat 
lukt wonderwel. Stap voor stap leren 
we om stressfactoren bij zowel Joep als 
onszelf te vermijden. Dat lijkt trouwens 
eenvoudiger dan het is, weet ik uit eigen 
ervaring. Met jaloezie bekijk ik de film-
pjes die onze Friese Cesar Milan tijdens 
de eerste oefendag maakte van een Joep, 
die ogenschijnlijk kalm langs een snel-
weg wandelt.

Vol trots liet ik een goede vriend afgelo-
pen week mijn filmpje zien en vertelde 
over de signalen die Joep me stuurt en 
die ik nu kan lezen sinds de komst van 
onze hondengedragsdeskundige. Op z’n 
gezicht verscheen een brede grijns. Ook 
zijn signalen kon ik moeiteloos lezen. 
‘Niet Joep, maar jijzelf ziet ze vliegen.’ 
Gelijk heeft ‘ie. Daar hoef je geen ge-
dragsdeskundige voor te zijn.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Leen Jongewaard! Wie kent hem nog? 
Even het geheugen opfrissen met een 
tekst die we jaren geleden allemaal 
meezongen en waar we vandaag de 
dag nog meer dan ooit achterstaan: 
‘Ja, we zijn op de wereld, om elkaar te 
helpen, nietwaar’. Ik stam nog uit die 
tijd dat we dit allemaal meezongen. Ik 
kom nog uit de tijd dat we een hobby 
hadden. Die hebben we tegenwoordig 
niet meer. We hebben nu een passie, we 
zijn gedreven en dat is toch iets heel 
anders. Ik heb ook zo’n hobby, sorry 
passie, namelijk vogelkijken. Vroeger 
waren dat mensen met geitenwollen 
sokken en niet helemaal normaal. Een 
beetje getikte ouderen en jongeren die je 
niet serieus moest nemen. Ik was er dus 
een van hen. Ik weet nog dat ik in de 
provincie Groningen een mooie groep 
zwanen zag met kleurringen. Die 
wou ik aflezen, maar daarvoor moest 
ik een weg in die naar een boerderij 
leidde. Er stond een bord ‘Eigen weg’. 
Ja, dan weet je nog niets. Ik dacht: ik 
rijd er een stukje in en zie wel of het 
de moeite waard is om te vragen van 
wie de weg is. Ik werd echter in beslag 
genomen door de zwanen. Plotseling 
achter mij veel kabaal en geschreeuw. 
Ik begreep wie de eigenaar was. Twee 
jaar later, weer zwanen, weer ringen 
en ik tevreden. Helaas vast in de mod-
der. Een Gruninger boer met tractor 
gevraagd om mij los te trekken. ‘Kerel, 
wat mute ju daar ook?’ was de reactie. 
Hij keek mij meewarig aan na mijn 
antwoord, maar was bereid mij te hel-
pen. Vorig jaar september, vast in een 
greppel. Gelukkig kon ik een auto met 
trekhaak van een Groninger water-
schap tegenhouden. De oplossing? Ver-
geet het maar, dat mocht absoluut niet 
van het waterschap. Hij reed gewoon 
weg. Dit was Leen zeker niet. 

 Jefanka

COLUMN

‘Vaccineren voelt voor veel 
mensen als een bevrijding’
DAMWÂLD/DOKKUM - Hugo Veenker uit Damwâld is één van de mensen die helpt met het vaccineren tegen het 
coronavirus. ,,Ik vind het fijn dat ik op deze manier een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het heropstarten 
van de maatschappij’’, aldus Veenker.

Tekst: Klasina van der Werf 

Hugo Veenker was voorheen IC-kin-
derverpleegkundige in het ziekenhuis 
en werkte op de afdeling IC-neona-
tologie,  waar vroeggeboren baby’s of 
ernstig zieke pasgeborenen worden 
verpleegd. Daarnaast heeft hij  een 
eigen Sport- & Loopadviesbureau. 
Na het uitbreken van de coronacri-
sis vorig jaar meldde hij zich meteen 
aan bij de GGD Fryslân. In januari 
werd hij gebeld door het uitzendbu-
reau met de vraag of hij een rol wilde 
spelen bij het vaccineren. Hij twijfelde 
geen moment en volgde een bijscho-
lingscursus, waarna hij in februari kon 
beginnen bij het vaccinatiecentrum 
in Leeuwarden. Inmiddels wordt hij 
ook regelmatig ingezet bij de vaccina-

tielocatie in sporthal De Trimmer in 
Dokkum. ,,Tot nu toe heb ik vooral 
ouderen gevaccineerd en die zijn erg 
dankbaar. Zij hebben een jaar lang 
thuis gezeten en zien deze prik als een 
bevrijding. Als ze de tweede vaccinatie 
krijgen feliciteer ik ze en zeg dat ze 
naar de feesttent mogen. Alleen staat 
die er nog niet.’’

AstraZeneca
Hoewel Hugo Veenker al een aantal 
jaren met pensioen is heeft hij nog 
altijd een passie voor zijn vak. Hij ziet 
soms dat mensen wat gespannen zijn 
en probeert ze dan gerust te stellen. 
,,Voor ze het in de gaten hebben, heb 
ik de prik al gezet. Na afloop moeten 
ze nog even een kwartier wachten’’, 

vertelt de Damwâldster. Dat mensen 
zenuwachtig zijn komt volgens Hugo 
Veenker vooral door de berichten in 
de media, onder andere over het co-
ronavaccin AstraZeneca. ,,Ik heb 
dit vaccin zelf ook gehad en ik leef 
nog steeds’’, lacht Hugo. ,,Bij 8 men-
sen op 400.000 zijn ná de vaccinatie 
trombose en lage bloedplaatjes vast-
gesteld, maar er is geen causaal ver-
band aangetoond met het vaccin. De 
kans is dus heel klein. Toch begrijp 
ik wel dat sommige mensen angstig 
zijn. Ze hebben er geen grip op. On-
danks dat is de sfeer heel goed in het 
vaccinatiecentrum, ook onderling. Ik 
vind het belangrijk dat mensen met 
een positief gevoel vertrekken als ze 
geprikt zijn. Laatst was er een echt-

paar van 95 en 91 jaar, die maakten er 
een uitje van. Ze waren om half ne-
gen al van huis gegaan en reden met 
hun zoon eerst een rondje IJsselmeer. 
Na de prik zouden ze ook nog even 
rondrijden in Appelscha. Dat is toch 
prachtig?’’

Familieruzies
Veenker maakt echter ook andere si-
tuaties mee. Bijvoorbeeld dat kinderen 
niet willen dat hun ouders zich laten 
vaccineren. ,,Ik heb gehoord dat daar 
zelfs familieruzies door zijn ontstaan. 
Er was hier bijvoorbeeld een man van 
85 jaar die zei: mijn kinderen willen 
niet dat ik een prik laat zetten, maar 
ik bepaal zelf wat ik doe. Anderen kie-
zen er juist voor om zich niet te laten 
vaccineren omdat ze geen ruzie met 
de kinderen willen’’, vertelt Hugo. Hij 
geeft mensen die twijfelen als tip om 
voor zichzelf de voor- en nadelen van 
wel of niet vaccineren op een rijtje te 
zetten. Voor betrouwbare informatie 
kunnen mensen kijken op de website 
van het RIVM. Zelf is hij ervan over-
tuigd dat een vaccin de enige manier 
is om uit deze crisis te komen. ,,Ik wil 
straks graag weer op vakantie. Ook 
vind ik het erg voor de 15- tot 18-ja-
rigen. Zij zitten in een leeftijd dat ze 
een keer flink buiten de pot moeten 
piesen. Deze periode kunnen ze later 
nooit meer overdoen.’’

Trieste verhalen
De Damwâldster krijgt tijdens zijn 
werk veel positieve reacties over het 
vaccinatiecentrum. Mensen vinden 
dat het allemaal goed georganiseerd 
is. ,,Ik krijg ook trieste verhalen te ho-
ren, bijvoorbeeld van mensen die hun 
kleinkinderen een jaar niet hebben 
gezien.’’ Hugo hoopt dat mensen ook 
lering trekken uit de afgelopen peri-
ode. ,,De wereld heeft ons laten zien 
dat we verkeerd bezig zijn met z’n al-
len. Ik hoop dan ook dat mensen door 
deze crisis wakker zijn geschud. Mijn 
motto is altijd mensen zelf na te laten 
denken over de keuzes die ze maken 
en niet altijd te wijzen naar een ander. 
En als het om vaccineren gaat is het 
denk ik het belangrijkste om een be-
slissing te maken op basis van kennis 
en nooit op basis van emotie.’’
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Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak 

Ziet u alles en iedereen 
nog even scherp? 
Of wordt het tijd voor een nieuw montuur? Ook in deze tijd is 
een bezoek aan onze winkel goed mogelijk. We houden ons aan 
de veiligheidsmaatregelen, maar we zorgen ervoor dat u zich net 
zo vertrouwd en prettig voelt. 

Nieuwe bril?
We hebben weer een nieuwe collectie met eigentijdse, trendy én tijdloze brillen. 
Van Esprit tot J.F. Rey en van Mexx tot Porsche. Graag helpen we u bij het kie-
zen. Daarbij geven we persoonlijke aandacht en een deskundig en eerlijk advies. 
Ons team weet bijvoorbeeld welke kleuren het best bij uw ogen en huidtint 
passen.

Op afspraak
Op onze website kunt u een afspraak inplannen in de online agenda. Belt u 
liever, dan kan dat natuurlijk ook. We werken op afspraak voor oogmetingen, 
lenscontro-les en het uitzoeken van een nieuwe bril. Met minder mensen 
tegelijk in de winkel is het voor u en ons veiliger.

Moderne apparatuur
We kunnen op gepaste afstand werken met onze moderne apparatuur. Met 
onze DNEye® Scanner meten we uw ogen met de nieuwste techniek. Met 
de extra meetgegevens van de scanner kunnen we uw brillenglazen volledig 
personaliseren. Het resultaat is dat u scherper, helderder en natuurlijker ziet.

Computerbril
Heeft u thuis ook veel achter de computer gezeten? Als u uw ogen op de korte 
afstand niet meer scherp kunt stellen, kan een computerbril rust en comfort 
bieden. Het glas bestaat uit meerdere sterktes waardoor u op een ruimere 
afstand scherp kunt zien. Bent u geïnteresseerd, maak dan een afspraak voor 
een oogmeting. Tip: Sommige werkgevers geven hier een vergoeding voor. U 
kunt altijd checken of dat voor u ook geldt.

Zonnebril
Met een zonnebril op sterkte kunt u ook in het voorjaar zorgeloos genieten van 
de zon. Bovendien bent u dan verzekerd van uv-bescherming. Dat is niet alleen 
belangrijk voor uw huid, maar ook voor uw ogen. Wist u dat uv-straling kan 
leiden tot oogschade? Dat is te voorkomen met een zonnebril op sterkte.

Betrouwbaar advies
Dijk Optiek is een familiebedrijf dat al sinds 1964 bestaat: onafhankelijk, met 
een eigen assortiment en professionele oogzorg. Klanten voelen zich bij ons op 
hun gemak. Ze waarderen onze persoonlijke aandacht en het deskundige advies, 
bij-voorbeeld bij het uitzoeken van een montuur. Wilt u op een rustig moment 
komen? Reserveer dan een afspraak om 9:00 of 17:00 uur. U kunt gratis 
parkeren voor de deur.

Bent u toe aan 
een nieuwe bril?
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Vader en zoon kunnen niet wachten 
om weer samen naar Cambuur te gaan

BUITENPOST - Oene Koop (48) en Diederik (19) Teitsma uit Buitenpost kijken als echte Cambuursupporters terug 
op een mooi seizoen. Toch missen ze de sfeer in het stadion, zowel thuis in Leeuwarden als uit waar ze normaal 
gesproken ook de meeste wedstrijden bezoeken. Vader en zoon kijken dan ook uit naar het moment dat ze 
eindelijk weer – zonder coronatest – naast elkaar op de tribune mogen zitten. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Oene Koop heeft al bijna dertig jaar 
een seizoenkaart van Cambuur. Als 
klein jongetje ging hij altijd al met zijn 
vader mee naar de wedstrijden. ,,En 
als je één keer met het Cambuurvi-
rus bent besmet, kom je er nooit meer 
vanaf ’’, stelt Oene Koop. Hij stak zijn 

zoon aan die vanaf 2013 steevast elke 
wedstrijd meegaat. ,,In dat jaar werd 
Cambuur meteen kampioen’’, vertelt 
Diederik. Hij was nog maar elf jaar 
maar weet het als de dag van gisteren. 
Zijn vader was er bij, op 3 mei 2013 en 
belde vanuit het stadion met zijn zoon 

om te vragen wat de stand bij de con-
currenten was. ,,Op de achtergrond 
hoorde ik ze steeds wel juichen’’, lacht 
Diederik. Een groot kampioensfeest 
bij de Oldehove volgde. Diederik: 
,,Dat was het mooiste feest dat ik ooit 
heb meegemaakt.’’

Beroerder dan beroerd
Dit jaar moesten ze het kampi-
oensfeest missen vanwege corona. 
,,Het jaar ervoor ook al’’, stelt Oene 
Koop die het seizoen 2019/2020 om-
schrijft als ‘beroerder dan beroerd’. 
Hij doelt daarmee op het feit dat ze 
zo goed als kampioen waren, maar 
toch buiten de prijzen vielen omdat 
de KNVB anders besliste. ,,Dat deed 
enorm zeer’’, zegt Oene Koop. Die-
derik voegt eraan toe dat de manier 
waarop het besluit werd genomen 
door de KNVB vooral heel oneer-
lijk was. Meteen na de teleurstelling 
kochten vader en zoon weer een sei-
zoenkaart voor Cambuur. ,,Dat was 
geen discussie’’, zegt Oene Koop, on-
danks dat de coronatijd onzekerheid 
met zich meebracht. Slechts twee 
wedstrijden mochten ze erbij zijn. De 
rest van de wedstrijden keken ze op tv 
‘mei in pilske derby’. Het tweetal uit 
Buitenpost heeft zich nooit druk ge-
maakt om het kampioenschap. ,,Pro-
motie was het enige dat telde. De 
wedstrijd dat ze officieus promoveer-
den had dan ook meer impact dan het 
kampioenschap. Maar de explosie aan 
emoties die loskomt als je er echt bij 
bent is toch anders.’’

Dé wedstrijd van het jaar
Oene Koop en Diederik hopen dat 
ze er vanaf komend seizoen weer live 
bij kunnen zijn. ,,Maar wel zonder 
te testen. Daar heb ik geen zin in’’, 
vindt Oene Koop. ,,Dan moeten we 
voor de wedstrijd naar Leeuwarden 

om te testen, €7,50 voor die test 
betalen en als de uitslag negatief is 
nogmaals naar Leeuwarden om de 
wedstrijd te zien. Ik heb veel voor 
mijn club over, maar dat gaat me te 
ver.’’ Zijn zoon is het met hem eens, 
maar hij zou wel een uitzondering 
willen maken voor dé wedstrijd van 
het jaar. ,,Ik kijk nu al uit naar de 
wedstrijd tegen aartsrivaal SC Hee-
renveen. De laatste keer wonnen we 
met 3-1. Dat was in januari 2014. Ik 
had hoofdpijn van het schreeuwen 
en van de confettikanonnen, maar 
wat was het mooi.’’ Ook kijken ze 
uit naar de wedstrijden tegen Feyen-
oord, Ajax en PSV. Maar Emmen is 
voor hen minstens zo speciaal speci-
aal, want daar zitten Oene Koop zijn 
broer en zoon op de tribune. Diede-
rik: ,,Elke punt is belangrijk in de 
eredivisie. We moeten het de andere 
clubs zo moeilijk mogelijk maken. 
En als het dan lukt om te handha-
ven, dan is het feest net zo groot als 
nu met het kampioenschap.’’

Wille op de tribune
Eerst kijken Oene Koop en Diederik 
er naar uit dat ze weer welkom zijn in 
het Cambuurstadion. ,,Dan gaan we 
weer zeuren op de scheidsrechter en 
ouwehoeren met de mensen om ons 
heen die in vak 12 op de Noordtri-
bune zitten. We kennen elkaar in-
middels allemaal. Het wordt tijd dat 
we met z’n allen weer ‘wille ha’ op de 
tribune. Dom praat, foeteren, maar 
vooral genieten.’’ 

Corona-uitbraak houdt 
dorp Ee in z’n greep
EE - Precies twintig jaar na de MKZ-crisis in Ee ging de basisschool in 
het dorp weer dicht. Dit keer vanwege de coronacrisis. ,,Het is niet met 
elkaar te vergelijken’’, stelt directeur Onno Bouma van cbs De Gearing. 
,,Maar veel ouders en leerkrachten werden er wel weer aan herinnerd.’’

Tekst: Klasina van de Werf

Onno Bouma is net weer een beetje 
bijgekomen van corona dat ook hem 
in z’n greep had. Het viel hem erg te-
gen. ,,Dit is echt niet zomaar even een 
griepje’’, zegt de directeur van de ba-
sisschool in Ee. Hij was er goed ziek 
van, net als zijn collega van groep 3 en 
4. Twee andere juffen hadden lichte 
klachten. Bouma kan zich er nog niet 
bij. ,,We hebben ons steeds zó goed 
aan alle coronamaatregelen gehou-
den. En dan gaat het toch nog mis.’’

Het virus sluimerde al wat langer in 
Ee. Het begon rond Pasen toen de 
juf van groep 3/4 positief getest werd. 
Voor het eerst sinds de coronacrisis 
moest een hele groep kinderen van de 
Gearing in thuisquarantaine. Op 13 
april moest ook de juf van groep 5/6 
hals over kop naar huis omdat haar 
man positief getest was. Zelf had ze 
(nog) geen klachten waardoor de kin-
deren uit haar klas gewoon naar school 
mochten. In diezelfde week appte een 
andere juf dat ze griepklachten had, 
ze vertrouwde het niet en bleef thuis. 
Ook zij bleek corona te hebben.

MKZ was in dezelfde periode
Vanaf dat moment was het hek van 
de dam. De één na de andere leer-

ling meldde zich ziek met corona, in 
één klas waren er zelfs achttien posi-
tief getest. ,,In nauw overleg met de 
GGD is toen besloten de school te 
sluiten. Ouders waren opgelucht. Nu 
hoefden ze zelf niet meer de keuze te 
maken of ze hun kinderen wel of niet 
naar school moesten laten gaan. Ze 
konden zich op hun eigen gezin rich-
ten. Kinderen van groep 8 hebben nog 
wel net op tijd de Eindtoets kunnen 
maken’’, vertelt Onno. In totaal is de 
school anderhalve week dicht geweest, 
dat was net voor de meivakantie. De 
kinderen kregen wel thuisonderwijs, 
net als twintig jaar geleden. ,,Toen 
brachten onze juffen pakketjes met 
huiswerk bij de kinderen langs, nu 
gaat alles digitaal. Toch dachten veel 
ouders en kinde-
ren daar weer even 
aan terug, temeer 
omdat het precies 
in dezelfde peri-
ode was. Al heb-
ben de meesten de 
MKZ-crisis wel als 
veel erger ervaren. In die tijd werden 
hele bedrijven geruimd. Nu zag je wel 
weer de verbondenheid tussen de lot-
genoten ontstaan. Via de app hielden 
dorpsbewoners elkaar op de hoogte.’’

‘Je kunt er geen peil op trekken’
De klachten die de met corona be-
smette kinderen hadden vielen mee. 
De ene helft was een beetje grieperig 
en de andere helft had nergens last 
van. ,,Van sommige ouders weet ik 
wel dat ze behoorlijk ziek zijn geweest 

van het coronavirus. 
Helaas had ik dat 
zelf ook. Op een 
gegeven moment 
was ik op een punt 
beland dat ik dacht: 
nu moet het niet 
nóg erger worden. 

De angst zit er dan toch wel in. Het 
virus is zo onvoorspelbaar, je kunt er 
geen peil op trekken’’, zegt de direc-
teur. Hij is erg geschrokken van hoe 
snel het virus zich in de school ver-

spreidde en vermoedt dat de school 
te maken heeft gehad met de zeer be-
smettelijke Britse variant. ,,Het heeft 
in totaal invloed op zo’n 25 gezinnen 
gehad. Uit eigen ervaring weet ik nu 
dat er – los van de ziekte – heel wat 
op een gezin afkomt als ze te maken 
krijgen met corona.’’

‘In de praktijk is het nog heftiger 
dan ik dacht’

Onno Bouma wist vanaf het begin 
van de coronacrisis dat het ernstig 
was en nam het virus zeer serieus. ,,In 
de praktijk is het nog heftiger dan ik 
dacht. Eerlijk gezegd baal ik er ook 
stevig van. We hebben er alles aan 
gedaan om een uitbraak te voorko-
men en dan gebeurt het toch. Ik vind 
het vooral jammer voor de kinderen 

die zo’n zin hadden in de Konings-
spelen. Dat kon nu niet doorgaan.’’ 
De directeur vindt het daarom be-
langrijk om de laatste acht weken 
van dit schooljaar op een positieve 
manier af te sluiten. Hij kan zich 
niet eens meer herinneren wanneer 
ze op school voor het laatst iets leuks 
georganiseerd hebben. ,,Natuurlijk 
blijven we voorzichtig, maar we la-
ten ons niet door angst leiden. Het 
is ook belangrijk dat de kinderen lol 
hebben. Misschien moeten we ons 
de komende tijd zelfs maar eens wat 
minder op het onderwijs richten. We 
hopen op zonnig weer en gaan er tot 
de zomervakantie een mooie tijd van 
maken, zodat de kinderen en hun ou-
ders later toch nog terugdenken aan 
een mooi schooljaar.’’

‘We hebben ons steeds 
zó goed aan alle 

coronamaatregelen 
gehouden. En dan gaat

het toch nog mis’

Vanwege de corona-uitbraak in Ee kon Klaas Jan Mossel zijn achtste verjaardag niet 
op school vieren, dus hebben de dorpsbewoners het op deze manier opgelost. 
Foto: Burt Sytsma
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De notaris voor uw regio!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

TIMMERWERF 2  |  9291 EH KOLLUM  |  +31 (0)6 30819 872

De Specialist in kussens op maat

Stel in vijf
stappen uw

eigen maatwerk
kussens
samen.

kinderwoud.nl

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

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Simmerwei 6a, 9295 KA Westergeest

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW
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De Quizshow uit Kollum is een landelijk succes
KOLLUM - De Quizshow van Bouke Koning (39) uit Kollum trekt deel-
nemers uit het hele land. In coronatijd heeft de online variant van de 
Quizshow een enorme vlucht genomen. Wessel de Roos van café de Hos-
sebos in De Westereen en Pieter Jan Heidstra van de Westereender waren 
één van de eersten die Bouke Koning inschakelden als quizmaster van de 
online Quizshow. Vanavond, precies een jaar later, zorgen ze samen voor 
een fantastische afsluiter.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Bouke Koning kwam vijf jaar geleden 
al op het idee om ‘iets’ te doen met een 
quizshow. ,,Ik ben altijd al een lief-
hebber geweest van spelletjes. Linda 
de Mol is mijn grote voorbeeld en ik 
hou van de presentatiestijl van Mar-
tijn Krabbé. Voor de sfeer kijk ik lie-
ver naar programma’s als The Voice in 
Engeland, maar ook het concept van 
Beat the Champions vind ik fantas-
tisch’’, vertelt Bouke. Hij begon klein, 
alleen met familie. Tijdens het jubile-
umjaar van voetbalvereniging VIOD 
in Driezum werd hij voor het eerst 
gevraagd om een grote quiz te leiden. 
,,We maakten toen gebruik van kleine 
quizkastjes met zo’n rode knop erop. 
Het werd een leuke avond en al snel 
werd ik gevraagd door mijn werkgever, 
de Rabobank, om ook daar een quiz te 
organiseren’’, zegt Bouke die voor deze 
avond moderne stemkastjes aanschaf-
te. Het volgende evenement was de 
wijkenstrijd tijdens de gondelvaart in 
Aldeboarn. Met een tent vol bloedfa-
natieke deelnemers werd de show een 
groot succes en smaakte naar meer…

Van zolderkamer tot studio
In 2018 bouwde Bouke Koning De 
Quizshow uit met een compleet decor 
vol licht, beeld en geluid. Een jaar later 
besloot hij de show meer te promoten 
met als gevolg dat het zo druk werd 
dat hij in 2020 minder ging werken. 
,,Ik had al diverse boekingen staan 
voor dat jaar, maar toen kwam coro-
na’’, vertelt Bouke. Hij kreeg het ver-
zoek van een collega voor een online 
quiz. Eerst was hij nog wat afwach-
tend, maar toen duidelijk werd dat 
de pandemie nog wel even zou duren 
trok Bouke toch de stoute schoenen 
aan. Hij bouwde zijn zolderkamer om 
tot studio en organiseerde vanuit dat 
kleine kamertje op Koningsdag een 
online Quizshow voor alle inwoners 
van voormalig Kollumerland. Op 5 
mei volgde de hele gemeente Noar-
deast-Fryslân. Bouke herinnert zich 
deze show nog goed. ,,Eén ronde voor 
het einde floepte het systeem eruit. Ik 
kon wel door de grond zakken. Ik ben 
nogal perfectionistisch dus dat ik pas 
de volgende dag de uitslag bekend kon 

maken vond ik verschrikkelijk. Maar 
al snel bleek het publiek het helemaal 
niet erg te hebben gevonden. Ze wa-
ren juist heel positief en hadden een 
prachtige avond gehad.’’

Aangever en grappenmaker
Vanaf dat moment is Hans Postma (46) 
uit Buitenpost erbij gekomen. Hans is 
ICT-beheerder in de zorg en heeft de 
nodige ervaring met computersyste-
men. Bouke en Hans kennen elkaar al 
van jongs af aan uit de tijd dat ze allebei 
vrijwilliger waren bij RTV NOF. Zij 
presenteerden daar Zomerradio op za-
terdagmiddag met live muziek. Vooral 
‘Het bloemetje’ was een enorm populair 
onderdeel van het programma. Daarbij 
werd tijdens de show een bloemetje 
weggegeven waardoor de mooiste ver-
halen boven water kwamen. ,,Het was 
altijd een chaos in de studio, maar de 
interactie met het publiek, de artiesten 
en elkaar was bijzonder’’, zegt Bouke. 
Hans: ,,Wij hebben altijd een rare klik 
gehad, we hoeven elkaar maar aan te 
kijken en dan snappen we elkaar. Dat is 
nog steeds zo.’’ Als Laurel en Hardy of 
Ron en André bleek ook het duo Bouke 
en Hans te werken. De één de aangever, 
de ander de grappenmaker. Voor Bouke 
was het de reden om Hans te vragen 
om hem te helpen, zoals bij de quiz van 
de Hossebos en de Westereender waar-
bij meerdere prijzen werden verloot. 
Tijdens dergelijke avonden is er genoeg 
werk aan de winkel.

Meneer Hans
De Quizshow is inmiddels zo uit de 
hand gelopen dat presentatie vanaf de 
zolderkamer niet meer mogelijk was. 
Bouke zocht een studio en vond die in 
het Bedrijvencentrum Kollum. Hier 
heeft hij met behulp van de technische 
kennis van Hans een professionele stu-
dio gemaakt van waaruit hij de shows 
presenteert. Aanvragen komen vanuit 
het hele land. Hij is één van de wei-
nigen die de online quizshow op deze 
manier verkoopt. Als ‘controlfreak’ 
vroeg Bouke aan Hans om zijn back-
up te zijn. ,,Dat was maar goed ook, 
want vlak daarna kreeg ik corona’’, 
zegt Bouke die het virus opliep toen 
hij als scheidsrechter floot in de eredi-
visie volleybal. Voor Hans Postma - in 
deze regio vooral bekend als ‘Meneer 
Hans’ van de Coolkids Party – kwam 
Bouke zijn vraag precies op het goede 
moment. ,,De Coolkids Party’s waren 

vanwege corona allemaal afgelast, dus 
ik had tijd over’’, lacht Hans. Hij ge-
niet van het presenteren en hoopt dat 
hij de kindershows binnenkort weer 
kan oppakken. ,,Al begin ik daar lang-
zamerhand ook met afbouwen, want 
ik wil geen Bassie worden die bijna tot 
aan zijn einde als clown bij het circus 
is gebleven.’’

Lovende reacties
Ook Bouke hoopt in de toekomst de 
Quizshow op locatie weer op te pak-
ken. Tot die tijd gaat hij door met de 
online show, zoals vanavond met de 
Hossebos en de Westereender. Het 
succes van de bijbehorende Hossebox 
van Wessel en Pieter Jan heeft Bouke 
op het idee gebracht om een soortge-
lijke Quizbox met lekkere hapjes aan 
te bieden aan de deelnemers. ,,We kre-
gen daar steeds meer vraag naar, dus 
ben ik op zoek gegaan naar verschil-
lende varianten. Ook bieden we in-
middels een digitale Bingo aan en voor 
de liefhebbers kunnen we zelfs een mix 
van de Quiz en Bingo verzorgen.’’ En 
zo wordt de Quizshow steeds mooier 
en groter met als doel het publiek een 
gezellige avond te bezorgen. Dat dat 
in coronatijd is gelukt bewijzen de 
reviews op de site. Honderden deelne-
mers gaven de show 4,9 van de 5 ster-
ren en de reacties zijn lovend. Vooral 
het tempo, de interactie via de chatbox 
en de humor van de heren spreken het 
publiek aan. Die humor zullen deel-
nemers van de Kick Out Avondklok 
Pubquiz Show vanavond ongetwijfeld 
te zien krijgen. ,,Quizshow?’’, vraagt 
Hans. ,,We hebben vanavond toch een 

Bingo?’’ Bouke rolt met z’n ogen. 

,,Nee, vanavond is de Quizshow’’, ver-
zucht hij.  Het is duidelijk, het duo is 
er weer helemaal klaar voor.

Meer informatie: www.dequizshow.nl 

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

Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06 
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl 

Nieuw: De Quizbox

De Quizbox is vanaf nu verkrijg-
baar als je De Quizshow of de Bin-
goshow boekt voor jouw bedrijf of 
organisatie. De inhoud van de box 
is met zorg samengesteld door lo-
kale ondernemers uit Kollum, de 
thuisbasis van De Quizshow. In 
de box zitten de lekkerste en zelf-
gemaakte streekproducten. Door 
meerdere samenstellingen aan te 
bieden is er voor elk wat wils. Maak 
de quiz voor je deelnemers dus 
uniek en geef ze de Quizbox. Ge-
garandeerd een heerlijk avondje!

Voor meer informatie
over De Quizbox, zie 

www.dequizshow.nl/quizbox

Bouke Koning en Hans Postma hebben naar eigen zeggen altijd al 
een ‘rare klik’ gehad. ,,We hoeven elkaar maar aan te kijken en 
dan begrijpen we wat we bedoelen. Dat is nog steeds zo.’’
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Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen, 
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u. 

Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen. 
 Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 10,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:
voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice

Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

✃

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend 
3 maaltijden voor slechts € 10,- .  
Normaliter kost een maaltijd € 7,30. 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. 

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,30 incl. bezorging/BTW

TELEFOON: 0511 44 44 88

Wie zegt dat de kleur van je haar in voor-
jaar zomer per se lichter moet zijn dan in 
najaar winter? Onzin!

Ga eens voor een warme toner, dé trend voor het ko-
mend seizoen. Een toner is een tijdelijke kleuring die na 
het wassen over je huidige haarkleur heen wordt gezet. 
Zo ben je ongeveer zes weken lang supertrendy en kun je 
naar hartenlust spelen met je highlights. Go for it !

HAARTRENDS VOOR 
VOORJAAR/ZOMER 
DOOR THUISKAPPER BAUKJE.

Straks ook weer zin in een nieuw 
trendy kapsel? ik kom bij u thuis.

Bel of app dan voor een afspraak: 
06 13300899

Complete 
set van  10 

zonnepanelen
vanaf € 2.950,-

Ze kunnen het Ze kunnen het
dak op!dak op!

Birdaarderstraatweg 127
9101 CZ Dokkum
0519 820 000
info@asndokkum.nl
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DEF Doek onthulling logo 5000x3500.pdf   9-9-2011   12:08:51

Wees slim en investeer nu in 
zonnepanelen!
Met meer dan 30 jaar ervaring en gecertificeerde 

installateurs is onze kennis uw garantie

Mail of bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek 

verkoop@asndokkum.nl of  0519 - 820 000

www.asndokkum.nl      
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Van lekke band
naar vaste klant
WÂLTERSWÂLD - Autobedrijf Boersma uit Wâlterswâld bestaat ruim 45 jaar. In 
al die jaren is er veel veranderd. Zo werken de monteurs van Boersma nu veel 
met computers en zijn ze onlangs opgeleid tot remspecialist voor elektronisch 
remmen van Bosch Car Service. ,,De elektrische systemen en het elektrisch 
rijden nemen een enorme vlucht, zo merken wij ook hier in Wâlterswâld.’’ 

Het is alweer bijna veertig jaar geleden 
dat Kees Boersma als klein jongetje de 
eerste steen heeft gelegd bij Autobe-
drijf Boersma in Wâlterswâld. ,,Ik heb 
altijd al wat met auto’s gehad’’, vertelt 

Kees Boersma. Achter de garage van 
zijn ouders reed hij weleens stiekem 
een stukje in een oude auto. ,,Of we 
bouwden mistlampen op de auto en 
haalden de boxen eruit’’, lacht hij. Na 

vijf jaar bij een ander autobedrijf te 
hebben gewerkt kwam hij - samen met 
zijn vrouw Minke - in het jaar 2000 bij 
zijn ouders in de zaak. In 2008 was het 
de beurt aan hun oudste zoon Pieter 
Heerke om de eerste steen te leggen 
van de vernieuwde garage achter het 
bestaande pand. ,,Onze zoon werkt nu 
bij het bergingsbedrijf ’’, vertelt Kees 
Boersma. Het bergingsbedrijf bestaat 
al sinds 1980 en maakt het werk voor 
het team nog uitdagender. ,,Wij ma-
ken van alles mee. Soms zijn we net 
sociale werkers. Als mensen met hun 
auto de sloot in zijn gereden halen we 
niet alleen hun auto er met een kraan-
wagen uit, maar stellen we ze ook ge-
rust, maken we een praatje en bieden 
we ze koffie aan. Als dank krijgen we 
hier geregeld taart bij de koffie van 
tevreden klanten. Daar doen we het 
voor. Tevreden klanten zijn voor ons 
het allerbelangrijkste.’’

Klanten geven een 8,9
Niet voor niets wordt Automobiel-
bedrijf via klantenvertellen.nl beoor-
deeld met een 8,9. Vooral de haal- en 
brengservice wordt zeer gewaardeerd. 
,,Nu in coronatijd helemaal’’, zegt 
Kees. Met name oudere mensen blij-
ven in deze tijd liever thuis, maar de 

APK’s gaan wel door. Ook voor on-
derhoud van de caravan of camper 
maken klanten dankbaar gebruik van 
deze service.’’ Proefritten worden ook 
steeds meer vanaf huis gemaakt in co-
ronatijd. Volgens Kees Boersma zijn 
er vorig jaar vooral veel jong gebruikte 
auto’s verkocht, zowel Duitse als Fran-
se merken. ,,We proberen de mensen 
ondanks de maatregelen zo goed mo-
gelijk van dienst te zijn.’’ 

De laatste vier jaar is de elektrische 
auto in opmars, merkt Boersma. ,,Nu 
nog verkopen we de meeste elektri-
sche auto’s voor de zakelijke markt. 

Ik verwacht dat deze auto’s over een 
paar jaar ook voor particulieren steeds 
aantrekkelijker worden. Grote auto-
merken als Volvo en VW hebben al 
gezegd dat ze binnen een paar jaar 
overstappen. De techniek gaat door 
dus als autogarage kunnen we niet 
achterblijven.’’ Wat niet veranderd 
is de service van Boersma. Niet voor 
niets is ‘vertrouwd met service’ de slo-
gan van dit bedrijf. ,,Ik vind het be-
langrijk om mensen goed te adviseren 
en te helpen. Nog steeds krijgen we er 
nieuwe klanten bij. Wat soms begint 
met een lekke band, eindigt vaak als 
vaste klant.’’ 

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

DE WESTEREEN - Eind maart legt Theo zijn plan voor een FIFA-voetbaldag 
voor aan collega-trainer Douwe de Jager. Ook hij is meteen enthousiast. 

Tekst: Nynke van der Zee Foto’s

De heren besluiten om ook jeugd-
trainers Wybe van Wieren en Hayco 
Visser te vragen voor de organisatie. 
Met z’n vieren werken ze Theo’s idee 
uit en presenteren het plan aan het 
bestuur en de supportersvereniging 
van de voetbalclub. ,,Dy wienen fuort 
entûsjast’’, knikt Douwe. ,,Seker as it 
om jeugdleden giet, is it belangryk om 
geregeld wat te organisearjen. Dit is 
dochs in stikje klupbining.’’

Wat begint als een klein idee, groeit al 
snel uit tot een toernooi van formaat. 

Maar liefst 132 talentjes tussen de 6 
en 15 jaar schrijven zich in. ,,Op alve 
bern nei docht ús hiele jeugdseleksje 
mei’’, knikt Theo. Ook de oudere 
jeugdleden vanaf 16 jaar worden op-
getrommeld als vrijwilliger. ,,Fansels 
hâlde wy ús oan de coronamaatre-
gels. Mar wy binne oergriislik wiis 
dat der hjoed sa folle minsken op it 
fjild stean’’, glundert Theo, terwijl hij 
vanaf de zijlijn naar het spektakel op 
het veld kijkt. ,,Dat fyn ik noch wol 
it allermoaiste: dat elkenien him ynset. 
Dit is echt in súkses fan ús allegear.’’

Eigen FIFA-kaart
Boven in de kantine speelt zich on-
dertussen in alle rust het adminis-
tratieve werk af. Hier liggen de 132 
FIFA-kaarten klaar op de grote tafel. 
De vorm van de kaart is gekopieerd uit 
het spel en is aangepast op basis van de 
FIFA-dag van VVZ. Onderaan prijkt 
het eigen rood-groene VVZ-logo. ,,In 
spiler krijt yn it spultsje FIFA in ran-
king op ferskillende ûnderdielen’’, legt 
Wybe van Wieren uit. ,,Sa dogge wy 
dat ek. Alle bern krije oan de ein fan 
de dei in eigen FIFA-kaart mei nei 
hûs. In moai oantinken oan dizze dei. 
Mar it moat wol allegear 132 kear mei 
filtstift ynfuld wurde’’, grijnst hij. 

Waar Wybe zich ontfermde over het 
digitale proces, boog Hayco zich over 
het toernooischema, het indelen van 
de teams en het inplannen van alle 
vrijwilligers. ,,In protte frijwilligers ha 
wy persoanlik benadere en de measten 
woenen mar wat graach meihelpe. Dat 
is wol echt super’’, vertelt Hayco. Het 
harde werk van de vier heren betaalt 
zich dubbel en dwars terug. Op het 
veld lopen beretrotse jeugdleden met 
hun FIFA-kaart rond. ,,Dizze set ik 
op myn keamer’’, grijnst een jongetje 
in een bezweet Messi-shirt. ,,Sjoch, 

dêr dogge wy it foar’’, knikken Theo en 
Douwe. ,,Foar in soad jeugdleden is dit 
de beleaning fan al it trainen. Dizze dei 
jout it seizoen dochs noch wat kleur.’’

Dank aan alle sponsoren
Het FIFA toernooi werd mede mo-

gelijk gemaakt met steun van Voet-
balvereniging Zwaagwesteinde, 
supermarkt COOP, de supportersver-
eniging van VVZ, Boersma’s Groente 
& Fruit, Koninklijke Damstra Instal-
latietechniek en de vele vrijwilligers 
die zich hebben ingezet.

Wat begint als een klein idee, groeit
al snel uit tot een toernooi van formaat
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De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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De Natuurlijke Bron
Een opvallende verschijning en geluk-
kig nog steeds rondom te zien, is de 
scholekster. Een vogel die je vaker nog 
eerder hoort dat ziet. Het geluid van 
een scholekster, liefkozend vaak “Bonte 
Piet” genoemd, is ver dragend. De zwart 
witte vogel met zijn opvallende oranje 
snavel, wordt door leken een enkele 
keer nog verwart met de gewone ekster. 
Wat voor veel weidevogels geldt, geldt 
helaas ook voor de ‘schollies’ om met 
de echte ingewijden over het leven van 
scholeksters te praten; de mensen, die 
een vergunning hebben om jonge, maar 
ook volwassen scholeksters te ringen. 
Niet alleen met een metalen ring, maar 
ook met kleurringen. Hierdoor zijn de 
vogels mooi te volgen. Opmerkelijk of 
wellicht toch niet, omdat dit al bij veel 
vogels is vastgesteld, is de drang van 

deze vogels om vaak naar hun geboor-
tegrond terug te keren. Vrijwel ieder 
broedseizoen worden ze op dezelfde 
plak terug gemeld en daarbij is het ook 
opvallend dat ze vaste overwinterplek-
ken kennen. In onze regio is Heinrich 
Vogt uit De Westereen heel veel bezig 
met scholeksters. Het kleurringen af-

lezen en de melding daarvan doorge-
ven is niet alleen heel nuttig voor het 
onderzoek, maar levert ook voor jezelf 
heel veel voldoening. Soms zie je de lijn 
van broed- en winterseizoen jaren ach-
tereen terug. Nog veel leuker is om een 
vogel te zien, die een jaar of een aantal 
jaren niet is waargenomen.

We krijgen wat betreft de aantal-
len scholeksters wellicht een verkeerd 
beeld. Je ziet en hoort ze immers 
overal. Ook in de dorpen, ook op platte 
daken, dus lijkt er geen probleem. 
Scholeksters bereiken over het alge-
meen een aardige leeftijd, hierdoor is 
het langer buiten beeld gebleven, dat 
ze aan het verdwijnen zijn. Ik zou ze 
niet graag willen missen. De prachtige 
beelden van bijvoorbeeld twee schol-
eksters op de woning in Kollumer-
zwaag, de groepjes ‘vrijgezelle nog niet 
broedrijpe’ vogels druk kwebbelend in 
het weiland.

Zo’n dertig jaar geleden zag ik samen 
met Peter Santema en Marcel van Kam-
men, twee jongens uit de hoogste klas-
sen van de basisschool, mijn eerste grote 
zilverreiger in het Lauwersmeer. Een 
schitterende waarneming voor mij, maar 
ook de jonge knapen, die later beide 
grotendeels werkzaam zijn in de natuur. 
Ik vergeet het nooit meer, net zomin 
als ik vergeet dat ik met Jo Scheepers 
voor de eerste keer een groep van vijf-
tig exemplaren zag. Inmiddels is ook 
de kleine zilverreiger soms in de regio 
te bewonderen. Vorige maand zag ik in 
het Lauwersmeer gebied een groep van 
vijf koereigers. Indrukwekkend mooie 
vogels, genieten in pure stilte. Even 
terugdenken aan de eerste grote zilver-
reiger en mijn eerste koereiger. Gaat 
de koereiger net zo gewoon worden als 
de grote zilverreiger. Voor mij mag het. 
Ook in het Lauwersmeer een groep van 
vijf steltkluten, ongelofelijk, die lange 
poten en daarom is de naam steltkluut 
heel passend. Mooi, net als de visarend 

die ik zag in een bijna dode boom in het 
water bij Eastermar. Op afstand liet hij 
zich urenlang bewonderen en soms puz-
zelde hij even aan een vis die hij gevan-
gen had. Je hoeft echt geen verre reizen 
te maken om prachtige beelden in de 
natuur te zien. Het gewone kan ook heel 
mooi zijn, zoals de scholekster.

Foto’s: Johannes van Kammen

Omgedraaid
DE WESTEREEN - In de laatste dagen van april zwom deze grote Canadeze 
Gans door de stille wateren van De Westereen. Door middel van overbelichting 
in combinatie met een perfecte reflectie kon ik deze foto maken, je ziet bijna niet 
dat hij omgedraaid is door het stille water!

Foto: Robin van der Land

De 18-jarige Robin van der Land 
uit De Westereen timmert goed aan 
de weg als natuurfotograaf. Hij won 
meerdere fotowedstrijden en zijn 
foto’s worden over de hele wereld ge-
deeld via social media. Hij verzorgt 
elke maand een fotorubriek in deze 
krant: Natuurlijk vastgelegd.

Vind mij op social media :
Instagram  Robinvanderland
Facebook  Robin van der Land

Tip:
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 

Natuurlijk vastgelegd

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

Facebook Natuur in De 
Westereen en Sweacher Mieden 
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? Op verzoek van velen is 
deze facebookpagina inmiddels 
uitgebreid met de Sweacher 
Mieden. Alle meldingen zijn voor 
mij van belang. Wanneer komen 
de vogels en vlinders? 

 Natuur in De Westereen
 en Sweacher Mieden.

Natuurlijke bron

XX
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking
  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Haadwei 51A
9104 BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

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

 Voor slechts € 18,95
MAAND MENU  B:

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

Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 22,95

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

Mandarijnen nieuwe oogst 20 voor  € 6.00

Druiven wit of blauw   2 bakjes  € 2.50

Gele Kiwi Gold  7 voor € 5.00

Fuji Appels  2 kilo voor  € 6.00

 

En volop Hollandse aardbeien 
tegen scherpe dag prijzen!!

 

Tot ziens bij Boersma

groente en fruit.

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24
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Zorgpension Dokkum: Onbekend, maar zeker niet onbemind
DOKKUM - Op de tweede verdieping van de Sionsberg in Dokkum is sinds 
dit jaar een zorgpension gevestigd. Hier kunnen cliënten terecht die 
tijdelijk zorg nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld net geopereerd zijn of 
omdat ze moeten herstellen van een val. Zorgpension heeft inmiddels zes 
locaties. Dit is de eerste in Fryslân.

Tineke Bosma (61) uit Dokkum is 
één van de  cliënten die in het Zorg-
pension verblijft. Ze is gevallen en 
liep daarbij een tibiaplateaufractuur 
op, oftewel een gebroken plateau van 
de knie. Ruim twee weken geleden 
werd ze geopereerd en de komende 
vier weken mag ze haar been nog niet 
belasten. . ,,Ik woon alleen en kan niet 
van mijn zoon of andere familieleden 
vragen dat zij zes weken zorgverlof op-
nemen om mij te helpen. Ik ben dan 
ook blij dat dit Zorgpension er is’’, ver-
telt Tineke die vanuit haar kamer een 
prachtig uitzicht over de stad heeft. 
Het bevalt haar naar eigen zeggen heel 
best in het Zorgpension. ,,Het team is 
geweldig en er heerst hier een goede 
sfeer. Ik heb een prachtige kamer en 
met de rolstoel kan ik alle kanten op. 

Ik maak dan ook bij iedereen reclame 
voor dit zorgpension. Het is belangrijk 
dat mensen weten dat dit er is, jong en 
oud is welkom hier.’’

‘Het voelt als thuiskomen
 in de Sionsberg’
Volgens de 35-jarige coördinator 
Binny Dijkshoorn uit Damwâld zijn 
er steeds meer mensen die via via over 
dit Zorgpension horen. ,,We hadden 
graag een open dag georganiseerd maar 
dat kan nu niet. Op korte termijn volgt 
gelukkig nog wel een officiële opening, 
maar helaas ook op aangepaste wijze. 
Ook zijn er minder mensen die in aan-
merking komen voor het zorgpension 
omdat de geplande operaties vanwege 
corona zijn uitgesteld. Toch merken 
we dat steeds meer mensen ons we-

ten te vinden. Naast de ziekenhuizen 
verwijzen de huisartsen  hun patiën-
ten vaker door. De huisartsen blijven 
ook eindverantwoordelijk voor de pa-
tiënten. Dat vinden mensen vaak wel 
prettig. Ons team bestaat uit verpleeg-
kundigen en verzorgenden IG (Indi-
viduele Gezondheidszorg). Zij bieden 
24 uur per dag zorg en ondersteuning 
aan onze cliënten ’’, vertelt Binny. Zelf 
begeleidt ze als coördinator het team. 
,,Voor mij is dit een droombaan. Ik 
ben jaren fysiotherapeut geweest in de 
Sionsberg en heb in 2014 het faillisse-
ment meegemaakt. Dus ik ben zo blij 
dat deze afdeling weer in gebruik is en 
dat ik hier mag werken. Het voelt als 
thuiskomen.’’ Daarnaast is de komst 
van een zorgpension enorm waardevol 
voor de omgeving. Iedereen wil toch in 
eigen omgeving herstellen? 

Aangewezen op eigen netwerk
Uit de praktijk blijkt dat er echt be-

hoefte is aan een zogenaamd eerste-
lijnsverblijf (ELV). Doordat mensen 
steeds meer op hun eigen netwerk zijn 
aangewezen, ontstond er vraag naar 
een kortdurend verblijf voor mensen 
die om uiteenlopende redenen tijde-
lijk niet thuis kunnen wonen. ,,De 
zorg in ziekenhuizen gaat steeds snel-
ler. Als mensen een nieuwe heup heb-
ben gekregen mogen ze de volgende 
dag meestal alweer naar huis. Maar als 
ze dan thuis zijn moeten ze eerst het 
vertrouwen krijgen om alles weer zelf-
standig te doen. Daar kunnen wij ze 
bij ondersteunen. Ze kunnen daarbij 
hulp krijgen van een fysiotherapeut, 
diëtist en andere professionals. Het 
doel is dat mensen weer zo snel mo-
gelijk terug kunnen keren naar hun 
eigen woonomgeving. Mensen ver-
blijven hier gemiddeld drie tot vier 
weken. In de tussentijd proberen we 
het hier zo gezellig mogelijk te ma-
ken’’, vertelt Binny. 

Gemoedelijke sfeer
In de huiskamer hangt een gemoe-
delijke sfeer. Mensen kunnen hier 
koffie drinken, eten, tv-kijken of een 
spelletje doen. Binny: ,,Naast goede 
zorg is de sfeer ontzettend belangrijk.  
Cliënten moeten zich hier thuis voe-
len. Tot nu toe is dat ook het geval. De 
meesten komen uit de buurt dus voor 
mantelzorgers is het ook nog eens een 
voordeel dat dit zorgpension nu in ei-
gen regio is. Ik merk dat ook de verha-
len over de Sionsberg weer tot leven 
komen. Iedereen heeft er wel wat mee. 
Het voelt vertrouwd.’’

In totaal zijn er zestien bedden be-
schikbaar voor kortdurende opnames 
gericht op herstelzorg. De kosten voor 
het verblijf worden volledig vergoed 
door de zorgverzekeraar. De aanmel-
ding verloopt via het transferbureau 
van Zorgpension. Meer informatie: 
www.zorgpension.org

Protestantse Gemeente De Westereen

  Inzameldatums voor 2021

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

Uw oud papier steunt 

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

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  

OUD PAPIER KALENDER 2021

een goed doel

• Zaterdag 29 mei
• Zaterdag 10 juli
• Zaterdag 21 augustus

• Zaterdag 2 oktober
• Zaterdag 13 november
• Zaterdag 18 december

Humanitas zoekt vrijwilligers Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk

‘Wij zijn erg blij met Jente als vrijwilliger’
DOKKUM – Als tweedejaars student Sociaal Werk, kwam Jente in contact 
met het project Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk van Humanitas. 
Als onderdeel van haar stage bezoekt zij wekelijks een gezin uit Syrië, 
bestaande uit een moeder van 36 jaar en vier kinderen, een dochter (18) 
en drie zonen (17, 14 en 12 jaar). Hun vader is omgekomen in de oorlog. 
Speciaal voor de Westereender stelt Jente hen een aantal vragen.

Voorlezen en Hulp bij Taal en Huis-
werk is één van de nieuwste projecten 
van Humanitas. Kinderen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal of 
met schoolopdrachten kunnen eens per 
week ongeveer 1,5 uur begeleiding krij-
gen van een vrijwilliger van Humanitas. 
Jonge kinderen (vanaf 2 jaar) kunnen 
bijvoorbeeld worden voorgelezen. Ou-
dere kinderen (tot 18 jaar) kunnen ge-
holpen worden met schoolwerk, zoals 
huiswerk, spreekbeurten of presentaties. 

Vrijwilligerswerk Humanitas
is belangrijk én leuk
Het werk van Humanitas is belangrijk, 
omdat de kinderen beter in taal worden 

en zich beter kunnen redden op school 
en in hun omgeving. Daarnaast is het 
ook leuk, vindt de 18-jarige vrijwilligster 
Jente Honderd. Zij voerde een gesprek 
met het gezin dat zij wekelijks bezoekt. 
Moeder werkt drie dagen per week bij 
NEF. Haar dochter volgt de Entree op-
leiding aan de Friese Poort, de oudste 
zoon zit op PRO Dokkum en werkt 
bij de Jumbo. Zakaria (14) zit op het 
Voortgezet Onderwijs in Dokkum en 
Ghaith zit in groep 7 van de basisschool. 
Ze willen allemaal graag leren en willen 
uiteindelijk respectievelijk tandarts, au-
tomonteur en meester worden. Inmid-
dels hebben ze allemaal een verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd.

Hoe zijn jullie in Nederland
terechtgekomen? 
,,Vijf jaar geleden zijn wij naar Neder-
land gevlucht. Door de oorlog werd 
het te gevaarlijk voor ons in Syrië. We 
hebben eerst een poos in Holwerd ge-
woond. Nu wonen we bijna vier jaar 
in Dokkum.’’ 

Hoe kwamen jullie in aanraking
met dit project van Humanitas?
,,Via de directrice van de basisschool 
hebben we als tip dit project doorge-
kregen. Het leek de directrice verstan-
dig om extra ondersteuning te nemen 
en dit was een mooie manier. Ze gaf 
informatie door aan moeder, die ver-
volgens zelf contact opnam met de 
coördinator van het project.’’

Wat doet de vrijwilliger van
Humanitas voor/ met jullie?
,,Ze helpt met het oefenen van re-
kenen en taal. Daarnaast speelt ze 
spellen met ons waardoor we onze 
woordenschat vergroten. Als we vra-
gen hebben over schoolopdrachten, 
of andere onderwerpen, legt ze ons dit 
duidelijk uit. Ze neemt de tijd om bij 
een onderwerp stil te staan, bijvoor-
beeld klokkijken of het nieuws. En ze 
legt het uit, totdat we het begrijpen.’’

Wat betekent de vrijwilliger 
van Humanitas voor jullie?
,,Veel. We vinden het altijd erg gezel-

lig als Jente bij ons is en zijn tevreden 
met de begeleiding die ze ons biedt. 
Daarom willen we ook graag iets voor 
haar terugdoen. Ze blijft hier wel eens 
eten, dat vinden wij erg fijn.’’

Wat zou je nog graag
willen doen met de vrijwilliger?
,,Het lijkt ons leuk om een keer met 
Jente te sporten, wandelen, of een ijsje 
te eten. Als het weer iets beter wordt, 
kunnen we dit binnenkort gaan doen.’’ 
 
Hoe bevalt de begeleiding,

merken jullie al vooruitgang?
Wij zijn erg blij met Jente als vrij-
williger. Jente is aardig, geïnteres-
seerd, vrolijk, lief en behulpzaam.  
Op school heeft de juf van Ghaith 
gezegd dat ze merkt dat zijn Neder-
landse taalontwikkeling vooruit gaat. 
Ook de andere kinderen geven aan 
dat ze steeds meer woorden begrij-
pen en ook zelf kunnen toepassen.  

Zou je anderen aanraden de hulp
van Humanitas in te schakelen?
Jazeker, wij gunnen andere mensen ook 
deze hulp en dit gezelschap. We zijn blij 
dat we de keuze gemaakt hebben om 
contact op te nemen met Humanitas. 

Ook voor Jente als vrijwilliger
zijn de wekelijkse bezoekjes
heel waardevol. 
,,Ik word warm ontvangen, en mag 

aan het werk met een paar enthou-
siaste kinderen! Laatst mocht ik aan-
schuiven bij de eerste maaltijd tijdens 
de Ramadan en wilden ze graag dat 
ik kennismaakte met hun familie op 
het platteland in Syrië. We gingen 
beeldbellen, en ondanks dat we el-
kaar niet konden verstaan, voelde ik 
hun enthousiasme. Ook voor mij zijn 
dit verrijkende ervaringen die ik niet 
zal vergeten!’’

Lijkt het je leuk
om ook vrijwilliger

te worden?

Vrijwilligerswerk bij Humanitas is 
goed geregeld. Je volgt een basis-
scholing en krijgt persoonlijke be-
geleiding van een coördinator.

Voor meer informatie ga naar:
Voorlezen Taal- en Huiswerkbege-
leiding (humanitas.nl) 

Of neem contact op met:
E: anneb.humanitas@hotmail.com
T: 06- 51 37 67 88

Jente met de jongens van het gezin 
waar ze vrijwilligerswerk doet. 
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Foarwei 17, Wâlterswâld T  (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl      AutoBoersma

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

FORD FIESTA TREND 5-DRS 
airco, Ford radio + navigatie, 
parkeerhulp achter, cruise controle  
ZEER LUXE UITVOERING
bj 2018 - 52.994 km € 11.999,-

MAZDA CX-3 SKYACTIVE-G 2.0 120PK 
SKYLEASE+ airco/ecc, Mazda radio 
+ nav, stoelverwarming, cruise ctrl, 
parkeersensoren achter LUXE UITV.
bj 2016 - 74.522 km € 16.895,-

NISSAN NOTE 1.2 DIG-S CONNECT 
EDITION airco/ecc, Nissan radio cd, 
licht metalen velgen, cruise control, 
centrale vergrendeling, enz. 
bj 2014 - 77.839 km  € 9.950,-

OPEL INGINIA SPORT TOURER 1.5
TURBO 165PK INNOVATION airco/ecc,
Opel radio+nav, l.m.velgen, cruise ctrl  
stoel+stuurverw, parkeerhulp v+a, 
bj 2017 - 72.578 km € 19.995,-

AUTOMAAT ALLE OPTIES

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

• APK-keuringsstation
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

OPEL 
AGILA
1.2 EDITION

airco, Opel radio/cd, elektrische ramen, 
parkeersensoren achter, trekhaak,
centrale vergrend.   HOGE ZIT + INSTAP
bj 2014 - 19.599 km                     € 11.499,-

We gaan weer kamperen!
Onderhoud? Boersma haalt GRATIS je caravan,  
camper of auto op en brengt hem weer netjes terug.

 je caravan,   je caravan,   je caravan,  

HAAL+BRENGSERVICE

UNIEKE 
AUTOMAAT

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

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

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Nu bij Total  
de Westereen
• Attractie 

verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham

• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd  
10% korting op  
ons assortiment  
feestartikelen

PINKSTERSPEURTOCHT
“Op zoek naar Rainbow de Duif”

Opgeven kan nog tot zaterdag 15 mei via 
jeugdwerk@pkndewestereen.nl

Geef je als jong 
gezin met de 
kids nu op!

En beleef op 
zondag 23 mei 
een gezellige
doemiddag.



MEI 2021 |  de Westereender |  15

Clubliefde
Wat bezielt die Cambuurfans om in 
coronatijd naar het stadion te gaan om 
de spelers toe te juichen? Waarom zou 
je een voetbalclub altijd blijven steu-
nen, ook als ze jarenlang slecht pres-
teren? En nog een moeilijkere vraag: 
Waarom gunnen Cambuursupporters 
het die andere Friese club, dertig ki-
lometer verderop, niet dat ze winnen?

Na ruim twintig jaar een Cambuur-
supporter van dichtbij te hebben mee-
gemaakt, begin ik het een beetje te be-
grijpen. Als 13-jarig jongetje was hij er 
al bij. Samen met zijn vader reisde hij 
van Broeksterwâld naar Leeuwarden. 
In voor-, maar vooral in tegenspoed.

Het ging een tijd lang slecht met 
Cambuur Leeuwarden. Hij sloeg ech-
ter geen wedstrijd over. Teleurstellin-
gen werden elke keer omgezet in hoop. 
‘Dit seizoen maken we weer kans’, 
hoorde ik hem elk jaar zeggen. Vorig 
jaar lukte het net niet. Of eigenlijk wel, 
maar daar zullen we maar niet teveel 
woorden aan vuil maken. In het ‘coro-
na-verslag’ voor school van onze oud-
ste dochter van 9 jaar stond zelfs ‘onze 
vader was heel boos op de KNVB…’

Deze keer vreesde hij dan ook met grote 
vreze. Natuurlijk had hij hoop en die 
werd steeds groter naarmate het seizoen 
vorderde. De ontlading was dan ook 

groot toen Cambuur van Jong AZ won, 
terwijl De Graafschap gelijk speelde. 
Achteraf vond hij dit misschien wel het 
mooiste scenario dat je kunt bedenken.

Terwijl hij stralend naar de televisie zit 
te kijken, denk ik aan al die jaren dat 
hij naar het Cambuurstadion reisde 
om zijn club te steunen. Ik denk aan 
de keren dat hij geen hap door zijn 
keel kreeg, van spanning. Vakanties 
werden zelfs om de wedstrijden heen 
gepland. Er zijn een hele hoop suppor-
ters, maar toch ben ik ervan overtuigd 
dat er maar weinig mensen zijn die zó 
naar dit moment hebben toegeleefd 
als hij. Al verwacht ik dat Oene Koop 

en Diederik (zie pagina 5) minstens 
zo hard gejuicht hebben vanuit hun 
woonkamer in Buitenpost.

Het is moeilijk om uit te leggen wat 
het precies is. Het is een gevoel. Dat 
noemen ze nou echte clubliefde. Dus 
als je mij vraagt of hij daar had moeten 
staan tussen al die Cambuursupporters 
toen ze promoveerden naar de Eredi-
visie? Dan zeg ik ‘ja’.

Als er geen corona was geweest.

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Zussen maken het 
verschil met zeep
KOLLUMERZWAAG/EE - De zussen Johanna en Sita Veenstra van Zeepfabriek 
Suver in Ee hebben een missie. Zij maken zeep die niet alleen goed is voor 
huid en haar, maar voor de hele wereld. Een deel van de opbrengst gaat 
ook nog eens naar een goed doel: Made in Hope.

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

Nog niet eens zo heel lang geleden, 
om precies te zijn op 1 augustus 2017, 
schreven Johanna en Sita zich in bij 
de Kamer van Koophandel met hun 
Zeepfabriek Suver. Hoe ze op het idee 
kwamen om een eigen zeepfabriek te 
beginnen? ,,Dat was een samenloop 
van omstandigheden’’, vertelt Johanna. 
,,De aandacht voor duurzame produc-
ten en goed op jezelf en anderen pas-
sen zat er altijd al in. Dat hebben we 
van huis uit meegekregen.’’ De twee 
zussen groeiden op in Kollumerzwaag. 
Sita houdt zich als sportdiëtist vooral 
bezig met voeding en Johanna werkte 
tot twee jaar geleden in de zorg. Be-
gin 2017 reisden ze samen af naar de 
Filipijnen via Compassion, een stich-
ting die droomt van een wereld waarin 
kinderen niet meer in armoede leven. 
,,Daar hebben we onze sponsordoch-

ters ontmoet en kwamen we op plek-
ken die je als toerist niet te zien krijgt. 
Het was heel heftig om te zien dat 
mensen daar met hun gezin op een 
vuilnisbelt wonen in krotjes. We zagen 
kinderen die tussen de rommel met 
een plastic tas op zoek gingen naar 
spullen van waarde’’, vertelt Johanna. 
Sita voegt er aan toe dat het niet uit 
te leggen is wat ze daar zagen. ,,Onze 
hond heeft nog een beter onderkomen 
dan de mensen die daar wonen.’’

Armoede wegwassen
Eenmaal thuis in Friesland moesten 
de zussen eerst acclimatiseren. Na 
deze reis was voor hen één ding dui-
delijk: hier moeten we iets mee, we 
móeten iets doen voor die mensen. 
Het toeval wilde dat ze vlak daarna 
samen een workshop ‘zeep maken’ 

volgden, gewoon voor de ontspan-
ning en om even creatief bezig te zijn. 
Zo ontstond het idee om zeep op de 
markt te brengen. Niet zomaar zeep, 
maar zeep die op ambachtelijke wijze 
wordt gemaakt op basis van plantaar-
dige oliën, biologisch gecertificeerde 
ingrediënten en met een duurzaam 
karakter, dus vrij van plastic. Minstens 
zo belangrijk vonden de initiatiefne-
mers dat een deel van de opbrengst 
van de zeep naar ‘Made in Hope’ zou 
gaan. Dit is een organisatie op de Fi-
lipijnen die opkomt voor vrouwen en 
jonge kinderen die door armoede in 
de seksindustrie terecht zijn gekomen. 
Door hen onderwijs en werkgelegen-
heid te bieden worden deze vrouwen 
en kinderen weer in de kracht van hun 
leven gezet. Sita: ,,De lijntjes met de 
oprichter van deze organisatie zijn 
kort, dus we weten wat er met onze 
donaties gebeurt. En het leuke is dat 
de vrouwen voor ons ook vrolijk be-
schilderde zeephouders van kokosno-
ten maken. Op deze manier kunnen 
wij met ons bedrijf letterlijk helpen 
om de armoede in de wereld weg te 
wassen.’’

Haarzeep is even wennen
Dat de verkoop van zeep zo’n vlucht 
genomen heeft, komt volgens de da-
mes mede doordat mensen zich steeds 
meer bewust worden van de syntheti-
sche middelen die er in reguliere ver-
zorgingsproducten zitten. ,,Mensen 
willen weten wat ze op hun lichaam 
smeren. Daar komt bij dat ze de bad-
kamer vol plastic flessen hebben staan. 
Door zeep van Suver te gebruiken hoe-
ven ze geen bodylotion, conditioner of 
stylingsproducten meer te gebruiken. 

Wij verkopen twaalf verschillende 
soorten zeep voor lichaam, gezicht én 
haar.’’ Dat laatste stuit nog weleens op 
verbaasde reacties van mensen, zo we-
ten Johanna en Sita uit ervaring. Toch 
willen ze vaak niet meer anders als ze 
eenmaal aan de haarzeep van Suver 
gewend zijn. ,,Sterker nog, mensen 
zijn heel enthousiast. Sommigen krij-
gen zelfs hun krullen weer terug. En 
een bijkomend voordeel van onze zeep 
is dat je er lang mee kunt.’’

Samenwerking en zeephouders
Minstens zo leuk als het maken en ver-
kopen van de natuurlijke zeep vinden 
de dames de samenwerking met part-
ners uit de regio. Zo maken de cliën-
ten van dagbesteding Gewoon Knus 
in Kollum de pakketjes klaar door ze 
te labelen en de touwtjes vast te kno-
pen. De medewerkers van De Swaen 
in Westergeest maken van kaphout 
uit het Veenklooster bos zeephouders. 
Ook Alie Pilot van DOCHS Keramiek 
maakt speciaal voor Zeepfabriek Suver 
prachtige zeephouders van keramiek. 
,,Zo kunnen we elkaar versterken.’’

Met de realisatie van Zeepfabriek Su-
ver is voor Johanna en Sita een droom 
werkelijkheid geworden. Dat het zo’n 
succes zou worden hadden ze niet 
verwacht. Ze groeien zelfs al uit hun 
jasje in de schuur in Ee. ,,Vooral de 
opslag van zeep is een probleem. Soms 
staat ons eigen huis vol met zeep en 
ook de woning van Sita in Kollumer-
zwaag gebruiken we als opslagruimte’’, 
lacht Johanna. Ze is nog altijd blij dat 
ze samen met haar zus deze stap ge-
zet heeft, al had ze in het begin geen 
idee wat er allemaal bij kwam kijken. 

Eerst moest de productieruimte aan 
alle eisen voldoen, de zeep moest ge-
test worden en er werd een heel dos-
sier opgesteld. ,,Het is maar goed dat 
we dat vooraf niet wisten. Toen we 
eenmaal begonnen waren hadden we 
maar één doel voor ogen: doorzetten. 
De kinderen die in armoede leven op 
de Filipijnen stonden ons op ons net-
vlies gebrand. Dat hielp ons om door 
te gaan.’’ In 2018 werden de eerste 
soorten zeep verkocht, in 2019 volgde 
een webshop en nu zijn er al meer dan 
25 wederverkopers verspreid door het 
hele land die zeep van Zeepfabriek 
Suver verkopen. Sita: ,,Het mooie aan 
die verkopers vind ik dat zij niet alleen 
de zeep verkopen, maar ook het bijbe-
horende verhaal. Zo kunnen we met 
elkaar - dankzij de (h)eerlijke, hand-
gemaakte biologische zeep van Suver 
- écht het verschil maken.’’

Meer informatie: 
www.zeepfabrieksuver.nl 
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

. 

  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

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

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

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

Laat alles voor uw huisdieren
en vee bĳ  u thuis bezorgen!

IN ONS ASSORTIMENT:

  Kleindiervoeders van o.a. CaroCroc, 
Ecostyle, Cavom, Farm Food enz. 

  Paardenvoeders van o.a. Pavo, 
Havens, Vitalbix, EquiFirst, Hartog enz.

  Mengvoeders van Van Benthem

  Ruwvoer

  Stalstrooisels

  Agro-artikelen

  Landbouwfolies

  Bemesting

  Afrastering

  Graszaden

  Tuingereedschap

  Werkkleding en – schoenen

  Hengelsport

Pieter Durksstrjitte 1, 9108 MK Broeksterwâld
0511-421874 | info@pgwolters.nl

www.pgwolters.nl

Informeer in de winkel naar de bezorgmogelijkheden of kijk op onze website of 
op Facebook wanneer wij de route bij u in de buurt rijden.
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Slagerij Riemersma viert 75-jarig jubileum

‘Wy binne hiel wiis mei ús team’
DE WESTEREEN - Slagerij Riemersma uit De Westereen heeft dit jaar heel 
wat jubilea te vieren. De slagerij bestaat 75 jaar, Hessel Riemersma zit vijf-
tig jaar in het vak en zijn vrouw Klary werkt veertig jaar in de winkel. Nog 
altijd doen ze hun werk met veel plezier. ,,We moatte der net oan tinke 
om no al te stopjen.’’ 

Tekst: Klasina van der Werf

In 1946 hebben Hessel zijn ouders, 
Rinze en Franske, de slagerij aan de 
Tsjerkestrjitte van Gjalt Wijbenga 
overgenomen. Zij komen oorspron-
kelijk uit Tzum en Sexbierum. Zijn 
vader was eerst knecht in de slagerij. 
Vanaf het moment dat ze de slagerij 
kochten zijn ze altijd in De Wester-
een gebleven. Hun vier kinderen zijn 
geboren en getogen in de slagerij. 
Toen was het ook nog een woonhuis. 
Inmiddels is het pand helemaal ver-
bouwd. Slagerij  Riemersma is name-

lijk één van de weinige slagers in Ne-
derland die zelf nog slachten. ,,Dat is 
it moaiste om te dwaan, ik soe it net 
misse kinne. Al moat de regels net 
nóch strenger wurde.’’ Al van jongs af 
aan genoot Hessel Riemersma van het 
ambacht. ,,Ik wit noch dat ik út skoa-
lle wei mei de bus nei hûs ta kaam en 
een ko hingjen seach. Dan hie ik al sin 
om de rêch te strûpen’’, vertelt Hessel 
die nog maar vijftien jaar was toen hij 
zijn vader in de slagerij hielp, samen 
met zijn oudere broer Libbe. 

‘Wiis mei ús team’
Klary is afkomstig uit Twijzel. De twee 
leerden elkaar kennen in Veenklooster. 
Klary is opgeleid tot kleuterjuf maar 
toen ze met Hessel trouwde hielp ze 
mee in de zaak. ,,Dat wie yn dy tiid 
sa. De frou moatst meidwaan’’, vertelt 
Klary. Ze had nog nooit een stuk lever 
in handen gehad en moest in het begin 
wel wennen. ,,Mar ik fûn it wurk yn ‘e 
winkel wol hiel moai .’’ Het echtpaar 
kreeg vier kinderen, twee jongens en 
twee meiden. De dochters kozen voor 
een baan in het onderwijs en de zonen 
helpen nu ook mee in de slagerij. ,,Wy 
binne hiel wiis mei ús team. We dogge 
it mei elkoar. Baukje Koning wurket 
hjir sels al 35 jier.’’ Libbe en zijn vrouw 
Riekje gingen zeven jaar geleden met 
pensioen. Sindsdien runnen Hessel en 
Klary de slagerij samen. 

Strenge regels
Als ze terugkijken is er veel veranderd. 
,,It is folle drokker wurden. Ik wit 
noch dat myn heit froeger wol rookte 
yn ‘e winkel, dêr by de toanbank. Dat 
kinne we ús no net mear foarstelle. En 
we binne ek noait mear in dei ticht. 
Earst wol, op tiisdeimiddeis’’, vertelt 
Hessel. Ook de vraag naar producten 
is volgens Klary veranderd. Jongeren 
kiezen vaker voor vlees dat panklaar 
is. Het echte braden van vroeger is 
er in veel jonge gezinnen niet meer 
bij. Specialiteit van slagerij Riemer-
sma is de droge worst die in de eigen 
worstmakerij wordt gemaakt. Klanten 

komen overal vandaan voor deze heer-
lijke worst, maar ook voor de andere 
producten die op ambachtelijke wijze 
worden bereid. Er gaat heel wat aan 
vooraf voordat het vlees in de vitrine 
ligt. De eisen om aan de hygiënecode 
te voldoen zijn veel strenger geworden. 
Slagers staan streng onder toezicht van 
de Nederlandse Voedsel en Waren Au-
toriteit (NVWA). Klary laat tijdens de 
rondleiding door de slagerij zien waar 
de dieren binnenkomen. Elk slachtdier 
moet voor en na het slachten worden 
gekeurd om de kwaliteit van het pro-
duct te garanderen. ,,Us feekeapman, 
Kamminga, keapet it fee foar ús yn. Hy 
hat it fan syn heit oernaam, ek 75 jier 
lyn. It foardiel is dat wy presys witte 
wêr ‘t ús fleis wei komt. Ek fersoargje 
we op oanfraach fan feehâlders en par-
tikulieren in protte hússlachtingen.’’ 

Een halve koe
Dat klanten de kwaliteit van Riemers-
ma waarderen blijkt wel uit het feit dat 

het nog steeds een drukte van belang 
is in de winkel. Ook in coronatijd bleef 
het druk. Sterker nog, rond kerst was 
het er drukker dan ooit omdat mensen 
niet naar restaurants konden gaan. Dit 
jaar heerst er in de slagerswinkel van 
Riemermsa een vrolijke sfeer. De gou-
den cijfers 75 prijken voor het raam en 
in de winkel hangen kleurplanten van 
kinderen waar ze prijzen mee kunnen 
winnen. Onder de klanten wordt een 
halve koe verloot, opgedeeld in 163 
prijzen – van gehakt tot biefstuk.  Ze 
proberen  de klanten altijd tevreden te 
stellen. ,,Dat is ús belangrykste doel. 
Wy dogge ús bêst en hoopje dat we 
dat noch hiel lang dwaan meie.’’

Meer informatie: 
www.slagerijriemersma.nl 

Sutelje mei de bakfiets. Hessel heeft dit vroeger 
ook nog wel gedaan. ,,Elke woansdei foar skoal-
tiid fytste ik mei fleis by de klanten lâns.’’

Rein, Rinze, Hessel Riemersma in de slachtplaats.

Het winkelpand in 1982.
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Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

vanaf
even bellen voor een afspraak

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  

holwerdaanzee.nl

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

FRY001 Advertentie Heidstra Media.indd   1FRY001 Advertentie Heidstra Media.indd   1 04-11-2020   13:3204-11-2020   13:32
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Gerard van der Veer maakt documentaire over Joodse onderduikkinderen in Fryslân

‘Kinst fan elk ferhaal
hast in film meitsje’
ENGWIERUM/BROEKSTERWÂLD - In Fryslân is tijdens de Tweede Wereldoor-
log een hoop gebeurd waar we geen weet van hebben. Documentairema-
ker Gerard van der Veer ziet het als zijn missie om deze verhalen alsnog 
boven water te krijgen. Met het project Smokkelbern gaf hij Joodse 
oorlogskinderen die in deze regio ondergedoken zaten weer een gezicht. 
Komende zaterdag staat de familie Kloosterman uit Engwierum centraal. 

Tekst: Klasina van der Werf 

Gerard van der Veer (56) is geboren 
in Broeksterwâld, als jongste zoon 
van Bartele van der Veer (1909) van 
de roggebroodfabriek. Als jongetje 
van zeven raakte hij al in de ban van 
de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam 
door zijn moeder, Wapkje Kuiken 
(1923) uit Kollumerpomp. Wapkje 
kwam uit een gezin van acht kinde-
ren, zes meisjes en twee jongens. Haar 
ouders stierven kort na elkaar aan het 
begin van de oorlog en haar jongste 
zusje overleed in 1942 aan leukemie. 
Zo werd Wapkje al op jonge leeftijd 
wees. In 1943 kregen drie zussen ook 
nog TBC. In die tweede helft van de 
oorlog was Wapkje koerierster. Ze 
verspreidde voedselbonnen, briefjes 
met geheime boodschappen en fietste 
met wapens rond. ,,Foar my wie ús 
mem in heldin. Ik wit noch dat we in 
magysk doaske yn ‘e kast hienen stean 
mei deryn fan dy spjeldsjes mei de Ne-
derlânske flagge derop en sa’n bân fan 
de Binnenlandse Strijdkrachten. As ik 
ús mem deroer frege hâlde se de boat 
ôf. Se sei: echte helden binne seldsum. 
As se my no wer frege hienen, dan wit 
ik net oft ik it dien hie.’’

‘De oarloch is der no noch’
Twee jaar na het overlijden van zijn 
moeder, in 2013, maakte Gerard van 
der Veer voor Omrop Fryslân de docu-
mentaire Een vergeten geschiedenis over 
de rol van het Psychiatrisch Ziekenhuis 
in Franeker in de Tweede Wereldoor-
log. In 2015 volgde een documentaire 
Wat de oarloch mei ús die over de oorlog 
in Fryslân aan de hand van vijf thema’s: 
de Melkstaking, de luchtoorlog, de Ar-
beidseinsatz, Fryslân als veilige haven 
en kinderen van de bevrijding. Twee 
jaar later maakte hij drie documentai-
res Underdûkt yn Fryslân. ,,Ien fan de 
Joadske ûnderdûkers wie Lea Trapp. 
Har ferhaal rêkke my. Ik kaam ta yn-
sjoch: de oarloch is der no noch.’’ Zo is 
het idee ontstaan om de Joodse kinde-
ren, die door de Amsterdamse studen-
tengroep naar Fryslân zijn gebracht, op 
te sporen. Het lukte om 75 jaar na dato 
met behulp van de Friese bevolking 
meer dan honderd kinderen te vinden 
die in de oorlog op het Friese platteland 
ondergedoken zaten.

‘De oarloch begûn pas nei de bef-
rijing’

Het valt Gerard op dat er weinig over 
de Tweede Wereldoorlog is gepraat. 
Toen de oorlog eenmaal voorbij was 
wilden mensen niet meer terugkijken. 
Ze wilden vooruit. ,,Dat begryp ik ek 
wol. Minsken wolle libje. De kearside 

is dat der te min oandacht wie foar 
de skea en de trauma’s dy’t minsken 
oprûnnen troch de oarloch. It waard 
weistoppe. Dat seachst ek by in soad 
Joadske bern. Foar in protte fan harren 
begûn de oarloch pas nei de befrijing.’’ 
De gevolgen voor hen waren enorm. 
Velen kwamen als wees uit de oorlog.  
Ook ontstond er een hele strijd over 
de voogdij van veel onderduikkinde-
ren. De Joden die de oorlog hadden 
overleefd wilden de kinderen die er 
nog waren opvoeden in de Joodse tra-
ditie, maar veel Friese gezinnen wil-
den de kinderen juist graag houden. 
Ze waren aan de kinderen gehecht 
geraakt. De jongsten konden vaak al-
leen Fries praten. ,,In soad bern krigen 
letter problemen mei harren identiteit. 
Want asto net wist wa’st bist, dan is 
it dreech om it libben oan te kinnen. 
Minsken dy’t de oarloch meimakke 
ha, krije it letter keihurd werom.’’

‘Joadske minsken krije erkenning’
Gerard van der Veer krijgt veel posi-
tieve reacties op het project De terug-
keer van de Joodse kinderen, waar de 
documentaireserie Smokkelbern onder-
deel van is. Mensen vinden het mooi 
dat de verhalen alsnog ruim 75 jaar 
na de oorlog verteld worden. ,,Joadske 
minsken krije erkenning en it publyk is 
rekke troch de ferhalen fan de ûnder-
dûkbern. Wy krije ek in soad reaksjes 
fan sjoggers werfan harren foarâlders 
in rol spile ha yn de ûnderdûkhelp oan 
Joadse bern. Sy werkenne dus hiel bot 
dit ferhaal, it makket ûnderdiel út fan 
harren famyljeskiednis. Kinst fan elk 
ferhaal hast in film meitsje. Ast dizze 
ferhalen hearst dan tink ik by myself, 
wat ha ik meimakke yn myn libben, 
eigenlik niks.’’ 

Het was de bedoeling dat Smokkelbern 
een serie van vier afleveringen zou 
worden, maar daar is op het laatste 
moment een vijfde deel aan toege-
voegd. Aanleiding is een film van de 
familie Kloosterman uit Engwierum 
die onlangs is ontdekt. Op dit unieke 
beeldmateriaal is het Joodse meisje 
Lea Cohen uit Amsterdam te zien. 
Zij zat vanaf 1943 ondergedoken bij 
Frans Kloosterman, kruidenier in het 
dorp, en zijn vrouw Geeske Cordel 
die allebei actief waren in het verzet. 
Ze hadden zelf twee jonge kinderen, 
Johannes (Han) en Rixtje. In Engwie-

rum kreeg Lea de schuilnaam Leni 
van der Berg. Zij verbleef tot het einde 
van de oorlog bij de familie en werd 
in 1945 opgehaald door haar vader. 
Lea (84) woont nu in Israël en heeft 
altijd contact gehouden met de fami-
lie Kloosterman. ,,Wy ha in kamera-
ploech yn Israël dy’t har ynterviewd 
ha foar dizze dokumintêre en ek Rixt 
Visser-Kloosterman út Tytsjerk en har 
suster Maaike Reitsma-Kloosterman 
út Dokkum fertelle harren ferhaal.’’

‘Der lizze noch in soad magyske 
doaskes op souder’

In Engwierum ging het nieuws over 
de documentaire als een lopend vuur-
tje door het dorp. ,,In soad minsken 
wisten net wat der allegear yn harren 
doarp plakfûn hat yn de oarloch en 
fûnen dat bysûnder. Yn Noardeast-
Fryslân binne in soad Joadske mins-
ken ûnderdûkt en Reinder Postma út 
Âldwâld hat dêr in protte oer skreaun 
yn syn boeken ‘De oorlog een gezicht 
gegeven’. Dit wie in moaie omjouwing 
foar ûnderdûkers mei in iepen lânskip 
en minsken dy’t inoar goed koene. Ast 
dy deryn ferdjippest hat it in enoarme 
organisaasje west’’, zegt Gerard. Hij 
verdiept zich inmiddels acht jaar in de 
Tweede Wereldoorlog en komt steeds 
weer nieuwe thema’s tegen die hij wil 
aansnijden. Zo zou hij nog weleens 
een documentaire willen maken over 
Frans Vergonet uit de Wâlden, die 
zich enorm verrijkte aan Joden die 
een onderduikadres nodig hadden.  
Hij werd op 27 oktober 1943 door het 
verzet geliquideerd. Gerard is ervan 
overtuigd dat er nog steeds veel ver-
halen te vertellen zijn over de oorlog 

waar we van kunnen leren. ,,Ik tink 
dat der noch in soad ‘magyske doaskes’ 
ferstoppe binne op souder. De gene-
raasje dy’t de oarloch meimakke hat 
wurdt lytser, mar de oarloch wurket 
noch lang troch. Ek yn de folgjende 
generaasjes.’’

Smokkelbern
In 1942 begonnen Amsterdamse en 
Utrechtse studenten met het redden 
van Joodse kinderen, om ze uit han-
den van de Duitsers te houden. De 
kinderen werden naar pleeggezinnen 
op het platteland gesmokkeld. Hon-
derden kinderen overleefden zo in 
Friesland de oorlog. In Smokkelbern 

vertellen die kinderen hoe ze de tijd 
dat ze ondergedoken zaten bij een 
Friese familie hebben beleefd en hoe 
het later met ze ging.

Smokkelbern is een podcast en een 
serie TV-documentaires van Fryslân 
DOK en maakt onderdeel uit van 

het project De terugkeer van de Joodse 
kinderen. Di is een samenwerking 
van Stichting de Verhalen, Tresoar, 
Omrop Fryslân, Friesch Dagblad en 
de Leeuwarder Courant.

Meer informatie: 
www.joodsekinderen.nl

De laatste uitzending van Smok-
kelbern is bij NPO2 te zien op 
zaterdag 15 mei om 15.30 uur en 
op zondag 16 mei om 13.10 uur. 
Bij Omrop Fryslân tv zijn de uit-
zendingen op zondag vanaf 17.00 
– 24.00 uur op elk heel uur.

Oud papier 
container

Iedere week
van maandag
t/m vrijdag

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

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!

Frans Kloosterman filmde tijdens de oorlog zijn gezin én het Joodse meisje Lea Cohen, die bij het gezin zat ondergedoken.
De unieke beelden zijn in de documentaire van komende zaterdag te zien.

Gerard van der Veer is initiatiefnemer 
en producent van De terugkeer van
de Joodse kinderen.

Filmopnames met de zussen Rixt en Maaike Kloosterman.

De opnames van Lea Cohan in Israël. 

Het gezin Kloosterman.
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Anneke’s lifestyle studio
ziet hoopvol uit naar het start-

sein voor sportlessen, yoga 
en cursussen op gebied van 

gewichtsbeheersing en
mind fit. U ook?

Daarop vooruitlopend kunt 
u zich op zaterdag 15 en 22 
mei registreren voor alvast 
een kennismaking met de 

lifestyle studio, met Anneke 
Kroodsma en hulptroepen, 
even voelen wat de sfeer is 
en/of  u laten voorlichten 
over de mogelijkheden.

De eerste
50 aanmeldingen

krijgen zelfs een leuke
tas met inhoud!

Kijk op de site
www.annekeslifestylestudio.nl 

voor de registratie.

Heel benieuwd ben ik naar 
de mensen van Damwoude 

en omstreken !
Pakt u deze kans?

Anneke Kroodsma
0610584365
www.annekeslifestylestudio.nl
Haadwei 51a,  Damwoude ( ingang is linksom het gebouw).

Jouw opvoedervaring is juist NU enorm waardevol!
Home-Start ondersteunt gezinnen vanuit de overtuiging dat je, als je jonge 
kinderen wilt steunen, hun ouders moet steunen. Home-Start wil voorkomen 
dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen 
Vrijwilligers van Home-Start hebben zelf ervaring met opvoeden en bieden 
wekelijks contact met ouders. De opvoedsteun door vrijwilligers is gelijkwaardig 
en informeel. Een van de moeders vertelt: “Wat mij enorm geholpen heeft is dat 
de vrijwilliger echt luisterde naar mij. Ze vroeg waar ik behoefte aan had, in 
plaats van dat ze mij iets opdrong. Ze hield mij een spiegel voor en liet mij zelf 
nadenken. Die aanpak paste bij mij. Ze voelde als een vriendin die het beste met 
mij en mijn kind voorhad. De hulp duurde lang genoeg, zodat ik de tijd heb 
gekregen om het weer alleen te kunnen als moeder.”

Met een paar uur per week kun jij een gezin ÉCHT helpen!
Heb je tijd en lijkt het je leuk om je eigen (opvoed)ervaring in te zetten om een 
gezin tijdelijk in het ouderschap te ondersteunen? Kom dan ons team versterken. 
Home-Start vrijwilligers bieden wekelijks opvoedondersteuning, praktische hulp 
en vriendschappelijk contact aan (aanstaande) ouders en kinderen.
Na inschrijving volg je een basistraining en wordt er een passend gezin voor je 
gezocht; je krijgt begeleiding en ervaringen worden gedeeld in intervisiegroepen.

Kleine moeite, geweldig gevoel, www.home-start.nl
Interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:
Lara Harkema, coördinator Home Start Noord-Oost Friesland
M: 06-35 11 38 52 E: l.harkema@humanitas.nl 
l

GEZINSMAATJE GEZOCHT

Sieraden met herinnering.... 

Een herinneringssieraad heeft niet alleen te maken met het  
overlijden van een dierbare, maar gaat ook zeker over het vieren  

van nieuw leven of het koesteren van bijzondere relaties.  
Alles wat met herinnering te maken heeft kunnen wij  

samenvoegen met hars in een sieraad.  
Voor een blijvende zichtbare herinnering in een sieraad met 

bijvoorbeeld: as, een haarlokje, vingerafdruk, geschreven tekst

Treast & Mominten
Skoallestrjitte 16 | De Westereen

www.treast.nl  |   www.mominten.nl

De leverancier van uw zonwering

Wij kunnen u alle soorten maten & kleuren 
Binnen & buiten zonwering leveren & 
monteren. Met ons kwalitatief hoog en 
uitgebreid assortiment wordt onze 
zonwering een meerwaarde aan uw huis. 
De beste zonwering voor de scherpste 
prijzen.

Voor meer informatie kunt u contact met 
ons op nemen. Wij informeren u graag 
vrijblijvend over onze mogelijkheden.

BINNEN & BUITEN ZONWERING VERANDA & GLAZENSCHUIFPUIEN HORREN

Kwaliteit producten
Vakkundige montage
Voor ieder raam een oplossing 
Grote keuze aan doeken
Onderhoud & reparatie

Deskundig advies 
Vrijblijvende offerte 
Grote keuze uit modellen
Alle ral kleuren leverbaar 
Herbekleden markiezen

Spoarbuorren súd 28
9298 WC Kollumerzwaag

06 22 87 71 31
0511 40 2606

info@dtbzonwering.nl
www.dtbzonwering.nl
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Friese Rabobanken planten een
boom voor iedere nieuwe hypotheek 

DAMWÂLD - Rabobank wil duurzaam wonen bereikbaar maken voor 
iedereen. Om het belang en voordelen van duurzaam wonen onder de 
aandacht te brengen hebben de Friese Rabobanken van 1 mei tot en 
met 30 juni 2021 een speciale actie. Voor iedere getekende hypothee-
kofferte plant Rabobank een boom. Het planten van bomen gebeurt in 
overleg met Staatsbosbeheer. De bomen komen te staan bij de Kieken-
berg in Oudehorne, waar boomsingels worden geplant als onderdeel 
van herstel van het coulisselandschap.

De vraag is niet of we duurzaam gaan 
wonen, maar wanneer. Rabobank stelt 
alles in het werk om drempels weg te 
nemen om duurzamer te wonen. Dat 
doet zij door een aantrekkelijk aanbod 
te doen voor de financiering van een 
duurzame woning, of een duurzame 
verbouwing. Rabobank helpt men-
sen door het aanbieden van een gratis 
HuisScan van homeQgo. Eenvoudig 
en snel krijg je zicht op aanpassingen 
die voor jouw woning interessant zijn. 

En je kunt direct een offerte aanvra-
gen om het advies uit te laten voeren. 

Er zijn heel veel momenten waarop 
je in actie kunt komen om je huis te 
verduurzamen. Bij een verbouwing, 
bij gezinsuitbreiding of als de ener-
gierekening van je woning duurder 
uitvalt dan gepland. Meer weten? 
Neem contact op met Rabobank en 
vraag een gesprek aan met een van de 
erkend adviseurs Duurzaam Wonen. 

Voor alle hypotheekoffertes, die worden gesloten bij 
een van de Friese Rabobanken in de periode 1 mei 
tot 30 juni 2021 plant Rabobank een boom. Wil je ook 
bijdragen aan verduurzamen van de regio en verbe-
tering van het landschap, neem dan contact op met 
Rabobank in de provincie Friesland. Foto: FPH

Rupert on a stick: ijs met een verhaal
SURHUISTERVEEN - Waarom de ijsjes ‘Rupert on a stick’ heten weet nie-
mand. Dat ze lekker zijn is een ding dat zeker is. Maar er is meer, zo stelt 
Richard Zwarts, één van de mannen achter de (h)eerlijke yoghurtijsjes. Bij 
dit yoghurtijs op een stokje draait het niet alleen om het lekkere ijs met 
echte fruitstukjes, maar ook om het verhaal erachter. 

Tekst: Klasina van der Werf

Het idee om een eigen ijsje te ontwik-
kelen ontstond al in 2014. Richard 
Zwarts en zijn compagnon Daan de 
Beer hebben een eigen marketing-
communicatiebureau (DBZ) en von-
den het leuk om samen te werken 
met Hendrik Jan Hofstede en Sipko 
Groefsema van Sterc (het bureau voor 
Internet & marketing) en Jos Blom 
en Henk van der Heide van B&G 
uit Surhuisterveen. Ze wilden ‘iets’ 
nieuws op de markt brengen. ,,Dat het 
ijs is geworden komt omdat Jos Blom 
en Henk van der Heide bij B&G ijs 
maken en verkopen, anders had het 

net zo goed een biertje kunnen zijn. 
Wij onderscheiden ons doordat wij 
gezondere ijsjes verkopen, met veel 
minder suiker. Bovendien weten we 
zeker dat ze op een eerlijke manier 
worden gemaakt’’, vertelt Richard. De 
zes vrienden misten alleen nog een 
sales manager om de ijsjes aan de man 
te brengen. In Oscar van der Weij 
vonden ze daarin de juiste persoon. 
,,Zo zijn we begonnen.’’

Tenminste likbaar tot
Lol en veel lachen staat bij het team 
voorop. Daaruit ontstaan de mooiste 

ideeën. Zo wordt Rupert niet ver-
kocht in een zakje maar in een doosje. 
,,Daardoor vallen de ijsjes extra op in 
de vriezer. Al denken we wel na over 
een nieuwe verpakking die voor min-
der afval zorgt. In elk geval houden we 
de grapjes die op de verpakking staan 
erin. Alleen de zin ‘Tenminste likbaar 
tot…’ was helaas niet toegestaan.’’ Om 
de ijsschappen op te leuken maakten 
de heren vrolijke stickers met de tekst: 
‘Waar is Rupert? Deze vriezert vraagt 
er toch gewoon om?’ Toch blijkt het 
in de praktijk niet mee te vallen om 
als klein ijsmerk de supermarkten te 
veroveren. Doordat de ijsjes duurzaam 
zijn en op een eerlijke manier worden 
gemaakt zijn ze wat duurder. ,,Dat 
maakt het lastiger om ze te vermark-
ten’’, vertelt Richard. Toch vinden ze 
het belangrijk om alleen ingrediënten 
uit Nederland te gebruiken. Zo komt 
de melk bij Buurvrouw Durkje uit 
Vegelingsoord vandaan, de aardbeien 
worden op verantwoorde manier ge-
kweekt bij de familie de Beijer van de 
Veluwe, de frambozen zijn van biolo-
gische fruittelers uit Zeeland en de al-
lerbeste bosbessen worden geplukt in 
Drenthe. En zo ontstaan er in de ijsfa-
briek van Surhuisterveen vier smaken 
ijsjes: kale, rooie, roze en rode Ruperts.

De IJskoffer
In 2017 begonnen de initiatiefnemers 
met het testen van de ijsjes op festi-
vals en in 2018 gingen ze officieel los. 
,,Dat was een mooi moment’’, zo her-
innert Richard zich. ,,Dat je je eigen 
ijsjes in de winkel ziet liggen, uit het 

vriesvak haalt, afrekent bij de kassa en 
de bon met daarop ‘rupert on a stick’ 
krijgt. Ik heb die bon nog steeds. Ook 
mijn kinderen, die nu 9 en 13 jaar zijn, 
vonden het erg leuk om de ijsjes voor 
het eerst te proeven. De één vindt de 
roze het lekkerst en de ander de kale. 
Ik zelf hou ook het meest van de kale 
Rupert, dit is het pure yoghurtijsje 
zonder fruitsmaak. Die kun je ook 
lekker dippen in chocoladesaus’’, ver-
telt Richard enthousiast. In de super-
markt worden de ijsjes in een doos in 
de vorm van een yoghurtpak verkocht. 
Inmiddels zijn er ruim 350 locaties in 
heel Nederland waar de Rupert on a 
stick-ijsjes te koop zijn, onder andere 
bij de meest SPAR-supermarkten. 
Om vaste voet aan de grond te krij-
gen werken de initiatiefnemers van 
de yoghurtijsjes sinds kort samen met 
andere (nu nog) kleinere ijsmerken die 
ook heel bewust bezig zijn met het 
bedenken en maken van duurzamere 
en gezondere ijsjes. Samen vormen 
zij een collectief: De IJskoffer. ,,Ons 
doel is dat mensen over een tijdje hun 

ijsco kunnen kiezen van onze kaart, in 
plaats van die kaarten die je overal ziet 
hangen in kantines en bij restaurants 
met alleen maar ijsjes vol met suiker 
erop. Steeds meer mensen leven be-
wuster en dan zijn onze ijsjes een goed 
alternatief. Door samen te werken 
worden we sterker. Probo uit Dokkum 
helpt ons met de presentatie van De 
IJskoffer en Oscar gaat ermee op pad. 
Ondernemers die interesse hebben 
kunnen zich uiteraard bij ons melden.’’

Richard hoopt dat ze de komende 
tijd weer de boer op kunnen met hun 
ijsjes. Door corona is het hen niet ge-
makkelijk gemaakt om bekendheid te 
geven aan de Rupert on a stick. ,,Ge-
lukkig hoeven we er nog niet van te 
leven. We doen dit er op dit moment 
naast. Waar het voor ons allemaal om 
draait: zoveel mogelijk mensen blij 
maken met eerlijk lekkers van eigen 
bodem. Dát is onze droom!’’

Meer informatie:
www.rupertonastick.nl

Vlnr: Hendrik Jan Hofstede (Sterc), Jos Blom (B&G), Sipko Groefsema (Sterc), Henk van der Heide 
(B&G), Richard Zwarts (DBZ), Oscar van der Weij (De IJskoffer) en Daan de Beer (DBZ).

Een yoghurtijsje op een stokje wordt ook 
vaak gebruikt als gezond alternatief voor 
een toetje. Er zitten minder toegevoegde 
suikers in en kinderen worden er blij van.
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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
Ma t/m vrij: 09:00- 17:30
Zaterdag:  14:00- 17:00
Telefoonnummer: 0900 - 288 77 66  (24/7)
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“Door mijn scootmobiel heb ik 
mijn bewegingsvrijheid terug” 

 Kom in de 
Vegro zorgwinkel 

langs zonder 
afspraak

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

www.loonstra.nl
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Natuurbeschermer
Gertie Papenburg 
ademt wilde planten
BUITENPOST – Veldbioloog met een specifieke voorliefde voor wilde bloe-
men, planten en mossen, dat kenmerkt Gertie Papenburg uit Buitenpost. 
De geboren Geldersman was in het werkzame deel van zijn bijzonder 
actieve leven leraar Nederlands aan het Lauwers College. Vanaf 30 decem-
ber 2015 heeft hij zijn onderwijstaak neergelegd en heeft Papenburg het 
‘drukker’ dan ooit. Centraal in dat geheel staat zijn passie en werkzaam-
heden voor wilde planten. 

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

Gertie is secretaris van de Stichting 
Floristisch Onderzoek Nederland 
(FLORON) en voorzitter van de Frys-
ke Feriening foar Fjildbiology (FFF). 
Dat hij in Buitenpost een bijzondere 
en gecombineerde tuin heeft met veel 
wilde planten is dan ook niet verwon-
derlijk. Een leven tussen, in en met 
planten is voor Papenburg zoals hij dat 
koestert. Hij geniet, kent en herkent de 
planten. Daarnaast is hij een bestuurs- 
en vergadertype, die van mening is dat 
je met overleg veel meer bereikt, dan 
met rechtszaken om een voorbeeld 
te noemen. Toch kan hij bij tijd en 
wijle, op momenten dat de natuur de 
verliezer dreigt te worden, halsstarrig 
zijn. Een roepende in de woestijn die 
strijdend ten onder wil gaan, maar nog 
vaker het gelijk aan zijn zijde weet en 
gelukkig voor de natuur ook krijgt.

Een eerste kennismaking, met de 
zoals achteraf bleek, zeer aimabele 
Papenburg, blijkt te bestaan uit een 
langdurig, maar vooral prettig gesprek. 
Gertie Papenburg beschikt over een 
enorme kennis, maar kan daarnaast 
ook luisteren en begrip tonen. Een 
man die het overlegt kiest en buiten 
zijn eigen comfortzone durft te kijken. 
Geen drammer, geen onheilsvoorspel-
ler, maar toch blijft de boodschap dat 
we op moeten letten hoe we met de 
natuur om moeten gaan, duidelijk 
hangen. Dat we actief moeten zijn, 
dat we waakzaam moeten zijn. ‘Ik 
ben verknocht aan het landschap van 
de Noordelijke Friese Wouden. We 
wonen hier prachtig. Als we dit zo 
willen houden moeten we waakzaam 
zijn, investeren, maar vooral ook gro-
ter kijken. Met dat idee voor ogen wil 
ik dan ook mijn complimenten geven 
aan Staatsbosbeheer in deze regio. 
Zij doen fantastisch werk. Werkelijk 
indrukwekkend’. Een rondgang door 
de fraaie tuin betekent tevens de in-

leiding naar zijn huidige activiteiten. 
‘Naast mijn onderwijswerk ben ik vele 
jaren actief geweest als vrijwilliger-
veldbioloog met specifieke aandacht 
voor planten. Na mijn pensioen heb 
ik me helemaal in de natuurbescher-
mingswereld gestort.’

562 planten op vierkante kilometer
Vaak worden natuurwaarden en nog 
meer natuurrijkdommen bepaald door 
vogels en reptielen. Planten zijn in de 
ogen van velen vaak meestal van on-
dergeschikt belang. Dat geldt zeker 
niet voor de Buitenposter. ‘Genieten 
van bloemen en planten. Het kan zo 
dichtbij’, aldus Gertie Papenburg als 
de koffie op tafel komt. De boeken-
kast in de woonkamer ademt wilde 
planten, heel veel en fraai geïllus-
treerde boeken over bloemen en plan-
ten. Terloops merkt hij op dat hij zijn 
boeken wil nalaten aan een specifiek 
gericht doel. Dat ze gebruikt worden, 
waarvoor ze zijn gedrukt. Dus meer 
dan zo nu en dan een plaatje bekij-
ken, maar als almanak dienen voor 
de meer dan normaal geïnteresseerde 
leek. Specialistische boeken die kennis 
bevatten.  Met de FFF gaat hij jaar-
lijks meerdere keren actief bezig met 
inventariseren. Een zogenaamd kilo-
meterblok wordt dan door meerdere 
mensen, vaak allemaal met hun eigen 
kennis op gebied van de flora en fauna 
geïnventariseerd. We gebruiken daar-
voor het vierkantekilometerraster van 
de Topografische Atlas. Sinds 1990 
zijn in het kilometerblok waarin ik zelf 
woon 562 plantensoorten waargeno-
men. Neem daarbij dat er slechts een 
keer de paardenbloem is genoteerd, in 
werkelijkheid zijn hier ook tientallen 
soorten van, dan kom je op meer dan 
600 soorten. Een enorme rijkdom’, 
aldus de secretaris van Floron. Floron 
zet zich in voor onderzoek naar en be-
scherming van de Nederlandse wilde 

fora. De landelijke verenging, met 
het hoofdkantoor in Nijmegen coör-
dineert en stimuleert vrijwilligers die 
landelijke telprojecten voor planten 
uitvoeren, geeft voorlichting en advies, 
voert ecologisch onderzoek uit ten be-
hoeve van wetenschap, beheer en be-
leid en beschermt plantensoorten en 
hun leefgebieden.

Gertie Papenburg is een gedreven en 
ervaren planten- en tuinliefhebber. 
Een oprechte man, met kennis van za-
ken. Zijn fraaie tuin is inmiddels een 
mengeling van diverse planten. Een 
tuin die vorig jaar in de schaduw lag 
van het tragische overlijden van zijn 
echtgenote Gré, die meer de voorkeur 
gaf aan de reguliere, bij veel mensen 

bekende tuinsoorten. Hierdoor is een 
unieke tuin ontstaan. Deze tuin staat 
vol zeldzame cultuur- en wilde plan-
ten. Veel planten hebben hun eigen 
verhaal. Eén plantje is bijvoorbeeld 
meegenomen uit het hoge noorden van 
Noorwegen, een andere plant is mee-
gekomen uit het oosten van het mid-
dellandse zeegebied. Hoewel de tuin 
‘wild’ oogt, vraagt hij niet alleen veel 
tijd, maar vooral ook geduld en passie.

Dat Gertie Papenburg zover is door-
gegaan met zijn passie, dankt hij mede 
aan de FFF, waarvan hij vanaf 2018 
voor de tweede keer voorzitter is. De 
Fryske Feriening foar Fjildbiology 
is een vereniging met verschillende 
werkgroepen op het gebied van de 
veldbiologie. De missie is wezenlijk bij 
te dragen aan vergroting van veldbio-
logische kennis, met name om een zo 
goed mogelijke natuurbescherming 
mogelijk te maken. De FFF wil die 
maatschappelijke krachten ondersteu-
nen die natuurbeleid in al zijn varian-
ten bijsturen op grond van feitelijke 
veldbiologische informatie. Daarbij 
is ons uitgangspunt dat de natuur in-
trinsieke waarde heeft, en ook de basis 
is van het menselijk bestaan. De ver-

eniging waar hij in het begin van de 
jaren dat hij Buitenpost woonde in-
teresse in kreeg, omdat ze een wilde 
planten cursus organiseerden.

‘Wij mogen ons gelukkig prijzen met 
een gemeentebestuur dat wezenlijke 
aandacht heeft voor het openbaar 
groen. Veel Buitenposters genieten in-
tens van de werkelijk prachtige vijver-
slinger door het dorp, met de duizen-
den orchideeën aan de zuidrand van 
het dorp langs de rondweg. Voor ecolo-
gische kenners is er veel meer te genie-
ten dan alleen die orchideeën. Er staan 
tal van andere zeldzame planten in die 
vijverbeemden, er vliegen vlinders en 
libellen, waaronder de Europees gezien 
extreem zeldzame Groene glazenma-
ker.’ Dat de gemeente Achtkarspelen 
gretig gebruik maakt van de kennis 
van de oud docent Nederlands van het 
Lauwers College is uiteraard logisch.

‘Mooi en bijzonder is het verhaal van 
de ‘Giele fakkels’. De Nederlandse 
flora kent twee soorten agrimonie. De 
Gewone agrimonie komt in Zuid-
Nederland algemeen voor. Veel zeld-
zamer is de veel forsere (± 120 cm 
hoge) Welriekende agrimonie, die van 
oudsher nu juist in NO-Fryslân voor-
komt en ook een officiële Friese naam 
heeft: Giele fakkel. De soort is voor 
Nederland voor het eerst vastgesteld 
bij Oudwoude in 1841. NO-Fryslân 
is een van de bolwerken van deze 
soort. Al kan ik beter zeggen: wás een 

van de bolwerken, want het is de soort 
slecht vergaan in onze streken.’

‘Van na 1950 waren groeiplaatsen 
bekend in elzensingels rond Twijzel, 
de Koaten en in de Zwagermieden, 
en op een tweetal plaatsen in het ta-
lud van de Stroobosser Trekweg: bij 
Westergeest en bij Lytsewâld (Augs-
buurt). Eind jaren 70 waren alleen de 
laatstgenoemde groeiplaatsen over. Bij 
Westergeest toen (en nog altijd) een 
rijke populatie, bij Augsbuurt toen 
nog een rijke, maar inmiddels een 
moeizaam standhoudende populatie. 
De Zwagermiedenpopulatie is in de 
jaren ‘70 door vergraving ten onder 
gegaan. Schoolmeester Hille Veen-
stra  (Kollumerzwaag)  heeft destijds 

planten gered. Toen de erfgenamen in 
1992 het huis van Veenstra verkoch-
ten, is die populatie overgeheveld. Een 
deel is teruggeplaatst naar een laantje 
in de buurt van hun herkomst in de 
Zwagermieden, dat inmiddels in bezit 
van Staatsbosbeheer is. Een ander deel 
is naar een sloottalud langs mijn tuin 
in Buitenpost verhuisd. Omdat wij 
als natuurbeschermers zuinig zijn op 
zulke laatste populaties, proberen we 
ze ook te bewaren. Zo beheert Staats-
bosbeheer aan de Wedze bij Twijzel 
een uit zaad opgekweekt bestand af-
komstig van de Westergeestpopulatie.’ 

‘In 2011 werd de oostelijke rondweg 
rond Buitenpost aangelegd, van Lutke-
post tot de Stroobosser Trekweg bij De 
Laatste Stuiver. Bij de ‘aanhechting’ van 
de rondweg op de Stroobosser Trekweg 
bij Lytsewâld werd toen trouwens nog 
een derde deel van die oorspronkelijke 
populatie Giele fakkel letterlijk weg-
gewerkt in het talud van de bermsloot. 
In 2012 heb ik van mijn materiaal van 
de Zwagermiedenpopulatie een grote 
hoeveelheid zaad gewonnen. De zaden 
van de Giele fakkel zijn kleine klitjes. 
En die heb ik in de herfst uitgestrooid. 
Het resultaat is fantastisch, Er zijn 
honderden nieuwe planten opgekomen. 
Eind juni-begin juli is de hoofdbloei 
van de Giele fakkel. Ik zou zeggen: ga 
dat zien.’ Woorden die Papenburg van-
uit het diepst van zijn hart spreekt. De 
natuur bewaken en delen zodat ieder-
een ervan kan genieten.

Gertie Papenburg neemt het Verspreidbladig 
Goudveil onder de loep (Foto: Marcel van Kammen.

Gertie Papenburg in zijn prachtige,
veelzijdige tuin (Foto: Marcel van Kammen).

De bladeren van de Welriekende agrimonie in het 
Fries Giele fakkel. (Foto: Marcel van Kammen).

Giele fakkel (Welriekende agrimonia). (Foto: Gertie Papenburg).
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UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

Automaterialen en
Auto onderhoudPD

Doorvaart 2  9101 RE Dokkum
Ind. ter. Hogedijken 0519-293506   www.pdautomaterialen.nl

TOYO 4 SEIZOENEN 
BANDEN

185/60-15    € 75.00

195/65-15    € 65.00

205/55-16    € 85.00
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Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

Ook voor 
uw 

APK

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

Groot Assortiment 
Poetsmiddelen en 
poetsaccessoires.

oa Turtle Wax, Me-
guiar’s, Autoglym, 
Kenotec, Cartec.

Start-stop

54 amp € 75,-
64 amp € 87,-
80 amp € 112,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

WERKPLAA
UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESE

KLEINE

Prijzen zijn incl. montage

Prijsw

v.a.
4 € 55,-
4 € 55,-
5 € 70,-
5 € 65,-
6 € 80,-
7 € 105,-

BANDENACTI

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

Kenteken 
overschrijven, 

schorsen of 

t

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

Automaterialen en
Auto onderhoudPD

Doorvaart 2  9101 RE Dokkum
Ind. ter. Hogedijken 0519-293506   www.pdautomaterialen.nl

Sonax 
poetsartikelen
30% KORTING

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN
TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT
GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN
STARTERS EN DYNAMO’S

Incl. afmelden
en roetmeting

APK
benzine. . . 30.00

diesel . . . . 35.00

BANDENACTIE

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

Good Year Vredestein
Uni Royal Bridgestone
Firestone Continental
Dunlop Pirelli

MichelinHuismerkv.a.

Wij leveren ALLE
BEKENDE MERKEN

Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 75,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 60,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 70,-
€ 70,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 130,-

APK
Nu 

€20,-

Valma Poetsset
incl. emmer

nu voor
€ 24,95

TOYO 4 SEIZOENEN
BANDEN

185/60-15 € 70.00

195/65-15 € 65.00

205/55-16 € 85.00

UW WERKPLAATS VOOR:
APK
AIRCO
BANDEN
REMMEN

TREKHAKEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS
DISTRIBUTIESETS

KLEINE BEURT GROTE BEURT

OLIE VERVERSEN APK

Prijzen zijn incl. montage balanceren btw en verw. bijdrag

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

e

MichelinHuismerkv.a.Toyo Tires
155 / 65 x 14 € 55,-
175 / 65 x 14 € 55,-
185 / 60 x 15 € 70,-
195 / 65 x 15 € 65,-
205 / 55 x 16 € 80,-
225 / 45 x 17 € 105,-

€ 48,-
€ 50,-
€ 55,-
€ 60,-
€ 65,-
€ 80,-

€ 75,-
€ 95,-
€ 85,-
€ 100,-
€ 130,-

BANDENACTIE

Prijzen accu’s
44 amp € 53,- 
55 amp € 63,-
62 amp € 72,- 
72 amp € 85,- 
80 amp € 95,-

AANBIEDING:

DRUPPELLADERS
VANAF
€ 12,50

AUTOMAATBAKSPOELEN

Start-stop 

54 amp € 75,- 

64 amp € 87,- 

80 amp € 112,-

Ook grasmaaier en motor�ets accu’s verkrijgbaar bij PD

Menabo �etsendrager

PRIJS

€ 379,00

zeer geschikt voor electrische �etsen,

opvouwbaar, kantelbaar,

Klean & sa
Bjirkewei 133, Twijzelerheide  |  T. 0511 443696

ma 13.00-18.00  |  di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00  |  za 10.00-17.00

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

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

Wolkom!

DAMES / HEREN / BABY

Wy binne der weren ha sin yn de simmer!Jim ek?
Kom dan gau del!
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Fairtrade Dantumadiel

Dat smaakt 
naar meer!
Wie Fairtrade zegt, zegt chocolade, koffie én bananen. Maar wist je dat er 
nog veel meer Fairtrade producten zijn? Vrijwel ieder product kent tegen-
woordig wel een Fairtrade variant. De werkgroep Fairtrade Dantumadiel 
zet zich al zeven jaar in om met verrassende acties inwoners en onderne-
mers hier attent op te maken.

Tekst: Nynke van der Zee

Van een vrolijke kleurplaat tot een 
smakelijke bakwedstrijd: Fairtrade is 
voor jong én oud, bewijst de werk-
groep. ,,Jong geleerd, is oud gedaan’’, 
vertelt Anke van Hijum, beleidsmede-
werker Duurzaamheid bij de gemeen-
te Dantumadiel. ,,In 2014 zijn we met 
de werkgroep Fairtrade Dantumadiel 
gestart om iedereen in onze gemeente 
kennis te laten maken met Fairtrade. 
Daarbij richten we ons niet alleen op 

ondernemers en volwassen, maar kie-
zen we ook heel bewust voor de jong-
ste generatie. Door kinderen het goede 
voorbeeld te geven, vinden ze de keuze 
voor Fairtrade producten later hopelijk 
de normaalste zaak van de wereld.’’ 

Fairtrade in ‘Tomke-taal’
Om bij de allerjongste inwoners van 
Dantumadiel te beginnen, maakte 
de werkgroep in 2018 een bijzon-
der voorleesboekje van Tomke. ,,Yn 
it boekje krijt Tomke in banaan. Hy 
is benijd wêr’t dy banaan wei komt’’, 
vertel werkgroeplid Baukje Keijzer 
terwijl ze door het boekje bladert. ,,Yn 
it boekje wurdt it Fairtrade ferhaal 
ferteld yn Jip en Janneke-taal, of bet-
ter sein: yn Tomke-taal. Dizze boekjes 
ha wy nei alle pjutteboartersplakken, 
bernedeiferbliuwen en gastâlden yn 
Dantumadiel brocht. Dat wie in hiel 
grut súkses’’

Het Tomke-boekje is één van de ver-
rassende PR-acties die de werkgroep 
de afgelopen jaren bedacht. Sinds 2016 
is Dantumadiel officieel een Fairtrade 

Gemeente. Maar daarmee is het boek 
niet dicht. Om deze titel te behouden, 
moet er ieder jaar een aantal acties 
worden georganiseerd om Fairtrade 
onder de aandacht te brengen in de 
gemeente. ,,Wy stean gewoanwei ek 
altyd mei in kream op eveneminten 
yn de gemeente”, vertelt werkgroeplid 
Elisabeth van der Meulen. “Mar troch 
corona moatte wy it no oars oanpakke. 
Dat freget om kreativiteit.’’ 

Aanstekelijk enthousiasme
Gelukkig heeft de werkgroep genoeg 
creatieve geesten in haar midden. Zo 
bedacht werkgroeplid en fanatieke 
thuisbakster Hester Tak een smake-
lijke bakwedstrijd met Fairtrade pro-
ducten. ,,Bern kinne dizze wike harren 
lekkerste cake, taart of gebakje meitsje 
en op de foto sette’’, legt Elisabeth uit. 
,,Dy sette se op ús Facebook-pagina en 
de winner krijt in leuke priis! Spitich 
genôch kinne wy de baksels net sels 
priuwe, dat wie hielendal moai west!’’

Het enthousiasme bij de vrijwilli-
gers van de werkgroep is duidelijk te 
merken. ,,Dêr bin ik noch it meast 
grutsk op’’, glundert wethouder Ger-
ben Wiersma. Sinds de start van de 
werkgroep in 2014 werkt de gemeente 
Dantumadiel actief mee aan het pro-
moten van Fairtrade. ,,Wy binne aanst 
yn oktober 5 jier ‘Fairtrade Gemeen-

te’. Dat wie ús net slagge sûnder al de 
frijwilligers fan dizze wurkgroep. Sy 
litte elkenien sjen hoe’st mei in simpe-
le oankeap meihelpe kinst oan in bet-
tere wrâld. Want sa simpel is it. Troch 
te kiezen foar Fairtrade joust minsken 
oan de oare kant fan de wrâld mear 
perspektyf. Dat wy dit mei ús allen 
dogge: dêr bin ik oergriislik grutsk op.’’

Een aantal leden van de werkgroep Fairtrade Dantumadiel. V.l.n.r. Elisabeth van der Meulen, Anke van Hijum en Freek Abma (beide digitaal aanwezig), 
Baukje Keijzer en wethouder Gerben Wiersma. Foto: Jaap de Boer

Bakt u graag? Doe dan mee!
Deel uw mooiste Fairtrade-baksel en maak kans op een leuke prijs!

In deze Fairtrade Week zijn wij op zoek naar het lekkerste en mooiste gebak 
met Fairtade ingrediënten!

Do

Ho
Bak een taart, cake of ander 
gebak met een of meer 
Fairtrade ingrediënten
 (te herkennen aan het Fairtrade keurmerk). 
Denk aan: bananen, mango en ananas 
uit blik, cacao, chocolade(product), 
noten, rietsuiker en honing.

Stuur voor 24 mei 2021 een foto van uw 
mooiste baksel samen met de gebruikte 
Fairtrade ingrediënten naar 
onze facebook pagina’s
www.facebook.com/FairtradeDantumadiel
www.facebook.com/fairtradenoardeastfryslan
Vermeld bij de foto uw naam.

De twee inzendingen met de meeste like’s op elke fb-pagina winnen 
een leuke prijs. Winnaars worden bekend gemaakt op de facebook pagina’s.

Dat smaakt naar meer!
Ben jij een echte zoetekauw en 
zoek je nog een leuke invulling 
voor jouw meivakantie? Doe dan 
mee aan de Fairtrade bakwed-
strijd! Van 8 t/m 16 mei is de 
Fairtrade Week. Maak jouw lek-
kerste cake, gebakje of taart en 
kies daarbij bewust voor Fairtrade 
producten. Stuur een foto van je 
smakelijke creatie naar de werk-
groep en win een leuke prijs! Hoe 
het werkt, lees je op de speciale 
bakpagina in deze krant.

Wat is Fairtrade?
Fairtrade is het keurmerk voor producten waarvoor de producent een eer-
lijke prijs krijgt. Fairtrade wil de positie van kleinschalige producenten in 
arme landen versterken. Dat doet ze door de boeren een eerlijke prijs te 
geven. 

Door een Fairtrade product te kopen draag je bij aan de ontwikke-
ling van regio’s in arme landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
 
De werkgroep Fairtrade Dantumadiel bestaat uit de leden: Winfried van 
Stijn (voorzitter), Baukje Keijzer, Hester Tak, Freek Abma, Trienke Wie-
renga, Elisabeth van der Meulen, Anke van Hijum (beleidsmedewerker ge-
meente Dantumadiel) en Gerben Wiersma (wethouder).
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Opwarmen, klaar,  smullen maar!Opwarmen, klaar,  smullen maar!

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Ouderwets lekker...

“ Beppe’s“ Beppe’s
sudder� eis in jus”sudder� eis in jus”

Zevenhuisterweg 45A, 9257VJ Noardburgum

Tel: 06 4869 8491, E-mail: info@trimsalon-marion.nl

trimsalon-marion.nl

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitvaartverzorging en uitvaartcentrum Feanwâlden e.o., 
De Zwette 2a ,9257 RP Noardburgum 
Website: www.papilionem-uitvaart.nl 

E-mail: info@papilionem-uitvaart.nl 
 Overlijden melden! Bel dag en nacht 06-42 40 25 46 

Ongeacht waar u bent verzekerd. 
 

Een waardige en respectvolle uitvaart. 
Met persoonlijke, betrokken en liefdevolle begeleiding, recht vanuit het hart 
verzorg ik uw uitvaart, volledig afgestemd op uw wensen. 
 
Tevens verzorgen wij uitvaarten met beperkte militaire eer voor post-actieven en 
veteranen. Hierbij geven wij op ceremoniële wijze aandacht aan de 
veteranenstatus of Defensie-, politie- of brandweerverleden van de overledene. 
De wensen van de overledene en nabestaanden zijn hierbij uiteraard leidend.  

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Thermo�t ondergoed

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Wij zijn continu opzoek naar de beste e-bike 
voor u,zo hebben we dit jaar Freebike 

nieuw in ons assortiment. 

Prachtig te personaliseren, een sterke motor 
met krachtige accu en een scherp prijspunt! 

Kom snel want de eerste 75 betalende klanten 
ontvangen een korting van 7,5% op het gehele bedrag, 

dus ook bij een nieuwe fiets!

De actie begint op dinsdag 25 mei.

Foarwei 92-94, 9104 CB Damwald
Telefoon: (0511) - 42 14 08
E-mail: info@mschaafsma.nl
Internet: www.mschaafsma.nl
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Hulp voor ouderen die mishandeld worden
Je dochter die je een klap geeft omdat je te langzaam bent met aankle-
den. Je buurman die geld uit je portemonnee steelt als hij boodschappen 
voor je doet. Naar schatting werden vorig jaar 62.000 ouderen mishan-
deld en door de vergrijzing zal dit aantal alleen maar toenemen. Dat 
hoeft niet. Er is hulp om de mishandeling te doen stoppen.

Er wordt van oudermishandeling 
gesproken als het mensen van 65 
jaar en ouder betreft. Er zijn ver-
schillende soorten: lichamelijke 
mishandeling, geestelijke mishande-
ling, financiële uitbuiting, seksueel 
geweld en verwaarlozing. Daders 
kunnen professionals zijn (denk aan 
de thuishulp of de verpleegkundige), 
maar ook een mantelzorger, zoals 
je echtgenoot of echtgenote, zoon, 
dochter of buurvrouw. “Het is erg 
moeilijk voor ouderen die mishan-
deld worden om erover te praten 
omdat ze afhankelijk zijn van degene 
die voor ze zorgt. Je bent bang dat 
je bijvoorbeeld geen boodschappen 
meer krijgt, dat je huis niet wordt 
schoongemaakt of dat je niet uit bed 
wordt gehaald als je er iets van zegt. 

Dus zwijg je en pas je je aan,” vertelt 
Gerda de Groot, werkzaam bij Fier 
en coördinator Centrum Seksueel 
Geweld Friesland. Fier is het lande-
lijk expertise- en behandelcentrum 
op het terrein van geweld in afhan-
kelijkheidsrelaties. 

Schaamte
Ook schaamte speelt een grote rol in 
het zwijgen over ouderenmishande-
ling. “Je denkt 
dat het aan jou 
ligt, omdat je 
door je ziekte zo 
traag bent ge-
worden, je voelt 
je stom en on-
handig. Of als 
het om geld gaat, 

weet je niet meer zo goed hoe het zit 
en begint je aan jezelf te twijfelen: 
heb je wel goed geteld?” Bij seksu-
eel misbruik komt er nog iets anders 
om de hoek kijken, geeft Gerda aan. 
“Veel ouderen vinden het moeilijk 
om over seksualiteit te praten, dat 
was vroeger geen onderwerp waar 
vrijelijk over werd gesproken. Als 
iemand je helpt met douchen en je 
aanraakt op een manier die je niet 
prettig vindt, dan begin je daar niet 
zomaar over.” 

Hulp
Het is goed om hulp te zoeken als je, 
op welke manier dan ook, mishan-
deld wordt, benadrukt Gerda. “Het 

is belangrijk voor 
jezelf, maar ook 
voor degene die 
je mishandelt. 
Hij of zij moet 
ook hulp krij-
gen. Misschien 
is de mantelzorg 
je man of doch-

ter te zwaar geworden. Ontspoorde 
mantelzorg noemen we dat. De 
mantelzorger is zelf op leeftijd of 
heeft ook nog een baan en een ge-
zin, dus kan overbelast zijn. Hij of 
zij is moe, heeft een korter lontje en 
kan dan soms een duw of tik geven, 
knijpen of boos worden en schreeu-
wen. Er was bijvoorbeeld een man 
die zijn dementerende vrouw aan 
de verwarming vastbond zodat hij 
boodschappen kon halen. Het was 
goedbedoeld, hij wilde ervoor zor-
gen dat ze warm bleef en niet weg 
kon lopen.” Als het om een profes-
sional gaat die zich schuldig maakt 
aan mishandeling, dan kun je bij-
voorbeeld een klacht indienen bij de 
werkgever. Gaat het om iemand uit 
je eigen omgeving, zoals een mantel-
zorger, dan kun je de huisarts bellen. 
Bij iemand die dementie heeft, is 
ook vaak een casemanager betrokken 
met wie je de mishandeling kunt be-
spreken en waar ook de mantelzor-
ger die de zorg niet meer goed kan 
bieden, terecht kan. Dat geldt ook 

voor de mensen van wijkteams. Of 
je kunt bellen met Veilig Thuis, Fier 
of het Centrum Seksueel Geweld. 
Gerda: “Het is heel belangrijk dat 
je erover praat. Om het te stoppen, 
om het patroon van mishandeling te 
doorbreken, zodat jij je weer veilig 
voelt en de ander hulp krijgt.” 

www.fier.nl 
088-20 80 000 
Centrum Seksueel Geweld 
0800-0188

‘Het is heel belangrijk dat 
je erover praat. Om het te 

stoppen, om het patroon van 
mishandeling te doorbreken, 
zodat jij je weer veilig voelt 

en de ander hulp krijgt’

Geldzaken regelen 
Je kunt ervoor zorgen dat meer 
mensen je geld beheren, zo valt 
het sneller op als er iets misgaat 
op het gebied van je financiën. Je 
kunt overwegen om naar een Re-
giobank te gaan, die hun klanten 
goed kennen. De Rabobank heeft 
seniorenadviseurs die er voor zijn 
opgeleid om geldzaken van oude-
ren goed te regelen.

Schaafsma Rijwielen
bestaat driekwart eeuw
DAMWÂLD – Schaafsma Rijwielen is een begrip in Damwâld en omstreken. 
Dat is ook niet vreemd, want de fietsenwinkel bestaat op 25 mei 75 jaar. ,,We 
hebben in al die jaren heel wat meegemaakt’’, vertelt Meent Schaafsma.

Veel mensen uit de Wâlden zullen 
Haye en Teats Schaafsma nog ken-
nen. Zij namen in 1946 de zaak over 
van Metske Steensma die in 1936 de 
winkel aan de Foarwei 148 begon. 
Meent: ,,Ik ben ermee opgegroeid. 
Toch wilde ik eerst wat anders doen. 
Ik heb onder andere in de bouw en 
bij Prins gewerkt. Mijn eerste vrouw, 
Sietske, was goed in boekhouden en ik 
in fietsen repareren. Samen vormden 
we een goed team. In 1979 hebben we 
de zaak overgenomen. Zonder haar 
was het mij nooit gelukt.’’ 

Meent en Sietske kregen een zoon. 
Hij had andere interesses, dat was vrij 

snel duidelijk. René Hooijenga begon 
op zestienjarige leeftijd bij Schaafsma 
in de zaak. Hij wist al vrij jong dat 
hij fietstechnicus wilde worden. Als 
stagiaire kwam hij bij Schaafsma te-
recht en daar is hij nooit meer vertrok-
ken. Sterker nog, in 2008 werd hij op 
25-jarige leeftijd vennoot. ,,Dit ging 
sneller dan verwacht doordat Sietske 
kwam te overlijden. Zij heeft zelf nog 
meegeholpen om er een Vennoot-
schap Onder Firma van te maken’’, 
vertelt Meent. Hij waardeert het dat 
klanten met hem meeleefden toen 
zijn eerste vrouw overleed. Ook vond 
hij het fijn dat ze hem het geluk gun-
den toen hij opnieuw een lieve vrouw 

leerde kennen, Ria, met wie hij vier 
jaar geleden trouwde.

In 2012 kocht René het oude pand 
over van de familie Schaafsma. ,,Ik had 
altijd al de ambitie om een eigen zaak 
te beginnen. Ik wilde meer dan alleen 
fietsmaker zijn’’, legt René uit die nu 
samen met Meent eigenaar is. Hij is 
dan ook blij dat hij deze kans heeft ge-
kregen van de familie Schaafsma. René 
is sinds 2003 gespecialiseerd in elektri-
sche fietsen en loopt daarmee voorop. 
,,In het begin vond ik de intrede van de 
elektronica moeilijk, want ik had niks 
met computers. Maar ik zag het ook 
wel als een nieuwe uitdaging.’’ Nu is de 
elektrische fiets niet meer weg te den-
ken en staat de zaak er vol mee.

In 2014 is Schaafsma Rijwielen ver-
huisd naar de Foarwei 92/94, omdat 
ze uit hun jasje groeiden. In dit pand 
zat voorheen Kommerie Meubelen 
gevestigd en daarvoor was het een ba-
sisschool. ,,Dit is drie keer zo groot dus 
hier kunnen we heel wat fietsen kwijt. 
Een mooiere locatie hadden we ons 
niet kunnen wensen’’, zegt Meent, die 
blij is dat de fietsenzaak in ‘Ikkerwâld’ 
is gebleven. Klanten weten Schaafsma 
nog steeds te vinden. Mensen komen 
overal vandaan, van Anjum tot aan 
Leeuwarden. René: ,,Dat komt dank-
zij onze goede service. Een fiets verko-
pen is niet zo moeilijk, maar daarna is 
het de kunst om de klant te behouden.’’

Toch hebben ook de medewerkers 
van Schaafsma in coronatijd mensen 
moeten teleurstellen. Vanwege corona 
zijn de levertijden veel langer gewor-
den. Dat terwijl de vraag naar fietsen 
tijdens de pandemie wereldwijd ex-

plosief gestegen is. ,,Wij merken dat 
in Damwâld ook’’, vertelt René. Wat 
hem verder opvalt is dat fietsen te-
genwoordig ook mooi moeten zijn. 
,,Vroeger verkochten we alleen maar 
grijze en blauwe fietsen die puur als 
vervoermiddel werden gebruikt. Te-
genwoordig vinden consumenten de 
fiets steeds belangrijker als vrijetijds-
besteding. Vooral in deze regio waar 
veel vergrijzing is.’’

Het 50-jarige jubileum kon Schaaf-
sma niet vieren omdat Haye toen al 

ziek was. In 1998 zijn de ouders van 
Meent allebei overleden. Nu, 25 jaar 
later, gooit corona roet in het eten. 
Toch wil het team van Schaafsma het 
jubileum niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. ,,Op 25 mei gaan we trak-
teren. De eerste 75 betalende klanten 
ontvangen een extra korting bij ons in 
de winkel’’, zegt Meent. René voegt 
eraan toe dat ze volgend jaar alsnog 
groot willen uitpakken. ,,Hopelijk 
is dan alles weer een beetje normaal 
en kunnen we fietsen verkopen zoals 
Schaafsma dat al 75 jaar doet.’’

Gezelligheid is binnen het team van Schaafsma Rijwielen het belangrijkste. ,,Als de sfeer 
goed is straal je dat ook uit richting de klant’’, aldus de 38-jarige René Hooijenga uit Dam-
wâld. Van links naar rechts: Eelke van der Meulen, Brian Visser, René Hooijenga en Meent 
Schaafsma. Foto: Klasina van der Werf

In het pand waar Schaafsma Rijwielen nu is gevestigd zat vroeger een school . Op deze foto uit 1905 
werd de school gebouwd.

Het voormalige pand van waaruit de familie Schaafsma van 1946 tot 2014 fietsen verkocht.
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‘Hoe’t se stean’ is vereiste voor Hannie Schievink 
DROGEHAM - Middenvelder Hannie Schievink was in het elftal van voet-
balclub Harkemase Boys van de jaren zeventig technisch de ongekroonde 
koning met een weergaloze traptechniek. Met buitenkant rechts vanaf 
rechts een corner nemen, kom er eens om. Hij was de spelbepaler en 
samen met topschutter ‘Bûke’ Gerrit Hoekstra een dodelijk wapen in het 
Harkemase Boys van toen. Op 26 juni bestaat de club 75 jaar. 

Tekst en foto: Rynk Bosma

De huidige zaterdagclub speelt in de 
landelijke Derde Divisie D. Vanaf 
1962 was de tweede klas het hoogste 
podium en vanaf 1970 de eerste klas. 
Met Harkemase Boys telkens als vaste 
waarde. Die gouden lichting van toen 
was een ploeg van knokken, karakter 
en functionele techniek. Een ploeg 
ook met allemaal voetballers uit het 
dorp Harkema. De voormalige rug-
nummer 8 Schievink maakt dat verle-
den in een gesprek echter allemaal niet 
mooier dan het is. 

Schievink groeide in Harkema op 
met de clubkleuren groen en geel van 
buurman Harkema Opeinde die op 
zondag speelde. Toen Schievink ver-
kering kreeg met zijn latere, gerefor-
meerde vrouw Roeline Hoeksma uit 
Drogeham stonden de stellingen van 
‘finen en grouwen’ nog stevig overeind. 
‘Des duivels’ was heit Wietse Schie-
vink toen zoon Hannie in 1965 over-
stapte naar ‘de Boys’ op zaterdag. 

,,Ik snapte wol dat se my dat by Op-
een kwealik namen dat ik nei de ‘Boys’ 
gie, mar sels seach ik gjin ferskil. Doe’t 
ik by Opeen foetballe wie ik bliid as 
‘De Boys’ wûnen.’’ Nog altijd is Schie-
vink vooral een voetbalman die op ei-
gen wijze naar het spel kijkt. ,,Ik sjoch 
noch altiten as earste nei hoe’t se stean 
en nei de útfiering.’’

Elke dag nog fietsen op de mountain-
bike, een paar keer nog duurlopen, het 
leven van de op 9 september 1944 ge-
boren Schievink staat nog steeds deels 
in het teken van sport en fit blijven. 
En ‘It spultsje hâldt my noch altiten 

dwaande’ en daarmee bedoelt hij het 
voetbal als spel, los van clubkleuren. 
De 1.72 meter lange Schievink was 
altijd met de bal bezig, zo vaak dat 
een buurman zei ‘Dy jonge moat op 
foetbal, stjoer him der mar hinne, ik 
stopje him der wol tusken.’’ Want ‘dy 
jonge’ was nog maar 10 jaar in 1954 
en je mocht toen pas op voetbal als 
je 12 jaar was. Vijf jaar later speelde 
Johannes Schievink in het eerste van 
Harkema Opeinde dat toen derde klas 
KNVB speelde.

De naam Johannes werd Hannie en 
die naam heeft hij te danken aan zijn 
nog altijd levende mem Aaltsje die dit 
jaar 97 hoopt te worden. ,,Wy hienen 
thús al betiid televyzje. En der wie ge-
regeld foetbal foar dat ús mem hearde 

geregeld de namme fan in Hongaarse 
foetballer mei de namme Hanni. ‘Us 
Johannes hjit Hannie’, sa sei sy doe. 
En sa bin ik Hannie wurden.’’

Op school een voetballende meester 
die Schievink onder andere leerde 
‘Dat je oan de binnenkant ferdedigje 
moatte’. Maar veel inzichten leerde 
Schievink vooral in de praktijk. Toen 
Schievink in 1965 de overstap maakte 
naar Harkemase Boys was de faam 
hem al vooruitgesneld. Als spelbepaler 
centraal op het middenveld, gewapend 
met een prachtige wreeftrap en niet te 
vergeten ‘bûtenkant rjochts’. Bij hoek-
schoppen en vrije trappen was Schie-
vink (44 doelpunten) de man achter 
de bal. ,,Ik die by korners noait sa mar 
wat. Ik seach hoe’t se stienen, en as de 
keeper ôfdekt wie, dan gie de bal nei 
de earste peal.’’ De krant noemde het 
met een knipoog naar de Carthaagse 
veldheer de ‘Hanniebal’, een corner 
die een direct doelpunt opleverde. 

Schievink vormde een dodelijke com-
binatie met de in 2018 overleden 
Gerrit ‘Bûke’ Hoekstra als topscorer 
(212 doelpunten) op de andere kant. 
Schievink denkt overigens dat het nog 
meer doelpunten waren. ,,Gelyk op-
rinne mei Gerrit, dy bleau dan ynie-
nen stean, ik spile him oan, krige de 
bal werom en dan tik tik yn de loop 
de djipte yn. Ik wie altiten oanspylber. 
Hie wol altiten in man as mandekker, 
mar as it spul om my hinne gie, dan 
seach sa’n mandekker de bal nei, en 
dan wie ik fuort, út de rêch wei.’’

,,Soks leare je pas troch it te dwaan, en 
altiten fan binnen nei bûten foetbalje. 
En achteryn in stevich blok mei Haye 
Wittermans.’’ Want spelen tegen 
ploegen uit andere delen van het land 
leerde hem dat die ploegen technisch 

en tactisch bijna altijd beter waren. ‘Se 
wienen folle fierder as ús’. En dat be-
tekende zelf minder balbezit. 

,,Ik seach it doe ek al wat oars’’, zo 
zegt Schievink. De ‘djipte’ van het spel 
heeft hem altijd gefascineerd. Ein-
deloos trainen zonder bal was toen 
de norm bij Harkemase Boys terwijl 
Schievink ook toen al iemand was die 
vond dat je altijd met bal moest trai-
nen. Links en rechts de bal kappen en 
dan spelen, bij voorkeur de ‘diagonaal’ 
hanteren want moeilijk te verdedigen. 
,,Oeral binne trainingsfoarmkes foar 
te finen.’’ Het voetbalspel opgedeeld 
in twee vormen: bij balbezit uitwaai-
eren en bij balverlies in elkaar zakken 
om de ruimtes klein te maken.

,,As je lytser binne, dan binne de be-
wegingen ek koarter en sneller.’’ Zijn 
talent bleef niet onopgemerkt, hij 
werd geselecteerd voor het Neder-
lands zaterdagelftal met het debuut 
op 19 april 1969. Drie keer kwam hij 
uit voor dat elftal en daarmee is hij een 
van de vijf Friezen die voor dat elftal 
uitkwam. Daarnaast kwam hij regel-
matig uit voor het noordelijk elftal 
(Friesland, Groningen en Drenthe) 
waar hij heel veel heeft geleerd. Nieu-
we contacten, andere inzichten zo zou 
je kunnen zeggen.

Over Harkemase Boys zegt hij: ,,Ik 
bin wol in klupman, mar ik kin der ek 
wol los fan komme hear. Wie der yn 
dy tiid in klup west dy’t heger spile, 
dan wie ik dêr miskien wol hinne 
gien.’’ Achttien jaar speelde Schievink 
voor Harkemase Boys, volgens het 
wandbord aan de muur speelde hij 
424 wedstrijden. Het Friesch Dag-
blad becijferde dat aantal echter op 
426 wedstrijden. Daarna was hij zelf 
nog jarenlang als trainer actief, vooral 

in het Westerkwartier. 

Zo legde hij ooit bij een sollicitatie-
gesprek bij een club zijn bedoelingen 
als trainer uit. ,,‘Dat kin by ús net’, sa 
seinen se, ‘want dy kin net foetbalje, 
en dy oare kin de bal ek net ha’, en sa 
siet ik sa op fiif man dy’t de bal net ha 
koenen. Dat is in soad yn in elftal’’, zo 
herinnert Schievink zich lachend.

Bij wedstrijden van Harkemase Boys 
zal hij altijd kijken met de blik die 
hem kenmerkte als voetballer. ,,Hoe’t 
se stean, is altiten it earste wêr’t ik nei 
sjoch. Goed stean is in fereiste.’’ Want 
de toekomst van het voetbal als spel 
heeft hem nog altijd in de ban. Pas vo-
rig jaar is Schievink gestopt als jeugd-
trainer, want die zo belangrijke cate-
gorie trainen vindt hij toch het mooist.

In dat verband plaatst hij kantteke-
ningen bij het jeugdbeleid van Har-
kemase Boys. Want het moet volgens 
Schievink toch mogelijk zijn om af en 
toe een Harekiet te laten doorbreken 
in het eerste elftal van Harkemase 
Boys. Er is wel degelijk jeugdig voet-
baltalent in Harkema, ook al deelt de 
club die mening niet. ,,Se traine by de 
jeugd te folle as senioaren. Bern moatte 
alles mei de bal dwaan, je moatte bern 
net rûntsjes drave litte. Rinne kinne se 
wol, it giet om baloefeningen.’’  Voor-
zichtig verwijst  Schievink naar de 
drie jeugdspelers JO14 uit Harkema 
bij naar Drachtster Boys gaan. 

Het is de echo van de profeet die in 
eigen land niet wordt erkend, zo lijkt 
het. De echo van heit Wietse die ooit 
tegen Hannie zei: ,,Jonge wat dochsto 
moeilik, winne en kampioen wurde 
dêr giet it om.’’

Foto Nederlands elftal: 
Derde van rechts is Hannie Schievink.

Hannie Schievink in actie tegen 
Blauw Wit ‘34 uit Leeuwarden.

Elftalfoto Harkemase Boys: Hannie Schievink gehurkt, vijfde van rechts met naast hem zesde van rechts topschutter Gerrit Hoekstra
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Tellen
Meestal heeft de pakketbezorger geen 
tijd voor een praatje, maar hij stond 
net zijn bus te herschikken, toen ik 
hem vroeg of hij het in de lockdown 
druk had gehad met niet-essentiële 
pakjes.

Dat had hij. Voor corona zette hij 
hooguit tachtig pakketjes per dag weg 
in meerdere dorpen, maar op een gege-
ven moment bezorgde hij wel honderd 
per dag, in één dorp. Honderd pakjes, 
dat is elke dag honderd keer uit de 
auto, honderd keer aanbellen, honderd 
keer weer in de bus klimmen.

Honderd keer per dag, dat is zeshon-
derd keer per week, dat is 30.000 keer 
per jaar in en uit en aanbellen. Ik dacht 
terug aan onze voormalige fietsenman. 
Die zette elke dag wel twintig gebruik-
te fietsen buiten. Zes dagen in de week, 
dat waren 180 per week, dat waren er 
9000 per jaar. En dat had hij minstens 
dertig jaar volgehouden, dus dat waren 
270.000 fietsen. En ’s avonds zette hij 
weer die 270.000 binnen.

Onnutte berekeningen zijn het, maar 
het geeft wel aan, dat een mens in zijn 
leven dus honderdduizenden keren het-

zelfde doet. Mijn schoonvader was boer, 
molk veertig koeien in een grupstal. Als 
hij ze molk, ging hij door de knieën om 
het apparaat onder de koe te hangen en 
even later eronder vandaan te halen.

Dat was per melkbeurt 80 keer door de 
knieën en ’s avonds weer. Dat was 160 
keer per dag, zeven dagen in de week, 
1120 keer. Hij ging dus jaarlijks 55.000 
keer door zijn knieën, veertig jaar aan-
een: 2,2 miljoen kniebuigingen.

Terug naar de pakketbezorger. Hij ver-
telde van een vrouw, die hij vrijwel elke 

dag een pakketje bezorgde en hij vroeg 
zich lang af wat de vrouw dreef. Tot hij 
een psycholoog sprak, die hem vertelde 
dat het krijgen van een pakketje bij 
sommigen voor hetzelfde genot zorgt 
dat bij seks vrijkomt.

Hij vroeg me of hij de vrouw eens zou 
vragen hoe het met de seks gesteld was. 
Het leek me niet verstandig. Hem ook 
niet trouwens. ,,Se kin my wol de gong 
ynskuorre en de doar op it slot dwaan’’, 
zei hij verschrikt.

Bonne Stienstra

COLUMN

Jan de Vries
is als grensrechter 
perfect op zijn plek
GYTSJERK - Zo af en toe moet Jan de Vries zichzelf in de arm knijpen om 
te beseffen, dat wat hij als grensrechter internationaal meemaakt geen 
droom is, maar de zeer prettige werkelijkheid. Om maar wat te noemen: 
oktober 2019: Manchester City-Dynamo Zagreb, debuut in de Champi-
ons League. Kortgeleden: Real Madrid-Chelsea, halve finale Champions 
League. En straks in juni: het EK voetbal.

Tekst: Bonne Stienstra

Een opwindend rijtje hoogtepunten 
voor een nuchtere 38-jarige Gytsjerk-
ster. Thuis hangen de gefiguurzaagde 
werelddelen aan de wand. Spelden 
staan in de landen waar hij intussen is 
geweest. En och, nog maar 38 jaar, nog 
wel zeven jaar te gaan. Er zullen vele 
landen, vele spelden volgen.
Niet dat Jan de Vries voorbestemd 
was als grensrechter, niemand is dat. 
Scheidsrechter wilde hij worden, na-
dat hij al jong – twintig jaar pas – ei-
genlijk niet meer kon voetballen na 
een dubbele beenbreuk. Hij keepte 
toen in het tweede van Trynwâldster 
Boys. Hij floot toen al af en toe een 
jeugdwedstrijdje, maar na die ernstige 
blessure begon hij zich serieus op het 
fluiten toe te leggen, volgde cursussen 
en begon een lange mars langs toch 
vooral de noordelijke voetbalvelden.

De eerste keer, dat hij een officiële se-
niorenwedstrijd floot, was in Bitgum. 
,,Bitgum-Cambuur’69’’, weet hij nog, 
want het was zijn debuut op seniorenni-
veau en de score mocht er ook zijn: 27-0. 
,,Mar it kin ek wol 29-0 west hawwe.’’

Jonge fint
Amper twintig jaar was hij en met zijn 
jeugdige kop – nog steeds heeft hij die 
– werd hij wel eens nieuwsgierig aan-

gekeken door voetballers, die meestal 
ouder waren dan hij. Maar van zijn 
leeftijd heeft Jan de Vries eigenlijk 
nooit last gehad. Hij had dan nog wel 
niet de uitstraling van een gelouterde 
arbiter, de meeste voetballers zagen 
hem graag komen. De Vries: ,,Ha, fijn, 
in jonge fint, seine se dan. Dy bliuwt 
net yn de middensirkel stean, dy sit 
boppe op it spul. En sa wie’t.’’

23 jaar was hij en Mario Diks haalde 
hem bij de belofte-elftallen, die je toen 
nog had. Mario Diks, toeval bestaat 
niet, want hem volgde Jan de Vries 
onlangs op in het team van Danny 
Makkelie. Sneu voor Diks, nadat die 
een belangrijk doelpunt voor Portugal 
tegen Servië had gemist en door Mak-
kelie aan de kant werd gezet.

Dat was even lastig voor Jan de Vries, 
de man vervangen die hem nota bene 
geholpen had bij belangrijke stappen 
in zijn carrière. Wat Diks betreft leven 
er geen hard feelings ten opzichte van 
Jan de Vries. ,,Hy appte my noch foar 
de wedstriid Real Madrid-Chelsea 
om my sukses ta te winskjen.’’

Voort ging het destijds met zijn loop-
baan. Jan de Vries floot uiteindelijk in 
de hoogste klasse van het amateur-
voetbal. Harkemase Boys-Noordsche-
schut was in 2008 zijn laatste wed-
strijd  op dat niveau. De hoge heren 
in Zeist waren zijn activiteiten niet 
ontgaan en hij werd uitgenodigd voor 
vervolgstappen in het betaalde voet-
bal, als scheidsrechter aanvankelijk, 
maar besloten werd, dat hij misschien 
toch beter grensrechter kon worden.

Mannetjes
Jan de Vries had even tijd nodig om aan 
de switch te wennen, maar accepteerde 
de beslissing. Hij zegt: ,,Ik tink dat se 
it wol goed sjoen hiene. As skiedsrjoch-
ter moast fan dysels al wat dominant 
wêze en dat bin ik net. Internasjonale 
skiedsrjochers binne allegearre wol wat 
‘mannetjes’, ‘baaskes’ yn de goede sin fan 

it wurd. Dat hat mei útstrieling te meit-
sjen, mei hoe ’t jo binne. Ik bin sa net 
en dus soe ik dy rol spylje moatte. Dat 
fielde net goed. As grinsrjocher bin ik 
krekt wol op myn plak.’’

Jan de Vries heeft in de voorbije jaren 
altijd wel mensen om zich heen gehad, 
die de kneepjes van het vak kennen en 
hem bijstonden. In Gytsjerk zelf na-
tuurlijk Adriaan Inia, gepokt en gema-
zeld in het vak.  De Vries noemt ook Jan 
Dolstra, zijn coach en destijds zijn eerste 
docent. De voormalig inwoner van de 
Westereen – ooit vaste assistent van de 
grote Mario van der Ende – woont nu 
in Duitsland, maar volgt De Vries via de 
televisie, maar af en toe ook in levende 
lijve. De Vries: ,,It is fijn sa’n klankboerd 
te hawwen.’’

We komen te spreken over zijn voorbe-
reiding op wedstrijden en de leek hoort 
het met verbazing aan. Want ga maar 
na: samen met Patrick Inia – ook Gyt-
sjerker en ook grensrechter – traint hij 
een keer of vier per week op het kunst-
gras van Trynwâlden in Oentsjerk. En 
niet zo maar wat trainen, ze hebben er 
schema’s van de KNVB bij en De Vries 
zelfs van de UEFA.

Regelmatig doen ze testen, waarbij hoge 
eisen aan hun sprintsnelheid worden 
gesteld, waarbij snel zijwaarts verplaatst 
moet kunnen worden. Grensrechters 
trainen anders en worden ook anders 
getest dat scheidsrechters. Die moeten 
het van een behoorlijke snelheid, maar 
ook van een prima duurvermogen heb-
ben.

De Vries pakt zijn mobieltje erbij en laat 
zien wat de GPS registreerde over zijn 
afgelegde afstand tijdens Real-Chelsea. 
2 kilometer in de eerste helft, 2 kilo-
meter in de tweede helft. 4 kilometer in 
totaal, in anderhalf uur, dat is te doen. 
De Vries: ,,Yn de earedivysje en ynter-
nasjonaal spylje de ploegen nochal kom-
pakt, dan falt it mei it oantal kilometers 
wol wat ta. Mar yn de earste divysje mei 

in soad lange halen hinne en wer, dan 
meitsje ik folle mear kilometers.’’

Data
Voor elke internationale wedstrijd krijgt 
het arbitrale team van de UEFA data 
van de twee teams. Inclusief inzage in 
veel voorkomende standaardsituaties 
zoals vrije trappen en corners, om te 
voorkomen dat ze tijdens de wedstrijd 
worden verrast door een slimmigheidje.

Na de wedstrijd analyseert De Vries 
nog diezelfde dag de beelden, net als 
zijn collega’s, ter lering ende vermaak, 
maar dan vooral het eerste. Van de 
UEFA krijgen ze de beelden ook nog 
eens met het geluid. Als De Vries een 
stukje afspeelt, blijkt dat scheidsrech-
ter en grensrechters voortdurend met 
elkaar praten. Niet in volzinnen, maar 
wel: ‘Niks aan de hand’ of ‘Buitenspel’ of 
‘Geen overtreding waargenomen.’

De arbitrage op het hoogste Europese 
niveau is een uiterst serieuze bezigheid, 

zoveel is wel duidelijk. Vermoeiend is 
het ook. Na de wedstrijd giert nog uren-
lang de adrenaline door het lichaam 
van De Vries. ,,Dan leist oant twa oere 
nachts wekker en soms moatst der om 
fiif oere al wer út foar de weromreis. Dan 
hast in koart nachtsje.’’

Het deert hem niet. Thuisgekomen stort 
hij zich weer op zijn werk als webmaster 
van Brandveilig Nederland in Leeuwar-
den. Het is het bedrijf van zijn zwager, 
die hem alle medewerking verleent in 
zijn grensrechterlijk bestaan.

Straks in juni reist hij naar Istanboel, 
waar het hoofdkwartier van het EK tij-
delijk huist. Daar pas krijgen hij en de 
anderen van het team Makkelie te horen 
welke wedstrijd ze moeten leiden. En als 
het zover is, als hij de line-up voor de 
wedstrijd op in één rijtje met de beste 
Europese voetballers staat, dan zal Jan 
de Vries zich in de arm knijpen en be-
seffen: ,,Ik dream net, it is wier.’’
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Coop  
altijd 
dichtbij

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63
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BESTE
BVILDSTAR
AARDAPPELEN

Actie geldig van 
woensdag 12 mei t/m

zaterdag 15 mei.

€ 5.00

NU 4 STUKS 
VOOR SLECHTS

OVERHEERLIJKE
 VRUCHTEN OF AARDBEIEN

KRAKELINGEN
van Bakker van der Bijl
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Boelenslaan
Blauwewyk 9
Vraagprijs: €235.000,-

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

Surhuisterveen
Badlaan 22
Vraagprijs: €219.000,- k.k.

Surhuisterveen
Langelaan 61
Vraagprijs: €177.500,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 9
Vraagprijs: €388.800,- v.o.n. 

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 13
Vraagprijs: €388.800,- v.o.n. 

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Bakkeveen
Weverswal 21
Vraagprijs: € 347.500,- k.k.

Bakkeveen
Tsjerkewal 2
Vraagprijs: €345.000,- k.k

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 7
Vraagprijs: €388.800,- v.o.n. 

Surhuisterveen
Koop Kuipersweg 2
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

Kornhorn
Provincialeweg 31
Verkocht

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

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 3
Vraagprijs: €388.800,- v.o.n.

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 5
Vraagprijs: €388.800,- v.o.n.

Surhuisterveen
Langelaan 25
Verkocht

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

Drogeham
Tillewei 21
Verkocht

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT o.v. VERKOCHT


