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‘McDonald’s wordt de poort naar Dokkum’
DOKKUM - Dokkum krijgt een McDonald’s. Als alles volgens planning 
verloopt wordt in december van dit jaar de nieuwe fastfoodketen op 
de carpoolplek aan de Lauwersseewei geopend. Franchisenemer wordt 
Michel Groenewegen (52) die ook de McDonald’s in Harlingen en Drachten 
(Omloop en AZeven) runt. Noordoost-Friesland is voor hem een nieuw ge-
bied. ,,Ik zie het als een mooie uitdaging om van deze meest Noordelijke 
McDonald’s van Nederland een succes te maken’’, aldus Groenewegen.

Dokkum was voor Michel 
Groenewegen onbekend. Hij is 
geboren in Rotterdam en woont nu 
in Lelystad. Samen met zijn vrouw 
heeft hij Noordoost-Friesland de 
afgelopen weken al een beetje verkend 
met de camper en op de fiets. ,,Wat 

is het hier mooi en wat is Dokkum 
een leuke stad’’, stelt Groenewegen. 
Al vanaf zijn zeventiende jaar werkt 
hij bij McDonald’s. Het begon met 
hamburgers bakken en al snel groeide 
hij door naar managementfuncties. 
In 1997 begon hij voor zichzelf als 

franchisenemer van de McDonald’s 
in Amsterdam. ,,In 2011 stelde 
het management van McDonald’s 
Nederland de vraag of ik naar 
Friesland wilde verhuizen om daar de 
leiding te nemen over de vestigingen in 
Harlingen en Sneek. In 2019 volgden 
de twee vestigingen in Drachten en zo 
klom ik steeds verder naar het Noorden. 
Sneek heb ik in de tussentijd verkocht 
aan een collega-franchisenemer uit 
Friesland. En toen kwam Dokkum op 
mijn pad. Ik heb de locatie bekeken en 
had meteen een goed gevoel bij deze 
plek’’, vertelt Groenewegen.

Ruim honderd arbeidsplaatsen
Eind juni presenteert hij de plannen aan 
de gemeenteraad van Noardeast-Frys-
lân. ,,De gemeente staat er positief te-
genover, alleen de raad moet nog beslis-
sen’’, zegt de franchisenemer. De komst 
van de McDonald’s levert ruim honderd 
arbeidsplaatsen op, waarvan zo’n 35 full-
time en de rest parttime. ,,We zoeken 
niet alleen jongeren, maar bijvoorbeeld 
ook herintredende vaders en moeders. 
We zijn van 7.00 tot 1.00 uur geopend 
dus als mensen ’s ochtends, ’s middags 
of ’s avonds willen werken, het kan alle-
maal.’’ Het is de bedoeling dat de schep 

eind augustus de grond ingaat. De te-
keningen zijn volgens Groenewegen 
veelbelovend. ,,Er komt een mooie tuin 
omheen met vijvers, negentig parkeer-
plekken en een fietsenstalling met een 
overdekt pad naar de McDonald’s. Bij 
de ingang komt een mooi terras en het 
interieur wordt licht en ruimtelijk met 
grote raampartijen. Deze McDonald’s 
wordt de poort naar Dokkum, maar 
ook voor toeristen die met de boot naar 
Ameland of Schiermonnikoog gaan ligt 
het restaurant mooi op de route.’’

Lees verder op pagina 9

De McDonald’s zoals het er straks uit 
komt te zien in Dokkum. 

Bron: McDonald’s Nederland

VANDAAGIN DEZE KRANT:dé TOERISTENBIJLAGE van 
Noordoost-Friesland
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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
Bijna, maar ja bijna daar heb je niets 
aan, was er deze keer geen Tijdver-
spilling geweest. Ja, het kan raar lo-
pen, maar ik had het schrijven van 
mijn verhaal uit het leven, ingepland 
op een vrije middag. Eerst zou ik 
echter nog wat instanties bellen in de 
gezondheidzorg. Ik was mij er vooraf 
niet bewust van wat dit inhield en 
dat je dan verder niks kunt plannen. 
Je denkt dat je dat zomaar even doet. 
Een achterhaalde gedachte. Nadat je 
het nummer hebt gebeld, begint het 
spel. Nog even geduld, aub. Hoe vaak 
ik het hen gehoord? Ik weet het niet. 
‘Het gesprek kan worden opgenomen 
voor trainingsdoeleinden’, daar begint 
het vaak mee. Dan gaat het spel op de 
wagen, ik krijg tot drie keer een keu-
zemenu. Ik aarzel, heb ik nog steeds 
de goeie. Ik druk maar wat en ja, het 
gaat goed het was echt de 1, die ik vier 
keer moest toetsen. Even de computer 
aangezet. De huisartsenpraktijk bel-
len. Ook weer een keuzemenu. Bijna 
ondoordacht gaat mijn vinger naar 
de 1. Nog net op tijd realiseer ik mij, 
dat dit de spoedlijn is. ‘Nog een mo-
ment geduld a.u.b.’, ook weer meerde-
re keren en zeker de twintig voorbij. 
Op naar de volgende. Ja, daar is de 
keuze reuze en ga ik uiteindelijk toch 
de mist in. ‘Helaas zijn al onze mede-
werkers is gesprek, wij proberen u zo 
snel mogelijk te woord te staan’. Voor-
waar geen kleine zin, maar ik kan 
hem meezingen op de melodie van de 
CD die tussen alle zinnen doorgaat. 
En dan, ja dan blijk ik helemaal goed 
te zitten. Ik krijg bevestiging en ant-
woorden. Wat wil je nog meer? Ik 
niet, maar zij wel, want ze gaan mij 
nogmaals doorverbinden. Ik heb een 
voordeel, ik heb pensioen en in Coro-
natijd heb ik toch contacten. 

 Jefanka

COLUMN

Zelfstandig reisadviseur Tina Kempenaar:

‘Ik ha fan myn dream myn baan makke’
Met de zomervakantie voor de deur was het nog nooit zo onzeker of we dit jaar 
wel of niet naar een zonnige vakantiebestemming kunnen. Als het aan reisad-
viseur Tina Kempenaar in Zwagerbosch ligt, gaat het sein zo snel mogelijk voor 
Europa op geel of groen. ,,Elkenien wol wer op fakânsje.’’ Tina is er klaar voor 
om haar klanten goed voorbereid op vakantie te laten gaan en zorgt ervoor dat 
ze op de plaats van bestemming niet voor verrassingen komen te staan. 

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Jaap de Boer

De keukentafel van Tina Kempenaar 
ligt bezaaid met reisbrochures en fol-
ders wanneer ze de koffie inschenkt. 
Exact een jaar geleden behaalde ze haar 
diploma als persoonlijk reisadviseur bij 
Personal Touch Travel. Midden in coro-
natijd gaf Tina in juli 2020 zo goed en 
zo kwaad dat ging een openingsfeest om 
haar gedurfde stap als kersverse ZZP’er 
te vieren. Terugkijkend op het afgelopen 
jaar kan ze het aantal boekingen helaas 
op één hand tellen. ,,It rint noch gjin 
stoarm’’, concludeert ze nuchter. 

Persoonlijk reisvoorstel
Wie verwacht dat Tina als pas gestar-
te zelfstandig reisadviseur in zak en as 
zit, heeft het mis. Ondanks haar bij-
zondere eerste jaar houdt ze de moed 
erin. Sterker nog: ze heeft voor zichzelf 
al twee vakanties geboekt. ,,Ik moat 
as reisadviseur fansels it goeie foar-
byld jaan’’, lacht ze. Inmiddels staan 
er ook aanvragen van klanten voor 
een vakantie op maat in haar agenda. 
,,Dat fyn ik it moaiste om te dwaan: 
in fakânsje foar minsken betinke, dy’t 
presys past by harren winsken.’’ 

Thailand, Ibiza, Kenia of Canada: wat 
de reisbestemming ook mag worden, 
Tina puzzelt met liefde een verrassend 
reisvoorstel in elkaar. Van de hoogte-
punten van ieder land tot de verborgen 
pareltjes; als persoonlijk reisadviseur is 
het Tina’s grootste uitdaging om een 
vakantie te bedenken die klanten niet 
op internet kunnen boeken. 

,,Ik bin sels sljocht op stedetrips’’, ver-
telt ze. Dwalend door een stad, in een 

paar dagen jezelf helemaal onderdom-
pelen in de cultuur, de mensen en het 
lekkere eten: Tina zou iedereen een 
stedentrip aanraden. ,,It is leuk foar 
stellen, famyljes, mar ek foar freonen, 
ferienings of sels foar kollega’s.’’ Met 
een stedentrip verzorgd door Tina is 
alles top geregeld: van vervoer en ac-
commodatie tot de leukste excursies. 

Droom wordt baan
“Ek foar spesjale reizen kinst by my 
telâne”, vertelt Tina. Ze heeft zelf de 
nodige reiservaring in haar rugtas. Van 
verre landen als Zuid-Afrika en Cuba, 
maar ook dichterbij huis, zoals de fan-
tastische cruise naar de Noorse Fjorden 
en een unieke wintervakantie naar Fins 
Lapland. Ervaringen die ze maar wat 
graag met haar klanten deelt. ,,Doe’t ik 

twa jier lyn fyftich waard, tocht ik by 
mysels: wêr wurd ik no écht bliid fan? 
It antwurd wie dúdlik: reizgje en foar 
oaren fakânsjes betinke. Sa ha ik fan 
myn dream myn baan makke.’’

Wat Tina twee jaar geleden niet had 
kunnen vermoeden, is dat het corona-
virus flink wat roet in haar eten gooit. 
Exact een week voordat haar contract 
in zou gaan bij Personal Touch Travel 
kondigt het kabinet de eerste intel-
ligente lockdown aan. ,,Ik hie krekt 
fiif fakânsjes foar freonen en famylje 
boekt. Dy koe ik allegear annulearje’’, 
herinnert Tina zich nog goed. ,,It foar-
diel wie dat ik wol fuortendaliks learde 
om hiel alert op de ‘annuleringsvoor-
waarden’ by reisorganisaasjes te letten’’.

De koffers gepakt
In plaats van dat mensen het afgelopen 
jaar de deur bij Tina platlopen, blijft 
het rustig. De coronamaatregelen zijn 
voor veel mensen reden om het boeken 
van een vakantie nog even uit te stellen. 
En dus zit Tina thuis te duimendraai-
en. ,,Ik kin net neat dwaan, dus bin ik 
op syk gong nei wurk yn de lockdown.’’ 

Waar de reisbranche platligt, heeft de 
zorg het razend druk. Dus meldt Tina 
zich aan als medewerker van de vac-
cinatiecampagne van GGD Fryslân. 
,,Sa help ik eigenhannich  mei om de 
reisbrânsj der wer boppe-op te krijen.’’

Net als menig lokaal ondernemer, hoopt 
ook Tina dat mensen uit haar eigen 
omgeving haar straks weer weten te 
vinden. ,,Ik moat myn klantekring fan 
nul ôf oan opbouwe’’, geeft ze toe. ,,Dus 
oan elkenien dy’t noch de winsk hat 
om in bysûndere reis te meitsjen of in 
moaie stêd te besjen, it fersyk: kom by 
my. Ik help jim graach mei in persoan-
lik fakânsjefoarstel, sadat de ‘voorpret’ al 
begjint foardat jim de koffers ynpakt ha!’’ 

Al vakantieplannen?
Een bijzondere stedentrip, een 
zonvakantie of een verre reis in 
het verschiet? Tina helpt je graag. 
Stuur een mailtje naar tina.kem-
penaar@personaltouchtravel.
nl of een Whatsappje naar 06-
16987817.
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Dokkum Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70 (maandag-, donderdag- en vrijdagochtend aanwezig)

Hurdegaryp Huidpraktijk De Bruyn, De Horst 9 (donderdag middag)

Minnertsga Het Groene Kruis, Ferniawei 1-A (dinsdagochtend)

Bel voor een afspraak (0519) 29 12 46 . E-mail: tek-hamstra@zonnet.nl

Bela Bela Permanente make-up 
Zwannie van der Wal 

MC de Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70
9101DC Dokkum, 1e etage

T. 06 51293615
Email info@belabela.nl 
www.belabela.nl

Dé houthandel van  Noardeast-Fryslân.

Houten gevelbekleding Deuren HoutbewerkingHouthandel Barkmeijer
Houthandel Barkmeijer is dé groothandel
voor hout, plaatmateriaal, deuren en 
isolatie voor de professionele verwerker.
Naast de handel in deze producten,
bewerken wij veel hout in onze 
machinale afdeling.

Houthandel 

J. Barkmeijer & Zn. B.V. 

Riddersmaweg 2

9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25

F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl

I www.barkmeijerbv.nl

Bela Bela
Permanente make-up 
Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de  Sionsberg
bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up 
ooit. Organisch Synthetische  pigmenten van Swiss Color
garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ 
techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in 
uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er
minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat. 

De ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een
glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzer-
oxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, 

uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw 
huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn
plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch 
pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt 
ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke,
powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner
op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden
behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten
komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen. 

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen,
zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken
over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenk-
brauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door 
het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen
wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets
meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook
maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal.
Lijkt dit u ook heerlijk  en wilt u meer weten over wat ik
voor u kan  doen, neem een kijkje op de website of bel
of mail vrijblijvend. 
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Dantumadiel zoekt 
middenweg tussen veilig 
en comfortabel rijden
DE WESTEREEN/DAMWÂLD - Er zijn in de afgelopen periode  op verschil-
lende plekken verkeersremmende maatregelen getroffen in de gemeente 
Dantumadiel. Drempels en versmallingen schieten bijna als paddenstoe-
len uit de grond. ,,Het is kiezen uit twee kwaden’’, stelt wethouder Kees 
Wielstra. ,,Aan de ene kant wil je comfortabel op een weg rijden, zonder 
obstakels, maar aan de andere kant moet het er wel veilig zijn.’’

Tekst: Klasina van der Werf

De Miedloane in De Westereen is een 
mooi voorbeeld van een weg waar sinds 
kort nieuwe drempels zijn geplaatst. 
Door de komst van de Centrale As was 
deze weg veel drukker geworden en dat 
zorgde voor veel overlast bij de omwo-
nenden. ,,Om ervoor te zorgen dat de 
automobilisten en het vrachtverkeer 
daar minder snel gaan rijden waren de 
verkeersremmende maatregelen nodig. 
Vooral omdat de weg door het prachtige 
natuurgebied de Westereender Mieden 
loopt, waar veel fietsers en wandelaars 
genieten van de natuur.’’

Hoge drempels
Naast de hoge drempels zijn er richting 
de brug twee versmallingen geplaatst. 
Wielstra: ,,Het resultaat is prachtig 
geworden vind ik. Toch heb ik erover 
nagedacht hoe het kan dat er tegen-
woordig zoveel verkeersmaatregelen 
nodig zijn. Ik denk dat een belangrijke 
oorzaak van het harde rijden te maken 
heeft met bezuinigingen van het Rijk 
op handhaven door de politie. Tege-
lijkertijd krijgen wij als gemeente wel 

subsidies van het Rijk met daarbij de 
voorwaarde dat we verkeersremmende 
maatregelen aanleggen.’’

Dat is ook het geval bij de Tsjerkestrjit-
te in de Westereen. Deze straat wordt 
net als de Ferlinge Stasjonsstrjitte als 
een 30-km weg ingericht, samen met 
een werkgroep uit de buurt. Het weg-
dek van de Tsjerkestrjitte is dringend 
aan groot onderhoud toe. Ook wordt 
er vaak te snel gereden en wordt de 
weg zwaar belast door vrachtwagens. 
De hele weg wordt opgebroken om de 
fundering te vernieuwen en de inrich-
ting aan te passen. Om het verkeer af 
te remmen wordt de rijbaan iets smaller 
en is er meer ruimte voor de stoep. Ook 
laat de gemeente een paar versmallin-
gen aanbrengen en de kruisingen wor-
den gelijkwaardig gemaakt. 

Bushaltes Westereen
Wethouder Wielstra hoopt dat de 
straat op deze manier minder aantrek-
kelijk voor vrachtverkeer wordt. ,,Veel 
omwonden en het Doarpsbelang erva-

ren veel overlast van het zware verkeer 
door het dorp. Na de herinrichting van 
de Ferlinge Stasjonsstrjitte maakt het 
bevoorradingsverkeer naar het centrum 
al steeds meer gebruik van de oostelijke 
rondweg. De rondweg is juist aange-
legd om zwaar verkeer en doorgaand 
verkeer uit het dorp te halen. Op de 
Ferlinge Stasjonsstrjitte lukt dit al aar-
dig. We verwachten dat we dit effect 
straks ook op Tsjerkestrjitte bereiken. 
Het wordt voor de buurt rustiger en 
voor fietsers en voetgangers veiliger.” 

Ook de bushaltes bij de Skoallestrjitte 
en Tsjerkestrjitte vervallen. Dit is een 
gevolg het beleid van de provincie Frys-
lân om de buslijnen te strekken. Dat 
betekent dat bussen niet meer door de 
dorpen rijden, maar er omheen. ,,Nu 
lijkt het er echter op dat ze ook de bus-
halte bij het station in de Westereen 
weghalen. Dit zou betekenen dat men-
sen die moeten overstappen van de bus 
naar de trein of andersom anderhalve 
kilometer moeten lopen. Hier zijn we 
wel van geschrokken en we gaan er dan 
ook zo snel mogelijk over in gesprek 
met de provincie.’’  

Afwaardering Lauwersseewei
Een ander plan van de provincie Fryslân 
waar de verkeerswethouder eerst niet 
blij mee was is de afwaardering van de 
Lauwersseewei naar een 80- en 60-ki-

lometer weg tussen Dokkum en Tryn-
wâlden. ,,Op deze manier willen ze het 
verkeer stimuleren om over de Centrale 
As te rijden. Vooral in Trynwâlden is 
de verkeersdrukte nu 
te groot. We willen 
echter wel voorkomen 
dat de verkeersdruk in 
de dorpen hierdoor 
toeneemt en dat de 
Burdaarderstrjitwei en de doorgaande 
weg in Sibrandahûs en Damwâld sluip-
routes worden. Dat geldt natuurlijk ook 
in zekere zin voor Burdaard, maar dat 
ligt net buiten onze gemeente. Boven-
dien moet de weg wel zó ingericht wor-
den dat het ook daadwerkelijk voelt als 
een 80 km-weg, anders rijden mensen 
alsnog te hard. Sowieso rijden mensen 
sneller als het rustiger op de weg is, dat 
is in coronatijd bewezen.’’

De aansluiting van de Westereen op de 
Centrale As is overigens ook nog een 
knelpunt. ,,Het is een hele uitdaging 
om in de toekomst alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Ik verwacht dat de 
westelijke aansluiting van de Westereen 
een onderwerp wordt wat bij de verkie-
zingen gaat spelen. In de komende vier 
jaar moet ook de Foarstrjitte worden 
aangepakt en de discussie over de aan-
sluiting op de Centrale As heeft daar 
invloed op’’, stelt de wethouder. Wat 
volgens hem zo snel mogelijk gereali-

seerd moet worden is het veiliger maken 
van de Haadwei in Damwâld. Vooral in 
het begin regende het klachten en zor-
gen. Er zijn meerdere ernstige ongeluk-

ken op de Haadwei 
gebeurd. ,,Een advies-
bureau kwam met een 
heel maatregelenplan, 
maar de raad heeft 
aangegeven dat de 

problemen zich vooral op de kruisingen 
afspelen. Binnenkort komen we met 
een alternatief plan.’’

Elektrische fiets
Tot slot is het stationsgebied in Fe-
anwâlden nu een parel om te zien. 
,,We binne der tige grutsk op dat dit 
yn ús gemeente bart.’’ Wat betreft 
de hoofdfietsroutes door de regio 
Noordoost-Friesland is er een pro-
vinciaal plan gemaakt om veilig te 
kunnen fietsen. Wielstra: ,,Door de 
opkomst van de elektrische fiets is 
een hele andere infrastructuur no-
dig. Het fietspad moet breed genoeg 
zijn en mensen willen het liefst in de 
luwte fietsen. Het is beter voor het 
milieu om te fietsen en het is ook nog 
eens gezonder. Niet alleen lichame-
lijk, maar ook voor je geest. Zelf vind 
ik het heerlijk om door het Bûtefjild 
naar Feanwâlden te fietsen. Dan tink 
ik ûnderweis: wat in rykdom yn ús 
moaie gemeente Dantumadiel!’’

Het stationsgebied in Feanwâlden van bovenaf. Foto: Ids Jeensma – Trekkerfotografie

Bij de Miedloane in De Westereen zijn sinds kort nieuwe drempels geplaatst.

‘Mensen rijden sneller 
als het rustiger op 
de weg is, dat is in 
coronatijd bewezen’

‘De afhaalmaaltijden zijn onze redding geweest’
DE WESTEREEN - Vol goede moed begon Melle Prins (37) in 2017 samen 
met zijn vrouw Tineke aan een nieuw avontuur. Ze namen restaurant en 
partycentrum Old Dutch in de Westereen over van zijn ouders. ,,We hebben 
er een buffetrestaurant en partycentrum van gemaakt. Onze agenda stond 
in 2020 vol met boekingen voor groepsuitjes, bruiloften, personeel- en be-
drijfsfeesten en familiefeesten’’, vertelt Melle Prins. En toen kwam corona.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

,,Elke keer als er weer iemand afbel-
de, ging het mij aan het hart. Totdat 
op een geven moment zo ongeveer 

de 71e klant de boeking introk. Toen 
was ik er klaar mee en heb ik een 
nieuwe agenda gekocht. Een agenda 

zonder allemaal krassen erin’’, vertelt 
Melle Prins. Hij kijkt terug op een 
verschrikkelijk jaar. Een jaar waarin 
hij 80.000 euro verlies draaide en 
daar zijn notabene de tegemoetko-
mingen al in berekend. In één keer 
was het grote pand aan de Noarder 
Stasjonsstrjitte leeg en zaten Melle 
en Tineke thuis met de kinderen. 
,,Vlak daarvoor had ik nog weleens 
gezegd dat ik het wel fijn zou vinden 
om eens twee dagen achter elkaar 
vrij te hebben. Nu had ik opeens we-
ken achter elkaar vrij. Maar ik kon er 
niet van genieten. Ik heb me ook wel 
zorgen gemaakt over ons eigen huis, 
of we de hypotheek nog wel konden 
betalen. Onze kinderen hebben er 
ook wel wat van meegekregen. De 
jongste van vier jaar zei laatst nog: 
‘dat komt allegear troch dy ferrekte 
corona’’’, lacht Melle.

Afhaal- en bezorgservice
De horecaondernemer kwam op het 
idee om een afhaal- en bezorgservice 
op te zetten. Dat bleek een gouden 
greep. ,,Daarmee kon ik het perso-
neel dat bij ons door wilde gaan aan 
het werk houden. In de spits zijn we 
soms met acht man keihard aan het 
werk. We hadden gerekend op tach-

tig maaltijden per week, maar dat 
werden twee- tot vierhonderd. Ten 
opzichte van de totale kosten kan het 
niet uit, maar het hield ons wel op de 
been. Bovendien bleven we op deze 
manier in beeld bij de klanten.’’ Om 
de zes of zeven weken zat de eigenaar 
van Old Dutch in spanning: wat zou 
het kabinet nu weer beslissen? Mo-
gen we weer open? Uiteindelijk is 
Old Dutch bijna veertien maanden 
dicht geweest. De ondernemers zijn 

dan ook blij dat ze nu weer gasten 
mogen ontvangen. De eerste boe-
kingen beginnen alweer te komen. 
En wat betreft de afhaal- en bezorg-
maaltijden? ,,Die blijven. Dat is voor 
ons het enige positieve geweest aan 
deze hele coronacrisis.’’

Zie voor de bijzondere arrangementen 
van Old Dutch ook onze Toeristen-
bijlage in deze krant.

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

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

Na 45 jaar sluiten wij 
onze deuren per 24 juli.

De vleescheques kunnen 
nog t/m 24 juli 

ingeleverd worden.

€ 6.500,-

€  7.999,-

€ 11.950,-

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL
TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM  |  T. 0512-472675

AUDI A3  SPORTBACK 1.6 TDI!!
2013 | 144000 KM!!

DACIA SANDERO
0.9 TCE STEPWAY!!
2015 | 29.000 KM!!

OPEL CORSA 1.2I – 16V
2014 | 113.271  KM

TOYOTA AURIS 1.8I 
FULL HYBRID!!  AUTOMAAT

2011 | 143.496 KM

MINI COOPER 1.6I
CLIMA-XENON-PANORAMADAK

2009 | 153.895 KM

OPEL MOKKA 1.6I – 16V
2014 | 73.000 KM!!

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€  10.500,-

€  9.250,-
€ 7.500,-

Kinderdagverblijven
Peuteropvang 
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

In Noardeast-Fryslân vindt u 
onze peuterspeelzalen in:

•  Blije
•  Burdaard
• Ferwert
•  Hallum
•  Kollum

 

Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017
www.tikokinderopvang.nl

Professionele 
peuteropvang
in Achtkarspelen en 
Noardeast-Fryslân

Tiko 
Peuteropvang
Spelen, ontdekken 

en leren 
in een vertrouwde 

omgeving

•  Kollumerzwaag
•  Marrum 
•  Munnekezijl
•  Westergeest
•  Oudwoude

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

Een offerte nodig? 
>   info@ndcgrafischbedrijf.nl 

www.ndcgrafischbedrijf.nl

Krant of magazine 
drukken?
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Een leven lang 
in de handel
WESTERGEEST - Popke Hoekstra (68) stopt met zijn botenbedrijf in Westergeest. Dat betekent dat hij vertrekt uit 
zijn vertrouwde pand aan de Simmerwei, van waaruit hij bijna veertig jaar handelde in boten en auto’s. ,,Ik sil 
foaral de klanten misse’’, zegt Popke. Dat hij zijn bedrijf heeft verkocht wil niet zeggen dat hij stopt met hande-
len. ,,Dat sit deryn, dêr bin ik mei geboren en dat bliuw ik dwaan tot de lêste snik.’’

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

Popke Hoekstra is geboren aan het 
Wyldpaed in Kollumerzwaag, op de 
grens van Twijzelerheide. Zijn vader 
was vrachtwagenchauffeur en Popke 
dacht dat hij zijn voorbeeld zou vol-
gen. ,,Ik wie in protte mei de âld man 
op paad. Op myn fjirtjinde bin ik fan 
skoalle gien. Ik hie myn nocht fan it 
learen. Ús heit sei, dan moatst wol oan 
it wurk. Dat woe ik wol.’’

In die tijd zat het handelen er al in. 
Met oud ijzer ging hij langs de boeren 
en ook verkocht hij oude brommers. 
Hij heeft het niet van zijn vader. ,,Hy 
sei altyd: nim mar mei, as er wat hie. Ik 
ha it fan myn beide pakes. Foaral pake 
Popke kocht alles wat los en fêst siet. 
Hy hat sels in kear in aap kocht. Hy 
kaam út De Westereen en smokkele 
yn ‘e oarloch fleis yn de hûnekarre.’’

Eerste handel
Tot zijn achttiende werkte Popke 
Hoekstra bij het garagebedrijf van 
Oane Pierke Vries in Jistrum. Hij was 
altijd aan het sleutelen. Thuis stond 
het erf vol met sloopauto’s. Zijn eerste 
handeltje weet hij nog goed. Samen 
met omke Geale en heit kocht hij 

vijf oude auto’s voor 400 gulden. Die 
man gunde het hem. Op de terugweg 
moesten ze tanken bij Kei Reitsma in 
Kollumerzwaag. Hij had een pomp-
station en garagebedrijf. ,,Dêr ha ik 
ien fan dy auto’s ferkocht oan Kei, foar 
1200 gûne.’’

Bij diezelfde Kei – officieel heette 
hij Gerrit - haalde hij zijn rijbe-
wijs. Daarna ging Popke aan de 
slag bij Transportbedrijf Bosch in 
De Westereen op een meubelauto. 
Via dit bedrijf leerde hij zijn vouw 
Gjetsje kennen. Zij was hulp in de 
huishouding bij meubelfabriek Klin-
kenberg waar zij meubels voor ver-
voerden. ,,Ik fûn har in moai famke 
en sy fûn my ek leuk want as se myn 
kofje yngiet krige se in kleurke’’, 
lacht Popke. Hij bleef niet lang bij 
Bosch, want daar moest hij ook vaak 
’s nachts werken waardoor hij geen 
tijd meer had om thuis te sleutelen 
aan zijn auto’s. Popke werd chauf-
feur en monteur bij het bouwbedrijf 
van de gebroeders Reitsema. Inmid-
dels woonde hij aan de Spoorbuurt 
in Kollumerzwaag waar zijn terrein 
vol stond met oude auto’s. ,,Myn 
klantenkring groeide, se wisten my 
allegear te finen.’’

‘Ik koe mei iederien oerwei’
Het liep zo goed dat Popke op zijn 
25e besloot om voor zichzelf te be-
ginnen. Hij verkocht in het begin 
vooral slooponderdelen en groeide 
zo uit zijn jasje dat zijn buurman – 
die wethouder was – zei: dit kan zo 
niet langer. Hij tipte hem het leeg-
staande pand bij de Bonte Hont 
in Westergeest waar voorheen een 
grasdrogerij en kruidendrogerij was 
gevestigd. Popke kocht dit pand van 
tandarts Hoogland uit Kollum en 
knapte het helemaal op. ,,Doe’t wy 
hjir kamen wiene der 146 rúten ka-
pot. Ik ha alles fernijd. Myn frou hat 
altyd de adminstraasje dien. Sûnder 
har hie ik it net safier skopt. Sy is 
fan de sifers, ik mear fan it praten en 
hândeljen.’’

Vanaf het moment dat hij in 
Westergeest met zijn bedrijf begon 
werd het steeds drukker. Popke kreeg 
veel verschillende mensen over de 
vloer die een auto bij hem wilden 
kopen, van boeren en bouwvakkers tot 
advocaten en directeuren. Omdat ze er 
een sloperij bij hadden kwamen ook 
alle nationaliteiten langs. ,,Turken, 
Afrikanen en ‘kampers’. Ik koe mei 
iederien oerwei. Dat wie in moaie 
tiid, hiel gemoedlik. Ik moast wol wat 
wenne oan de oare kultueren. Sa wiene 
der op in dei Turken foar ûnderdielen 
op myn terrein en ynienen wiene se 
fuort. Ik oeral sykje. Doe’t ik yn it 
magazyn kaam leine se dêr yn in rige 
op in kleedsje. It wie tolve oere en dan 
moatte se bidde, mar dat wist ik net.’’

Skoda-dealer
Elke dinsdag reisde Popke af naar de 
markt in Utrecht om auto’s te verko-
pen voor de export. ,,En as ik der wie 
kocht ik fuort wer auto’s werom. Dat 
gie doe noch per opbod op de auto-
veiling. Dat fûn ik prachtich. Letter 
even gesellich in bierke drinke en wat 
swetse en sweare. Dan wie ik jûns let 
pas thús.’’ Van het repareren van auto’s 
had hij inmiddels afscheid genomen. 
Het vak van automonteur is enorm 

veranderd doordat auto’s nu elektro-
nica en computersystemen bevatten. 
,,Froeger koe ik oan ‘e motor al hearre 
wat der oan in auto mankearre.’’ Al 
gauw kwam er weer wat nieuws op 
zijn pad. De Skoda-importeur kwam 
langs om te vragen of hij nieuwe au-
to’s wilde verkopen. Daar begon hij in 
1997 mee en dat liep meteen zo goed 
dat hij in het eerste jaar een grote reis 
naar Amerika won. Met zijn vrouw 
maakte hij een prachtige trip naar 
Orlando, samen met twintig andere 
Skoda-dealers. 

Gevaarlijke reis
De handel in Skoda’s liep als een 
trein. Om de oude Skoda’s te verko-
pen zocht hij, samen met een maat, 
adressen in Tsjechië die deze auto’s 
kon opkopen. ,,Dat wie best in ge-
faarlike reis. We sieten yn in berucht 
hotel en hearden letter dat it dêr faak 
mâl oan ta gie, mei drugs en geweld’’, 
vertelt Popke. Niet veel later kwam 
Mitsubishi bij Popke in Westergeest 
met de vraag of hij ook servicedea-
ler van dit merk wilde worden. ,,Dat 
kin der noch wol by’’, zei hij. En ook 
de verkoop van deze auto’s liep ge-
smeerd.

Popke zijn bedrijf groeide wederom 
uit zijn jasje en hij besloot in 2000 de 
sloperij te verplaatsen naar een terrein 
verderop. ,,Dat paste der net mear 
goed by’’, stelt hij. De sloperij werd 
een autodemontagebedrijf dat aan 
alle moderne milieu-eisen voldeed. 
Het werd een voorbeeld voor andere 
sloopbedrijven. Hendrik Keizer, die 
monteur bij Popke was, nam in 2005 
het bedrijf van hem over en nu is het 
in handen van zijn zoon Willem. 

‘Ik doch myn eigen sin’
Niet veel later kwam de directeur 
van Skoda bij Popke. Ze wilden dat 
hij naar de stad verhuisde en aan alle 
eisen van Skoda zou voldoen. Alle 
dealers moesten zich aan dezelfde 
regels houden. ,,Mar dat woe Popke 
net’’, lacht hij. ,,Ik bin nogal eigen-
wiis en doch myn eigen sin. Ik woe 
hjir bliuwe en op myn eigen manier 
wurkje. Dus hâlde ik dermei op. Net 
folle letter stopte ik ek as dealer van 
Mitsubishi. Ik gie wol fjirder mei de 
autohandel en ferkocht alle merken. 
Ek wol nije merken, want ik koe mei 
alle dealers goed opsjitte.’’ 

Zo verkocht de handelaar ook wel-
eens een nieuwe Mercedes. Popke 
weet zich nog goed te herinneren dat 
er op een zaterdag op de namiddag 
nog een veekoopman de showroom 
binnenwandelde. Hij wilde graag een 
nieuwe auto kopen, een Mercedes 
van een bepaald type. ,,Dy hie ik yn 
‘e garaazje stean. Binnen tsien minu-
ten hie ik de djoere auto ferkocht. Hy 
fertelde dat er wol in oere yn ‘e show-
room fan in Mercedesdealer omrûn 

hie. ‘Dêr kamen se net by my’, sei hy. 
Hy hie syn gewoane wurkklean noch 
oan, mar wat se by dy Mercedesdealer 
net wisten, wie dat er it jild kontant 
yn ‘e  bûse hie.’’

Friesland Boten
Twaalf jaar geleden kwam er weer 
wat nieuws op zijn pad. Een vracht-
wagenchauffeur die klant bij Popke is 
bood aan om eens een boot voor hem 
mee te nemen uit Scandinavië. ,,Do 
sitst hjir sa moai oan it wetter’’, zei 
hij tegen Popke die dit als een mooie 
kans zag. De boot was binnen een 
week verkocht en van het één kwam 
het ander. Hij richtte Friesland Boten 
op en de verkoop van deze Scandina-
vische motorboten (spitsgatter) liep 
als een speer. ,,It wie wer wat nijs en 
dat joech my nije enerzjy.’’

Band met klanten
,,Wy ha hjir hiel wat beleefd’’, zo 
blikt Popke terug. Mooie, maar ook 
minder mooie momenten. Zoals die 
keer dat er iemand uit de weilanden 
aan kwam draven omdat mensen van 
een motorclub achter hem aanzaten. 
,,Dy stie ynienen by my yn ‘e show-
room. Doe ha ik de plysje belle.’’ Het 
meest heftig was voor hem de keer 
dat de zoon van een klant zelfmoord 
pleegde. ,,Ik hie geregeld kontakt mei 
dy heit en moast syn soan sels identi-
fisearje. Dat byld ferjit ik noait wer.’’ 
Die band die hij vanaf het begin met 
zijn klanten heeft opgebouwd, zal hij 
het meeste missen. ,,Se fertelle my al-
les, fan sommigen wit ik sels hoe faak 
se seks ha yn ‘e wike.’’

‘Myn holle is altyd oan it wurk’
Popke wordt echter een dag ouder en 
wil het wat rustiger aan doen. ,,Ik bin 
jong fan geast en myn holle is noch 
altyd oan it wurk, mar oan ‘e lea fer-
nim ik wol dat ik âlder wurd’’, ver-
telt Popke. Hij heeft zijn huis naast 
de zaak verkocht en een nieuw pand 
gekocht op een industrieterrein in 
Kollum met een loods erbij. ,,Wat 
sil Popke no wer’’, vragen sommigen 
zich al af. Dat weet hij zelf ook nog 
niet ,,It makket my neat út wat ik 
ferkeapje. Ik ha ek wol jacuzzi’s, ber-
nemeubels en scootmobyls ferkocht. 
Op twa nei. Dy wiene foar myn pak-
kesizzers, Popke junior en lytse Pie-
ter. Sy fûnen it prachtich om hjir op it 
terrein te riden, dus die scootmobyls 
ha ik noait ferkocht.’’ Of er tussen de 
zeven pakesizzers weer een handels-
man zit durft Popke niet te zeggen. 
Zijn eigen kinderen hebben zijn han-
delsbloed in elk geval niet geërfd en 
hij had dan ook geen opvolger voor 
zijn bedrijf. ,,Ik bin bliid dat fjouwer 
jonge ondernimmers út Metslawier 
en Ie it bedriuw fuortsette. En se ha 
sein dat ik hjir wolkom bin. Dus ik 
kom noch wolris del. En fjirder?  It 
kin best wêze dat ik nochris in cam-
perke opkeapje…’’

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 10 juli
• Zaterdag 21 augustus
• Zaterdag 2 oktober

• Zaterdag 13 november
• Zaterdag 18 december
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Kunt u om medische redenen 
tijdelijk niet meer thuis wonen? 

» Gevestigd in Sionsberg
» Kleinschalige locatie met een ervaren team van 

verzorgenden en verpleegkundigen
» Samenwerking met huisartsencentrum Dokkum, GRIP 

Fysiotherapie en Training, Dieetzorg Friesland en Service 
Apotheek Dokkum

Dan bent u bij Zorgpension Dokkum van harte welkom om samen 
te werken aan uw herstel en een spoedige terugkeer naar huis. 
Zorgpension is een landelijke aanbieder van herstelzorg. 

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op via 088-0234740 of 

via het aanmeldformulier op www.zorgpension.org

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!

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!

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

Een buurtzame bank
is een vertrouwd 

gezicht in de buurt. 
Al 100 jaar.

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
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Marco Ludema schrijft boek ‘Moord op de Vampier’

Ondanks of dankzij syndroom van Asperger

DRIEZUM - ‘Moord op de Vampier’, zo heet het nieuwe boek van Marco 
Ludema dat onlangs is verschenen. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan 
Geesje Duursma van De Pleats in Burgum. ,,Marco heeft met zijn autisme 
een hele leuke schrijfstijl gevonden die denk ik een grote groep mensen 
aanspreekt’’, stelt Geesje Duursma. De detectivethriller wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Boekscout.

Tekst: Klasina van der Werf

,,Dit is ‘em’’, vertelt de 23-jarige Marco 
Ludema trots terwijl hij aan de keu-
kentafel in Driezum zit en zijn boek 
omhoog houdt. Hier woont hij met 
zijn ouders - Egbert en Jetty - en zusje 
Yvonne en dit is ook het huis van waar-
uit Marco zijn verhalen schrijft. Hij 
had altijd al de droom om een boek te 
schrijven. Vanaf zijn tiende heeft hij 
diverse pogingen ondernomen om te 
schrijven over maanmannetjes of hyp-
nose-stralen. Het draaide elke keer op 
niets uit omdat hij simpelweg te weinig 

tijd had om het boek af te maken. ,,Dan 
was de zomervakantie weer voorbij en 
raakte mijn inspiratie op’’, legt Marco 
uit. Na de middelbare school kreeg 
Marco meer tijd, mede doordat hij zijn 
studie Informatica verwisselde voor de 
opleiding Toegepaste Wiskunde aan 
NHL Stenden in Leeuwarden. ,,Ik 
mocht mijn studiepunten meenemen 
naar de nieuwe opleiding waardoor ik 
het rustiger kreeg. Dat loste het pro-
bleem met het tijdsgebrek op’’, vertelt 
de jonge schrijver. 

Stille detective
Eind 2019 bedacht hij de titel: Moord 
op de vampier. ,,Het idee schoot opeens 
door mijn hoofd. Ik ben in februari 
2020 begonnen met schrijven. Dat was 
vlak voor coronatijd. Doordat ik daarna 
thuis moest blijven kreeg ik nog meer 
tijd om het boek af te maken.’’ Tus-
sendoor rondde hij nog wel een stage 
af bij het Fries Sociaal Planbureau. Het 
genre van zijn boek zit tussen een thril-
ler en detective in. Zelf noemt hij het 
een ‘stille detective’, een verhaal dat zich 
hoofdzakelijk laat vertellen op basis van 
gedachten, de omgeving en de emoties 
van de personages. Daardoor is het boek 
anders dan anders. Marco denkt ook 
anders dan de meeste anderen. ,,Ik heb 
het syndroom van Asperger, een vorm 
van autisme’’, vertelt hij. Zelf denkt hij 
dat hij daar zijn creativiteit aan te dan-
ken heeft. Dat hij oog voor detail heeft 
kwam op de basisschool in groep 7 tot 
uiting. Hij maakte precisietekeningen 
van tien meter lang, hele landschappen, 
enorm gedetailleerd. ,,Het tekenen zie 
ik echt als hobby, het helpt me ontspan-
nen’’, zegt Marco. 

Agatha Christie en Dan Brown
Dat Marco het syndroom van Asper-
ger heeft, kan een struikelblok voor de 
schrijver zijn geweest, omdat hij zich 
misschien minder goed kan verplaatsen 
in ‘normale’ mensen. ,,Maar misschien 
heeft het juist ook een positieve uit-
werking op zijn schrijfstijl gehad. Als ik 
zijn boek lees verbaas ik me over mijn 
eigen zoon. Hij gebruikt in het dage-

lijks leven nooit één onvertogen woord, 
maar in het boek wel’’, zegt zijn moe-
der. ,,Ja, als ik schrijf ben ik onthecht 
van mezelf ’’, legt Marco uit. ,,Daarom 
heb ik degene die vermoord wordt ook 
trekjes van mezelf gegeven – maar dan 
wel een koortsdroomversie - zodat ik 
kan voorkomen dat mijn eigen karakter 
in de rest van het boek doorloopt.’’ Zelf 
is hij altijd al een liefhebber van detec-
tives geweest. Hij leest graag de boeken 
van Agatha Christie en ook de serie van 
Dan Brown heeft hij compleet.

Positieve reacties
Anders dan de titel doet vermoeden 
gaat het boek van Marco Ludema niet 
over een echte vampier. De hoofdrol-
speler is een man die door zijn ruige 
levensstijl een witte huid en rode ogen 
heeft. De eerste reacties op het boek 
zijn positief. ‘Prachtig mooie span-
nende originele detective. Leest prettig 
en is onderhoudend tot het eind. Een 
echte aanrader voor de detective lief-
hebber. Ik hoop dat er een tweede deel 
komt’, aldus een lezer op de website van 
uitgever Boekscout. ,,Dat tweede boek 
komt er’’, verklapt Marco. ,,Ik ben al 
bezig met het vervolg. Dat speelt zich 
af op een andere locatie en ongeveer 
vijf of zes maanden later, maar wel met 
dezelfde hoofdpersoon. Alleen de ver-
houdingen zijn anders.’’ 

Marco heeft zijn boek opgedragen aan 
Ruud Seuters. Hij was de mentor van 
Marco op de middelbare school, Dal-
ton Dokkum. ,,Ruud was een bijzonde-

re en aardige man. Hij heeft mij gehol-
pen in de omgang met andere mensen, 
hij leerde me plannen en ondersteunde 
mij in mijn creatieve proces. Hij kreeg 
slokdarmkanker en is overleden. Ik heb 
altijd gezegd, als ik ooit een boek uit-
geef, dan draag ik het op aan Ruud. Als 
dank voor onze goede gesprekken en 
fijne herinneringen.’’

Moord op de vampier

Het rustieke dorpje Fliersom, 
wat in de pers bekendstaat als ‘de 
tweede Hof van Eden’, schrikt op 
wanneer de illustere miljonair en 
filantroop Simon Tersteeg dood 
wordt aangetroffen in één van 
haar hotels. Bij het onderzoek 
vindt de politiemacht een houten 
staak in zijn borst en een agenda 
met gecodeerde namen. Commis-
saris Max Gerritsen wordt op de 
zaak gezet, met als doel de namen 
te ontcijferen en de moordenaar 
te vinden. De plaatsen Fliersom, 
Volkertsen en Maviere vormen 
het decor van deze spannende 
detectivethriller, die het levens-
verhaal van Tersteeg, de Vampier 
van Volkertsen, blootlegt.

Boek bestellen?
Zie: www.boekscout.nl,
www.neduboek.nl 
of vraag naar het boek bij de 
plaatselijke boekhandel.

De zolderkamer in Driezum 
waar Marco zijn boek schreef. 
Foto: Klasina van der Werf

‘We proberen zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen’
Vervolg van voorpagina
DOKKUM - Michel Groenewegen wil zoveel mogelijk voorkomen dat 
Dokkumers last krijgen van zwerfafval. Het team begint ’s ochtends om 
zes uur al met het opruimen van het terrein. ,,Voor de straal eromheen 
hebben we bakfietsen aangeschaft, zodat onze medewerkers het zwerf-
afval in de buurt daar kunnen opruimen.’’

Tekst: Klasina van der Werf 

In de praktijk blijkt dat mensen vaak 
hun lege zakjes, bakjes en bekers weg-
gooien op vaste plekken. Groenewe-
gen: ,,In overleg met de gemeente 
kunnen we daar prullenbakken 
plaatsen en afspraken maken over 
het frequent legen ervan en opruim-
routes. Daarnaast doen we mee aan 
landelijke schoonmaakacties zoals 
Landelijke Opschoondag en voeren 
we campagne gericht op onze gasten 
om samen meer te doen voor minder 
afval. In deze campagnes gaan wij uit 
van het positieve, door goed gedrag 
te belonen. Mochten mensen in de 
buurt dan alsnog last hebben van af-
val, dan kunnen ze ons altijd bellen.’’

Het spontane geluksmomentje
Groenewegen omschrijft eten bij de 
McDonald’s als ‘het spontane geluk-
smomentje’. ,,Als je niet te vaak  bij 

ons komt ontbijten, lunchen of dine-
ren en er daarnaast een actieve levens-
stijl op nahoudt, dan kan het geen 
kwaad. Wij bieden tegenwoordig ook 
steeds meer verantwoorde producten 
aan. Zo zit  in elk Happy Meal altijd 
groente of fruit, je kunt kiezen uit ver-
schillende salades en voor de vegeta-
riërs hebben we een vast aanbod aan 
veggie burgers en verrassen we met 
variaties of extra producten zoals nu 
de Veggie Nuggets. De verpakkingen 
zijn al jaren van papier en karton. We 
verduurzamen met alle restaurants 
in Nederland steeds verder met ver-
pakkingen. Vorig jaar introduceerden 
we papieren rietjes en een McFlurry 
Cup zonder plastic deksel, wat al snel 
125.000 kilo plastic per jaar scheelt in 
heel Nederland. Deze maand intro-
duceerden we de houten McFlurry 
lepel en het houten bestek. Daarmee 
besparen we nog eens 102.000 kilo 
plastic per jaar. ’’

Ketchup in het bloed
Wat volgens Groenewegen het mooie 
aan McDonald’s is: er is voor elk wat 
wils. ’s Ochtends zitten de 65-plussers 
graag aan de koffiebar van het Mc-
Café met een krantje erbij en wer-
kende mensen komen tussen de mid-
dag langs voor een lunch. Jongeren 
komen tussendoor op de fiets langs  
en ’s avonds en in de weekenden ont-
vangen we veel families die er een uitje 
van maken. En als alles in de omge-
ving dicht is, is de Mac nog open voor 
afhalen, met de McDrive of via Mc-
Delivery, de bezorgservice van de res-
taurantketen die in bijna de helft van 
alle restaurants in Nederland wordt 
aangeboden. Elke dag, 365 dagen per 
jaar. Zelf geniet Groenewegen nog 
elke dag van zijn werk. ,,Ik heb mijn 
hart verpand aan McDonald’s. Er zit 
ketchup in mijn bloed. Onze oudste 
dochter zit ook in het bedrijf en heeft 
de supervisie over alle vier restaurants. 
In Dokkum proberen we er net als in 
Harlingen en Drachten wat moois van 
te maken. We willen ook graag iets 
terugdoen voor de gemeenschap. Ik 
heb gehoord dat je in deze regio nog 
een echt actief verenigingsleven hebt. 
Daar dragen wij graag een steentje aan 
bij. Als mensen andersom hun steen-
tje willen bijdragen door voor ons te 
werken moeten ze de reclameborden 
langs de wegen goed in de gaten hou-
den. Eind augustus maken we bekend 
hoe ze kunnen solliciteren. We hopen 
dat zoveel mogelijk mensen uit deze 
regio reageren. Dan kunnen ze op de 
werkvloer lekker Fries blijven praten. 
Zelf versta ik de taal prima en soms 
doe ik mijn bestelling in het Fries: ien 
grutte ierdbei milkshake.’’ 

Michel Groenewegen uit Lelystad wordt de nieuwe franchisenemer van de meest Noordelijke 
McDonald’s van Nederland in Dokkum. Foto: Jaap de Boer

Een gezonder en vitaal leven begint 
bij Natuurlijke Lifestyle Friesland
DE WESTEREEN - Gaatze Bosma is fytotherapeut en initiatiefnemer van 
Natuurlijke Lifestyle Friesland. Graag vertelt hij over zijn achtergrond en 
passie voor natuurlijk herstel van geest en lichaam. 

Hoe het allemaal is begonnen
,,Na een aantal ingrijpende gebeur-
tenissen in mijn leven ben ik ziek ge-
worden. Ik heb een chronische darm-
ziekte die niet is te genezen maar wel 
natuurlijk is te behandelen. In mijn 
geval is mijn dikke darm 8 jaar ontsto-
ken geweest. Ik kreeg een scala aan me-
dicijnen voorgeschreven waarmee mijn 
ziekte alleen maar werd onderdrukt. Na 
deze ervaring heb ik besloten me seri-
eus te gaan verdiepen in mijn ziekte en 
volledig het roer om te gooien. Het was 
voor mij duidelijk dat ik de oplossing 
moest vinden in de natuurlijke genees-
kunde. Voordeel is dat ik mijn parate 
kennis nu continu vertaal naar relevant 
advies en uitstekende supplementen.’’

Inspiratie uit de boekenkast
,,Ik had al jaren boeken vol kennis in 
mijn kast liggen. Dit gaf mij zoveel 
energie en inspiratie dat ik vrijwel direct 

besloot om in 2017 te beginnen met de 
opleiding Fytotherapie studie kruiden-
geneeskunde. Met behulp van 100% 
plantaardige middelen werken aan ge-
zonde balans tussen geest en lichaam.’’

Doe de Gratis gezondheidsscan
,,We leven in een hectische tijd. We 
moeten van alles, we staan letterlijk 
‘continu aan’. Grote kans dat je weinig 
aandacht besteedt aan je gezondheid, 
nachtrust en bewegen. De hoogste 
tijd om de gratis gezondheidsscan in 
te vullen en een leefstijl- en voedings-
advies en bijbehorende supplementen 
op maat te ontvangen.’’ 

Natuurlijke Lifestyle Friesland advi-
seert om de gratis gezondheidsscan 
aan te vragen via de website www.
natuurlijkelifestylefriesland.nl/advies-
gezond-leven-friesland 

Gaatze Bosma heeft een chronische darmziekte en vond de oplossing in natuurlijke geneeskunde. 
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•  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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De Natuurlijke Bron
Dat onze weidevogels en daarbij ook de scholekster nog steeds geliefd zijn, bleek ook uit de mooie reacties die 
ik op mijn artikel in de vorige Westereender kreeg. Een positieve stimulans. Ook mijn facebook pagina Natuur in 
De Westereen en Sweacher Mieden mag zich verheugen in een steeds groter aantal leden. 

Tekst: Johannes van Kammen Foto: Marcel van Kammen

Ondertussen zijn er al meerdere van dit 
soort pagina’s ontstaan over diverse gebie-
den in de regio, zoals De Houtwiel, Twi-
zeler Mieden en Surhuizumer Mieden. Ik 
vind het een mooie ontwikkeling, omdat 
vooral de regionale natuur aan bod komt. 
Net als bij belangstelling voor de natuur, 
die vaak op jonge leeftijd begint, denk ik 
dat dit mensen kan stimuleren om vooral 
in de eigen regio te kijken, waardoor het 
grotere verband steeds mooier wordt.

Koekoek
Fietsend en wandelend ontdek je het 
meeste. Een van de soorten die we 
nu nog kunnen horen is de koekoek. 
Ik vind dit altijd een prachtige ver-
reikende roep. Als je hem hoort wil 
nog niet altijd zeggen dat je hem ook 
ziet. Met een beetje moeite lukt dat 
meestal wel. De koekoek, een parasiet 
van de eerste orde? Als je constateert 
dat hij zijn ei in het nest van een an-
dere vogel legt, heeft hij alle schijn 
tegen. Zelf vind ik het een ontzettend 

boeiende theorie. Een kleine karekiet 
die plotseling een vreemd ei in zijn 
nest heeft en daar niets van merkt. Als 
de eieren bebroed zijn, gooit de jonge, 
veel sterkere koekoek de jonge kare-
kieten of eieren uit het nest en blijft 
alleen over. De pleegouders merken 
niets en werken zich uit de naden 
om het jong te voeden. Een jong dat 
vele malen groter is dan zij zelf zijn. 
In de maat van menselijke begrip-
pen, vinden wij dit wellicht verwer-
pelijk, maar ook oliedom. Dat vogels 

zo dom kunnen zijn? Zijn ze ziende 
blind of is de moeder- en vaderliefde 
zo sterk dat ze gewoon doorgaan met 
voeren? Een ingebouwde natuur?

Verbazingwekkend
Ik denk het laatste, want vogels zijn 
niet dom, integendeel. Hun inge-
bouwde mechanisme zorgt voor iets 
unieks. De jonge koekoek wordt ge-
voed door de karekieten, maar verliest 
niets van zijn identiteit als koekoek. 
Terwijl de natuurlijke ouders alweer 
zijn vertrokken, volgen de jongen 
vaak ruim een maand later. Zonder 
voorbeeld volgen ze de vluchtpatro-
nen en trekroute van de oudere gene-
ratie. Ze leven gewoon verder, zoals 
een koekoek dat doet en komen vol-
gend jaar terug om hetzelfde te doen. 
Ik vind dit verbazingwekkend. Ik ben 
eigenlijk wel heel nieuwsgierig of er 
ergens toch wat is blijven hangen van 
hun nestperiode? Of ze het volgende 

seizoen ook op zoek gaan naar de-
zelfde soort pleegouders, of gewoon 
de kansen pakken die zich aandienen. 
Wellicht het nest van een rietzanger. 
Ik vraag mij af of hier iets over be-
kend is?

Vogelaar
Een pluspunt van de regionale Face-
bookpagina’s vind ik ook dat je hier-
uit de conclusie mag trekken dat de 
meeste belangstelling in onze regio 
uitgaat naar vogels. Je hebt er de be-
naming ‘vogelaar’ voor, tegenwoordig 
een geuzennaam. Na de vogels komen 
de vlinders en de libellen en dan zie je 
de paddenstoelen en zoogdieren. Op-
vallend en jammer vind ik het dat er 
zo weinig meldingen van planten zijn 
en bijna helemaal geen foto’s. Een 
manco, terwijl er toch plantendes-
kundigen in deze omgeving te vinden 
waren en nog steeds zijn.

In de spotlights
De WESTEREEN - In het voorjaar is de Zwagermieden gevuld met grutto’s 
die de wacht houden op paaltjes. Als dan de wolkjes net zorgen voor zonnehar-
pen, kan ik toeslaan als natuurfotograaf ! Een speciaal moment, alsof ik op de 
eerste rij zit van een voorstelling.

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
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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

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160
www.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nl

Nei 35 jier Túnsintrum “De Sweach”  komt dêr no ek wer in ein oan. 
Wy hâlde mei yngong fan 26 Juni op mei de ferkeap oan particulieren.  

Wy geane fan ôf dy dei troch as kwekerij en handelssintrum en dan sille de hikken en doarren net altyd mear iepen stean.
Wy tinke werom oan in geweldige moaie tiid, wy hawwe it dien mei nocht en wille. 

En dat hie net moochlik west as wy jimme net as klanten hân hiene.
Wy wolle jimme foar al dy jieren, by dizze tige tanke foar dat fertrouwen. Fam Banga.

 Fan ôf no hawwe wy 25 % koarting op potten en beelden.
En in mes skerpe oanbieding yn Buxus pyramiden fan 0,50 cm  ta 100 cm

Wy hawwe yn de lêste wike, fan 22 juni ta 26 juni dagen mei koarting, jimme kinne dy dan fine op Facebook.

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
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Het schrijfmachinemuseum van Ryk van Dijk 

‘Ik bin miskien in bytsje ‘getikt’’
GYTSJERK - Hij is misschien een beetje getikt, geeft Ryk van Dijk (75) uit 
Gytsjerk toe. Laat die diagnose nou precies passen bij zijn grote liefde: de 
schrijfmachine. Maar liefst 503 exemplaren heeft Ryk in z’n bezit, waar-
van er zo’n 250 te bezichtigen zijn in z’n schrijfmachinemuseum Sjoch. ,,Ek 
al is it ‘vergane glorie’, foar my is de skriuwmasine it moaiste dat der is.’’

Tekst: Nynke van der Zee Foto’s: Marcel van Kammen

De garage naast de woning aan de 
Nieuwe Straatweg in Gytsjerk is het 
domein van Ryk. Praktisch iedere dag is 
hij hier te vinden. Beneden is zijn werk-
plaats; de droom van iedere vakman. 
Duizenden moertjes, schroefjes, boutjes, 
veertjes, tangetjes en ander ark zijn keu-
rig gerangschikt en vullen de muren van 
de werkplaats van top tot teen. Uren kan 
Ryk hier genieten van zijn schrijfmachi-
nes, die veelal flink op leeftijd zijn. ,,It 
âldste bistje dat ik yn hûs ha, komt út 
1880’’, weet hij. ,,Dy stiet hjir boppe.’’

Reis rond de wereld
Voorzichtig gaat Ryk me voor via de 
steile trap die leidt naar het museum. 
Wanneer hij het luik optilt, opent hij 
een ware schatkist aan schrijfmachi-
nehistorie. Kasten langs de wanden en 
vitrines in het midden van de ruimte 
zijn gevuld met honderden exempla-
ren. Iedere centimeter van het museum 
gebruikt Ryk om de geschiedenis van 
de schrijfmachine tot leven te brengen. 
Grote trots is de Adler schrijfmachine, 

met het opvallende gouden logo op de 
voorkant. ,,Adler wie in Dútske fyt-
sefabrikant’’, vertelt Ryk. ,,Op it logo 
sjochst in adelaar dy’t op it tsjil fan in 
fyts sit. Ik ha it logo der sels mei gou-
den pinne wer opsetten.’’

Het schrijfmachinemuseum grossiert 
in uiteenlopende merken en neemt de 
bezoeker mee op een reis rond de we-
reld. Van de Duitse merken Adler, Tri-
umph, Aktiv en Mignon gemaakt door 
de AEG fabrieken, maar ook de onver-
woestbare Olympia, het parardepaardje 
gemaakt in het Duitse Wilhelmhaven 
tot de Amerikaanse Barlock en Re-
mington en de Italiaanse Olivetti. Van 
iedere machine weet Ryk exact waar 
hij vandaan komt, maar ook van wie 
hij de machine ooit kreeg of waar hij 
hem op de kop wist te tikken. ,,Dêr sit 
foar my de leafde yn; dat ik noch presys 
wit wa’t eartiids mei de masine wurke 
hat’’, vertelt hij. Van hoge piefen die de 
schrijfmachine destijds puur voor hun 
eigen aanzien onaangeraakt op het bu-

reau hadden staan, tot hardwerkende 
secretaresses die de blaren op hun vin-
gers typten. Ryk kent ieder verhaal en 
kan er smakelijk over vertellen.

Thuis op zolder
Voor zijn eigen levensverhaal moeten 
we terug naar 1946, het jaar waarin 
Ryk in Rinsumageest wordt geboren. 
Als hij zes is, verhuist het gezin naar 
Leeuwarden. Na de lagere school gaat 
Ryk, zoals bijna al z’n klasgenootjes, 
naar de opleiding voor elektra en me-
taal. Daar treft hij zijn leraar de heer 
Meijer, die in Ryk veel talent ziet voor 
het specialistische priegelwerk. ,,Ik wie 
altyd hiel krekt’’, knikt Ryk. ,,Meijer 
hie in geweldige minskekennis en se-
ach dat ik net geskikt wie foar de me-
taalsektor. Dêrom regele er foar my in 
oar baantsje: typemasinemonteur.’’ 

Na z’n middelbare school belandt 
Ryk bij de Algemeene Friesche Ver-
zekeringsmaatschappij; een kantoor 
met uiteenlopende merken schrijf-
machines. Al snel raakt hij gefasci-
neerd door het mechanisme achter 
iedere machine. Nadat hij de deur om 
vijf uur achter zich dichttrekt, begint 
thuis zijn tweede baan. Op een klein 
kamertje repareert hij diverse typema-
chines voor vrienden, collega’s maar 
al snel ook voor klanten. Huisartsen, 
administratiekantoren, accountants 
en kantoorboekhandelaren; iedereen 
weet Ryk van Dijk feilloos te vinden.

‘Myn plakje’
Ook in militaire dienst demonstreert 
Ryk z’n talent voor het repareren en 
onderhouden van schrijfmachines. 
Hij mag aan de slag als schrijfma-
chinemonteur op de Oranje Nassau 
kazerne in Amsterdam, waar de kan-
toren vol staan met schrijfmachines 
van het merk Remington. In Amster-
dam ontdekt hij op de Heiligeweg de 
Olympia schrijfmachine, één van de 
degelijkste exemplaren, die hij na zijn 
diensttijd introduceert bij zijn verze-
keringsmaatschappij. Na z’n diensttijd 
keert Ryk terug naar Leeuwarden en 
pakt z’n werkzaamheden thuis en op 
kantoor weer op. Dag en nacht werken 
eist z’n tol. Ryk raakt overspannen en 
besluit het rustiger aan te doen.

Om de drukte van de stad te ont-
vluchten, zoekt Ryk samen met z’n 

vrouw een nieuw stekkie. In Gytsjerk 
vindt het stel de sfeervolle woning 
aan de Nieuwe Straatweg. Waar z’n 
vrouw verliefd wordt op het huis met 
de vier knusse ramen aan de voorzijde, 
valt Ryk als een blok voor de garage. 
,,Ik wist fuortendaliks: dit wurdt myn 
plakje.’’ Zogezegd, zo gedaan. De ga-
rage wordt omgetoverd tot werkplaats 
en museum. Ondanks de grote ruimte, 
is het museum echter nog te klein om 
alle schrijfmachines uit te kunnen 
stallen. ,,Der hienen noch twa fan 
sokke hokken bymoatten as ik alles 
sjen litte wol’’, lacht hij. 

Patiënt op de werkbank
Ook als er geen bezoekers zijn, is Ryk 
in de garage te vinden. Uren brengt 
hij door in de knusse werkplaats, met 
specialistisch gereedschap waar menig 
vakman jaloers op zou zijn. Van ieder 
moertje, boutje of schroefje weet Ryk 
exact waar het ligt. Opruimen doet hij 
het liefst zo weinig mogelijk. ,,Silst 
altyd sjen: ha’k krekt wat fuortsmi-
ten, ha ik it de oare deis wer nedich’’, 
verklaart hij de keuze om alles zo veel 
mogelijk bij het oude te laten. 

Als een heuse patiënt komt iedere 
schrijfmachine op de werkbank van 
Ryk te liggen. Geconcentreerd buigt 
hij zich over het mechanisme met 
duizenden piepkleine onderdeeltjes. 
In z’n mondhoek zijn andere grote 
liefde: de sigaar. Met engelengeduld 
en een enorme portie liefde zorgt 

Ryk dat iedere schrijfmachine in uit-
stekende conditie is. Naast z’n eigen 
exemplaren neemt hij ook steeds vaker 
schrijfmachines van anderen onder 
handen. ,,Minsken út it hiele lân wei 
komme hjir hinne mei harren masine. 
Soms rint my it wetter yn ‘e mûle as se 
harren eksimplaar út de tas helje.’’ 

Vergane glorie
Ondanks dat de schrijfmachine vele 
jaren geleden al plek heeft gemaakt 
voor de computer en inmiddels de 
tablet en laptop, merkt Ryk dat de 
ouderwetse typemachine bezig is aan 
een comeback. “Hieltyd mear mins-
ken wolle inoar in brief skriuwe. Net 
mei de pinne, mar mei de typemasine. 
Ik krij geregeld de fraach oft ik noch 
in kofferskriuwmasine ha, dy’t mins-
ken wer brûke wolle.’’ Die hernieuwde 
interesse stemt Ryk positief. Ook al 
zal de schrijfmachine dienstdoen als 
accessoire in huis, het maakt hem niet 
uit. ,,As minsken krekt as my fan sa’n 
masine hâlde, bin ik al bliid’’, lacht hij. 

Om z’n liefde met iedereen te delen, 
geeft hij regelmatig rondleidingen 
door z’n museum. Jong of oud; ieder-
een is welkom. ,,Koartlyn hie ik hjir 
in heit mei in lyts jonkje op besite. 
Ik typte efkes in stikje op in masine. 
‘Sjoch heit, hy kin fuort ek printe!’ rôp 
ik jonkje ferrast. Dat fyn ik prachtich. 
Dêr doch ik it foar. Ek al is it ‘vergane 
glorie’, foar my is de skriuwmasine it 
moaiste dat der is.’’

Het schrijfmachinemuseum Sjoch is geopend op afspraak. Mail voor vra-
gen, onderhoud, reparatie of een bezoek naar sjoch-museum@hotmail.com.
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Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

Caresse 4500 - Afmetingen 140x200 cm
Let op! beperkte voorraad
Meerprijs 160 x 200 cm
slechts € 150,-

Elektrisch:
€ 1.595,- incl. montage

ADV Progr Cambuur jan 2021  28-01-2021  11:58  Pagina 13

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
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        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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Vaderdag
Vroeger, als klein meisje, wilde ik 
‘later’ met mijn vader trouwen. Niet 
omdat hij sterk, stoer of een held was, 
maar gewoon omdat hij mijn vader 
was. Hij regelde leuke uitjes voor het 
gezin, bijvoorbeeld naar het bos en zat 
vaak met zijn neus in de reisboekjes 
om de vakanties te plannen. O ja, en 
hij kon heel goed bitterballen bak-
ken, daarom noemden we hem soms 
‘Sjoerd bitterbal’. Geïnspireerd door 
de man van de snackbar in het dorp, 
die ‘Tjeerd patat’ heet. 

Als puber vond ik mijn vader best 
wel irritant. Zijn goedbedoelde advie-
zen sloeg ik meestal in de wind. Pas 

na mijn studietijd ontdekte ik dat we 
ook wel veel overeenkomsten hebben. 
Allebei een beetje chaotisch, dezelfde 
woordgrapjes, een knorgeluid als 
we lachen, maar ook een liefde voor 
schrijven en organiseren. ‘Papa’ van 
Stef Bos was toen al ons favoriete lied 
en nog steeds raakt het nummer mij. 
Misschien wel omdat ik steeds meer 
besef hoe waardevol het is dat ik mijn 
vader al zo lang ken.

Tijdens het schrijven van het boek 
over de Tweede Wereldoorlog (zie 
hierboven) groeide dat besef nog 
meer. Ik interviewde voor dat verhaal 
Lineke, de dochter van dokter en 

verzetsstrijder Jarl Ruinen uit Ee. Zij 
heeft haar vader haar hele leven ge-
mist. Zij herinnert haar vader als een 
hele lieve man, die haar hielp om haar 
pop een prik te geven als die ziek was 
en die haar geruststelde toen ze per 
ongeluk een elastiekje had doorge-
slikt. Zij zat waarschijnlijk nog in de 
fase dat ze met haar vader wilde trou-
wen, toen hij werd doodgeschoten. 

‘Wat zullen we heit geven voor Vader-
dag?’, appte mijn zus vorige week. De 
laatste jaren gaven we al geen sokken 
of aftershave meer cadeau, maar een 
uitje. Als gezin (zonder aanhang en 
kinderen) gingen we dan naar het the-

ater of naar het Fries Museum, maar 
vorig jaar kon dat vanwege corona niet 
doorgaan. ‘We kunnen ook gewoon op 
bezoek gaan, bij hun thuis’, appte mijn 
andere zus. ‘Ja, dat doen we’, stuurde ik 
meteen terug. 

Want eigenlijk maakt het helemaal 
niks uit wát we gaan doen. Het klinkt 
zo cliché, maar het gaat er om dat 
we op Vaderdag samen kunnen zijn. 
Gewoon gezellig bijkletsen, of praten 
over vroeger onder het genot van een 
hapje en een drankje. En, wie weet… 
met bitterballen. 

Klasina van der Werf

COLUMN

Educatieproject 
brengt gesprekken 
over oorlog op gang
EE - Op maandag 21 juni wordt in Ee een nieuw educatieproject over de Tweede 
Wereldoorlog gelanceerd. Het gaat om een kinderboek, bijbehorende liedjes 
en een film. Rode draad in het verhaal is dokter en verzetsheld Jarl Ruinen. Zijn 
dochter Lineke en kameraad van zoon Luuk, zijn bij de presentatie aanwezig.

,,Ik weet nog dat bij mijn ouders heel 
lang een foto van Jarl Ruinen op het 
kastje in de pronkkamer heeft ge-
staan. Alle inwoners hadden in die 
tijd uit eerbetoon dezelfde foto van 
hem in huis staan’’, vertelt Auke Fer-
werda uit Ee. Hij kwam vier jaar ge-
leden al op het idee om een film te 
maken over de oorlog, gezien door de 
ogen van een kind. Aanleiding voor 
hem was het verhaal van de half-
Joodse Tonny Wagenaar (1931), die 

in de oorlog bij zijn pake en beppe 
in Ee zat ondergedoken. ,,Zij had-
den ook nog een Joods meisje, Ria, 
in huis. Dat was een bewuste keuze. 
Mijn pake en beppe wisten dat het 
gevaarlijk was en dat ze een gigan-
tisch risico namen. Voor hetzelfde 
was het anders gelopen’’, zegt Auke. 
De familie Ferwerda heeft nog altijd 
nauw contact met Tonny gehouden. 
Voor dit project legden zij zijn ver-
haal vast op video.

‘Ik heb mijn vader vreselijk gemist’
Dat het anders kon lopen weet Li-
neke Ruinen (1939) als geen ander. 
Haar vader, Jarl Ruinen, werd op 22 
januari 1945 doodgeschoten in Dok-
kum. Hij was huisarts in Ee en zat 
in het verzet. Hij werd door de in-
woners van Ee gezien als een held. 
Maar vond Lineke haar vader ook 
een held? Die vraag stelden de kin-
deren van groep 7 en 8 van CBS De 
Gearing haar op school. ,,Dat vind 
ik moeilijk’’, zei Lineke. ,,Begrijp me 
goed, ik vind het geweldig dat hij 
zoveel mensen heeft geholpen in de 
oorlog, maar ik heb mijn vader wel 
vreselijk gemist.’’ Ook Lubbert Vis-
ser (1936) uit Dokkum is nog steeds 
diep onder de indruk van wat er met 
de vader van zijn beste vriend Luuk 
is gebeurd. ,,In het begin heb ik er 
nachtmerries van gehad. Ik kon het 
me niet voorstellen. Het moment dat 
ik het vreselijke nieuws hoorde her-
inner ik me als de dag van gisteren.’’

‘Se ha dyn heit deasketten’
Zanger-liedjesschrijver Onno Loon-
stra uit Ee maakte een lied over het 
moment dat Lubbert en Luuk hoor-
den dat Ruinen was doodgeschoten. 
,,Se ha dyn heit deasketten’’, riep één 
van de jongens uit het dorp toen ze 
aan het spelen waren in de sneeuw. 
,,Onze onbezorgde jeugd was in één 
klap voorbij’’, vertelt Lubbert. Van 
die onbezorgde jeugd heeft Ruinen 
zelf opnames gemaakt tijdens de oor-
log. Hij had een camera waarmee hij 
beelden maakte van het dorpsleven 
in Ee. Zijn vrouw Klara en hun kin-
deren Luuk, Lineke en Frits komen 
ook in beeld. Ruinen is zelf ook nog 
te zien met zijn hoge hoed. Van dit 
unieke beeldmateriaal maakte Loon-
stra een muziekclip. Samen met een 
kinderkoor van de basisschool in het 
dorp – onder leiding van ‘muziekjuf ’ 
Zwaanette Dijkstra uit Ee – nam hij 
in totaal vier liedjes op in de Dream 
Project Studios in het dorp. 

Presentatie in de tuin van Ruinen
De vier liedjes sluiten aan bij het ver-
haal dat Klasina van der Werf schreef 
voor het kinderboek dat eveneens op 
21 juni wordt gepresenteerd. Bijzon-
der is dat de presentatie in de tuin bij 
het huis plaatsvindt, waar Ruinen met 
zijn gezin heeft gewoond. Lubbert 
herinnert zich nog goed dat ze hier 
als kind vaak speelden. ,,En als dok-
ter Ruinen een film wilde laten zien, 
ging dat als een lopend vuurtje door 
het dorp. Zijn garage werd dan om-
gebouwd tot dorpsbios. Op de garage-
deuren werd een laken gespannen en 
tientallen aardappelkistjes fungeerden 
als stoelen. Op het witte doek konden 
de kinderen zichzelf en andere beken-
den uit het dorp zien. Na afloop kre-
gen alle kinderen van mevrouw Rui-
nen zelfgemaakte Haagse hopjes. Dat 
was bijzonder, want we kregen nooit 
snoep’’, zegt Lubbert.

Fotolijst op iedere schoorsteenmantel
Voor Auke en zijn zoon Lieuwe Fer-
werda, Onno Loonstra, Zwaanette 
Dijkstra en Klasina van der Werf is het 
doel van het educatieproject hetzelfde. 
Zij hopen dat de Tweede Wereldoor-
log dankzij dit project dichter bij de 
kinderen wordt gebracht. Juist door de 
verhalen te vertellen die dicht bij huis 
zijn gebeurd. Het is op 21 juni precies 
76 jaar geleden dat Jarl Ruinen werd 
herbegraven in Ee. Lubbert Visser 
heeft de uitnodiging van die begrafe-
nis altijd bewaard. ,,Meester Plantinga 
zei tegen ons: ‘Jullie mogen er bij zijn, 
maar wees eerbiedig. De handen uit de 
zakken en de pet af.’’ 
Ook nu staan de kinderen in Ee weer 
stil bij het graf en monument van 
Ruinen. Zij krijgen na afloop alle-

maal een boek en een fotolijstje mee 
naar huis met daarin de foto van Jarl 
Ruinen. Het is een boek dat elk jaar 
rond dodenherdenking gebruikt kan 
worden op basisscholen in Noordoost-
Friesland, maar het is ook een boek om 
thuis samen met de kinderen te lezen. 
In het boek staan vragen en opdrach-
ten die helpen om de gesprekken over 
de oorlog op gang te brengen. Het fo-
tolijstje met de foto van Ruinen mogen 
de kinderen uit Ee op een speciale plek 
in huis zetten. Net als 76 jaar geleden. 

Speciaal bezoek
Tijdens de presentatie van het edu-
catieproject krijgen de kinderen in 
Ee speciaal bezoek. Martin van der 
Spoel uit Dokkum komt langs in 
zijn tenue van de Binnenlandse 
Strijdkrachten om een geheim 
pakketje te bezorgen. ,,Mijn opa 
heeft in het verzet gezeten. Als 
kleinzoon ben ik hier natuurlijk 
erg trots op. Daarom ben ik lid ge-
worden van een vereniging die de 
Binnenlandse Strijdkrachten uit-
beelden. Dit om mijn opa te eren 
en omdat niemand moet vergeten 
wat er in de Tweede Wereldoorlog 
is gebeurd en wat een deel van de 
Nederlandse bevolking heeft ge-
daan in het verzet.’’ Ee heeft met 
het ‘optreden’ van Martin een pri-
meur. Hij hoopt in de toekomst 
vaker een rol te kunnen spelen bij 
speciale gelegenheden. Daarnaast 
verzamelt hij spullen uit de oorlog 
om dit te gebruiken voor presenta-
ties op basisscholen.

Jarl, het verhaal over een dokter en verzetsheld
Maak kennis met Jarl Ruinen, een dokter en verzetsheld uit het Friese dorpje 
Ee. Hij heeft met gevaar voor eigen leven vele Joodse en andere onderduikers 
gered in de Tweede Wereldoorlog. Jarl is op 22 januari 1945 doodgeschoten 
door de Duitsers. In het boek vertellen Lubbert en Lineke het verhaal van Jarl 
Ruinen, zoals ze het zelf beleefden. Lubbert speelde altijd bij Ruinen thuis en 
Lineke is zijn dochter. Zij maakten de oorlog als kind mee, net als Tonny die 
ondergedoken zat in Ee. Deze drie verschillende kinderen hebben één ding 
gemeen met elkaar: ‘Onze onbezorgde jeugd was in één klap voorbij.’

Het boek speelt zich af in Noordoost-Friesland en is geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Ook voor volwassen is het interessant om te lezen wat er tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in hun eigen regio is gebeurd. Vormgeefster van 
het boek is Afie Schilstra-Riemersma van Lauwers Reclame in Dokkum. 
Het educatieproject is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Noardeast-
Fryslân, CBS De Gearing, Dorpsbelang Ee, Protestantse Gemeente Ee, 
Oostrum-Jouswier en Prins Bernhard Cultuurfonds. Het boek is verkrijgbaar 
bij boekhandel Van der Velde in Dokkum en bij Primera Van der Weg in 
Damwâld.

Kinderen uit groep 7 en 8 van CBS De Gearing mochten vragen stellen aan Lubbert Visser die de oorlog als kind meemaakte.

De foto die na de dood van Jarl Ruinen bij 
vrijwel alle inwoners van Ee op de schoor-
steenmantel stond. 



16  |  de Westereender  

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.

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

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  

GEZINSMAATJE GEZOCHT
Jouw opvoedervaring is juist 

NU maar ook STRAKS enorm 

waardevol! 

Met een paar uur per week 

kun jij een gezin, 

ÉCHT verder helpen!

Kleine moeite, geweldig gevoel, www.home-start.nl

Heb je 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

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Aanbieding
“Vaderdag” Oranjekoekstrook €4,95
BBQ Breekbrood €2,45

VOOR HET VADERDAG ONTBIJT
4 gesort. mini luxebroodjes €3,35
6 gesorteerde bolletjes €2,20

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

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

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



JUNI 2021 |  de Westereender |  17

Meer zonwering 
verkocht door thuiswerken
KOLLUMERZWAAG - De 38-jarige Klaas Dijkstra van DTB Zonwering uit 
Kollumerzwaag heeft het drukker dan ooit met het leveren en monte-
ren van screens, rolluiken en alle andere vormen van zonwering. ,,De 
coronacrisis heeft ons geen windeieren gelegd. Veel mensen ontdek-
ken dat zonwering heel handig is nu ze thuis moeten werken. Ze willen 
geen last hebben van de zon op hun laptop.’’  

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Onder de naam Dijkstra Totaal 
Bouw begon Klaas Dijkstra drie 
jaar geleden voor zichzelf. ,,Ik heb 
bijna twintig jaar in vaste dienst ge-
werkt en moest altijd ver reizen. We 
maakten bij dat bedrijf lange dagen, 
waardoor ik steeds meer collega’s 
zag vertrekken. In 2018 was ik er 
zelf ook klaar mee en heb ik de stap 
gezet om als ZZP’er verder te gaan. 
Zonwering is altijd mijn specialiteit 
geweest, maar voor de zekerheid ben 
ik ook begonnen met het aanbieden 
van timmerwerkzaamheden. Dat 
is er nooit van gekomen. Vanaf het 
begin heb ik het druk gehad met 
zonwering en in coronatijd is de 
vraag alleen maar groter geworden. 
Vandaar dat mijn bedrijf nu DTB 
Zonwering heet.’’ 

Tijd voor klanten
Hij maakt nog steeds lange dagen, 
maar nu is het voor zichzelf en dat 
voelt toch anders. ,,Soms is het wel 
heel druk, maar ik ben blij dat zoveel 
klanten ons weten te vinden. De le-
verancier zegt weleens, wat jij teweeg 
brengt als beginnende ondernemer, 
dat hebben we nog nooit beleefd’’, 
vertelt Klaas. Hij probeert zich te 
onderscheiden door tijd voor de men-

sen te nemen. ,,Ik luister naar wat zij 
willen en pas mijn advies daarop aan. 
Ik kom bij de mensen thuis, neem 
een paar voorbeelden mee en maak 
meestal ter plekke een offerte zodat 
ze meteen weten waar ze aan toe zijn.’’ 

Zonnige kant
Momenteel worden vooral veel 
screens, rolluiken en knikarmscher-
men verkocht. Maar we verkopen 
ook markiezen, raamdecoratie, hor-
ren, glazen schuifwanden en (alumi-
nium) veranda’s. ,,De keuze is reuze’’, 
lacht Klaas. Zijn vrouw Baukje Pe-
tra regelt de planning en verzorgt 
de administratie. Daarnaast werkt 
hij altijd samen met een vaste groep 
ZZP’ers. Voor de toekomst wil DTB 
Zonwering graag uitbreiden en een 
showroom beginnen. ,,Dan kunnen 
mensen de producten echt zien en 
voelen, dat is toch anders. De vraag 
is alleen wanneer we dit gaan reali-
seren. Eigenlijk heb ik daar geen tijd 
voor, maar je hoort mij niet klagen. Ik 
bekijk het leven altijd van de zonnige 
kant.’’

Meer informatie: 
www.dtbzonwering.nl 

Hondentrimster Marion Meintema: 

‘Der stean hjir soms 
‘bakbeesten’ op tafel’
Klitten in de krullen van je poedel. Je Golden Retriever die in de zomer oververhit raakt door z’n dikke pels. Of 
je bearded collie die door z’n lange manen niets meer ziet. Heel wat hondeneigenaren zitten met de handen in 
het haar wanneer de vacht van hun hond te wensen overlaat. Nergens voor nodig. Marion Meintema neemt je 
viervoeter in haar spiksplinternieuwe trimsalon met liefde onder handen. 

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Marcel van Kammen

Trots opent Marion de deuren van 
haar trimsalon aan de Zevenuister-
weg 45A in Noardburgum. Wie net 
als in de kapsalon volle vitrinekas-
ten verwacht met flesjes shampoo, 
stylingsproducten en haarkleur-
middelen, komt van een koude 
kermis thuis. Naast de in hoogte 
verstelbare tafel en de grote spie-
gel is het zoeken naar spullen, die 
keurig zijn opgeruimd. ,,Hjir knip 
ik de hûnen’’, wijst Marion naar de 
tafel. ,,Ofhinklik fan de grutte fan 
de hûn kin ik it blêd nei ûnderen of 
nei boppen dwaan. Der steane hjir 
soms ‘bakbeesten’ op tafel.’’

Om ervoor te zorgen dat haar klan-
ten niet ontsnappen, maakt Marion 
de hond met een riempje vast aan 
de beugel boven de kniptafel. Met 
uitzondering van de riem komt het 
knippen van een viervoeter vooral 
neer op engelengeduld en een por-
tie lef. ,,De measte hûnen binne gjin 
‘fan’ fan de kapper’’, weet Marion. 
,,Dus is it saak om goed nei de li-
chemstaal fan in hûn te sjen. Yn de 
ôfrûne 16 jier ha ik hiel wat leard en 
kin ik in hûn as it ware lêze.’’

Zenuwen bij het baasje
Naast bijzondere hondensoorten 
komen er ook heel wat verschil-
lende exemplaren baasjes langs in 
de trimsalon. ,,Dy kombinaasje fan 
minsken en bisten fyn ik it allermo-
aiste’’, knikt Marion. ,,Ik fyn hûnen 
geweldich, mar ik hâld ek fan mins-
ken. Yn dit wurk ha ik alle dagen 
mei beide te krijen.’’ Voordat Ma-
rion de schaar of het scheerapparaat 
in de vacht zet, legt ze ieder baasje 
geduldig uit wat ze exact gaat doen. 

,,Minsken sizze faak: ús hûntsje is 
wat senuweftich, mar faak binne it 
harren eigen senuwen. Dy besykje 
ik fuort te nimmen.’’

Waar we bij de kapper gewend zijn 
om in de salon heel wat af te rodde-
len, is het in de trimsalon van Ma-
rion verrassend stil. ,,Ik praat eins 
noait tsjiin de hûn’’, legt ze uit. ,,It 
giet by hûnen foaral om dwaan. Ik 
kin in hûn wol fertelle: ‘no sil ik dyn 
snút knippe’, mar dat ferstiet er om-
mers dochs net. Just dy stilte en re-
solute hannelings soargje dat in hûn 
dy begrypt en ûntspannen wurdt.’’

Modellen van de straat
De kneepjes van het hondentrim-
vak leerde Marion 16 jaar geleden 
in Rotterdam. Een jaar lang reisde 
ze ieder weekend af naar de haven-
stad om te leren knippen, scheren 
en plukken. En net zoals dat bij een 
kappersopleiding het geval is, werd 
iedere leerling geacht z’n eigen mo-
del mee te nemen. ,,Yn it begjin 
frege ik freonen en famylje mei in 

hûn oft ik harren hûntsje meinim-
me mocht. Mar al rap wie ik troch 
myn modellen hinne.’’

Marion besluit het zoeken naar 
modellen creatiever aan te pakken. 
,,As ik op strjitte in baaskje mei in 
bysûndere hûn rinnen seach, dan 
sprong ik út de auto.’’ Er verschijnt 
een brede glimlach op haar gezicht. 
,,Baaskes stiene faak efkes frjemd te 
sjen as ik myn fraach steld hie, mar 
ik ha hiel wat ûnbekende hûnen út 
Fryslân wat fan de wrâld sjen litten’’, 
grijnst ze.

Nieuwe plek, vertrouwd gevoel
Na zestien jaar in het vak te heb-
ben gezeten, is de nieuwe trimsa-
lon in Noardburgum het begin van 
een nieuw hoofdstuk voor Marion. 
,,Myn doel is om ynkoarten út De 
Westereen wei te ferhûzjen nei No-
ardburgum. Ik ha earst socht om 
in geskikt plak foar myn salon en 
dêrnei folget it hûs. Mar ik moat 
sizze: it fielt no al fertroud!’’

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

JENNY KUPERUS PEDICURE

MEDISCH PEDICURE 

ONCOLOGISCH 
VOETZORGVERLENER 

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

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

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW
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UIT DE OUDE DOOS...

Besmettingsrisico
NOORDOOST-FRIESLAND - Twintig 
jaar geleden hield de crisis rond 
mond-en-klauwzeer (mkz) deze 
regio in z’n greep. Er werd een 
geval van mkz vastgesteld op een 
melkveehouderij in Ee en niet 
veel later dook het virus ook op 
een boerderij in Anjum op. 

Het zeer besmettelijke virus, dat 
onschadelijk is voor mensen, zorgde 
ervoor dat al het vee van deze twee 
boerderijen en dat in een straal van 
twee kilometer in de omgeving 
moest worden geruimd, om de ver-
spreiding van het virus de kop in te 
drukken. 

De politie zette de toegangswegen 
naar het gebied af; alleen bewoners 
mochten bij de controle- en ont-
smettingsposten langs. De RVV, de 
Rijksdienst voor de keuring van Vee 
en Vlees, kwam om de dieren in het 
toezichtgebied preventief te ruimen. 
Het ging om duizenden dieren.

Op 26 juni 2001 was de mkz-crisis 
officieel voorbij. 

Foto’s: Archief Alex Bouma/Facebookpagina: 
Door de lens van Alex Bouma

Geslaagd
DOKKUM - Het is weer de tijd van 
de geslaagden. Deze groep jongeren 
slaagde op 31 mei 1995 aan de Pe-
dagogische Academie in Dokkum. 
Fotograaf Alex Bouma legde dit 

vrolijke moment vast. Het school-
gebouw van Claerkamp aan de Bir-
daarderstraagweg is inmiddels afge-
broken en heeft plaatsgemaakt voor 
een appartementencomplex. 

Westereender herinneringen van een

80-jarige die indruk hebben achtergelaten

Spelen rond het spoor
DE WESTEREEN - Eigenlijk is het niet meer voor te stellen dat wij als jeug-
digen op en rond het spoor speelden. Ik weet nog goed dat ik met Geale 
langs de rails liep om grote stukken cokes (steenkool) te zoeken die van 
de stoomlocomotief waren gevallen. Het was meestal geen grote buit 
maar onze ouders konden er toch even de kachel mee opstoken.

En wat was het spannend als wij een 
cent op de rails legden, die was dan 
nog platter als een (dubbeltje) als de 
locomotief er overheen was gereden. 
Wij zijn opgegroeid met de treinen, 
dat kwam ook omdat wij ernaast 
woonden en onze school naast het 
spoor stond ‘de Spoarskoalle’.

De klompentrein, zoals de stoomlo-
comotief met de wagons in De Wes-
tereen werd genoemd, was voor de 
forensen die bij het Blikfabriek, Koop-
mans meelfabriek en Casolith etc. in 
Leeuwarden hun brood verdienden een 
prachtig vervoersmiddel. De trein stop-
te ook ‘Achter de Hoven’ zodat het me-
rendeel van de arbeiders daar dichtbij 
de fabrieken uit en in konden stappen.

In de tijd dat ik naar school en  naar 
mijn werk ging in Leeuwarden reisde 
ik ook met de klompentrein. Daarvan 
is een blijvende herinnering dat velen 
op de thuisreis bij het naderen van de 
spoorbrug over de Swemmer de deu-
ren van wagens al opendeden en op 
treeplanken gingen staan. Er kwam 
dan waarschijnlijk een grote hoeveel-
heden adrenaline vrij in het lichaam 
om hardlopend over het perron zo 
snel mogelijk de fiets te pakken. Klaas 
‘spoorwachter’ van der Werf of Siebe 
Valk hadden dan de fietsen van de rei-
zigers al klaar staan. Later werden de 
fietsen gestald bij Jabik en Barber in 
het fietsenhok.

Gedisciplineerd bleven de treinreizi-
gers bij aankomst op het perron ‘fan de 
oare kant fan het spoar’ wachten tot dat 
de ‘Klompentreen’ vertrok. Als hij dan 
voorbij reed leek het wel een wedstrijd 
wie het eerste hollend achter de warme 
maaltijd zat, altijd een komisch gezicht.

Wat een tegenstelling met nu. Alles 
wordt voor de veiligheid afgeschermd. 
Lopen of fietsen langs het spoor – zo-
als wij dat vroeger deden - is streng 
verboden, laat staan spelen. 

Jan Bergsma

Reis naar Zuid-Afrika uitgesteld
DE WESTEREEN - Komende zomer 
zouden Liesbeth Zijlstra en Nathalie 
Elzinga vanuit World Servants naar 
Zuid-Afrika om daar te bouwen aan 
een kinder- en jeugdcentrum. Zij 
hebben echter te horen gekregen 
dat de reizen van World Servants 
niet door kunnen gaan. Vanwege de 
coronasituatie is het niet verant-
woord om op reis te gaan. ,,We had-
den dit natuurlijk zien aankomen, 
maar het blijft ontzettend jammer!’’

Dit betekent echter niet dat de dames 
gaan stoppen met actievoeren. De 
reis wordt namelijk verplaatst naar 
de zomer van 2022, zodat zij alsnog 
kunnen bouwen aan het kinder- en 
jeugdcentrum in Karatara, Zuid-
Afrika.

World Servants heeft de bijdrage 
voor het bouwproject al aan de loka-
le organisatie gegarandeerd. De fun-
dering is alvast gelegd. ,,Volgend jaar 

steken we samen met de gemeen-
schap de handen uit de mouwen om 
het gebouw daadwerkelijk te realise-
ren. De mensen uit Karatara zien er 
erg naar uit om dat samen te doen, 
net zoals wijzelf ook uitzien naar 
de samenwerking met hen. Wij zijn 
ontzettend dankbaar voor alle steun 
en sponsoring die we tot nu toe heb-
ben mogen ontvangen. We zien er 
erg naar uit om in 2022 alsnog naar 
Zuid-Afrika te gaan!’’
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KEUZEMOGELIJ

KHEDENMaten in Small, Medium 

en Large Elektrisch 

verstelbaar d.m.v. 2 

motoren Mogelijk met 

een accu (draadloos)

7 draaibare pootvarianten

33 stofkwaliteiten in 

bijna 100 kleuren 6 

ledersoorten in meer dan 

50 kleuren

VANAF

€ 599,-
IN STOF

a5adv_MEES_RICO_staand.indd   1

24-05-19   15:31
RUIME KEUZE IN 
WONEN & SLAPEN 
IN ONZE 3300 M2 SHOWROOM.

AL MEER DAN 70 JAAR DE AL MEER DAN 70 JAAR DE 

WOONSPEC IALIST IN UW REGIO!WOONSPEC IALIST IN UW REGIO!

WALTER

comfortabel zitten 
begint hier!

Hoekbank Walter
Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen  
en zelfs leverbaar met relaxmechanisme.

Prijs hoekbank vaste uitvoering 

€ 1795,-
meerprijs elektrisch verstelbaar € 495,-

vanaf  € 1099,-  

M
A

A
R

T
E

N

Creëer je eigen fauteuil
Bij relaxfauteuil Maarten kunt u kiezen uit 3 verschillende ruggen, 5 verschillende  armleuningen en 4 verschillende 
pootmogelijkheden. Daar komt nog bij dat de verstelbaarheid van de fauteuils handmatig (gasveer) of elektrisch 
kan. Zelfs een accu is mogelijk, zodat hij vrij in de kamer kan komen te staan.

Welke rugleuning vindt u mooi? 
Maak een keuze uit de 3 verschillende mogelijkheden.

Welke armleuningen kiest u hierbij? 
U kunt kiezen uit maar liefst 5 verschillende modellen.

Welke poot vindt u hierbij passen? 
Met 4 verschillende mogelijkheden kiest u er één naar eigen smaak.

Hoe wilt u de stoel kunnen verstellen? 
Maak uw keuze uit verschillende opties.

vanaf  € 1099,-  

vanaf  € 1099,-  

Haadwei 57  •  9104 BC  Damwâld  •  0511-421781  •www.kooistra.nl

CREËER JE EIGEN FAUTEUIL!
RELAXFAUTEUIL MAARTEN 
3 verschillende ruggen
5 verschillende armleuningen 
4 verschillende poten. 
Handmatig (gasveer) of elektrisch 
verstelbaar. Zelfs een accu is mogelijk, 
zodat hij vrij in de kamer kan komen te 
staan.

-

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM!

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

staan.

BOXSPRING
GRANDEUR COMFORTE
Hoog/laag boxspring met 
standaard een antitrendelen-
burg functie. Is uitrijbaar. 
Breedtematen 80, 90, 100, 
160 en 180 cm.

Zoals afgebeeld Grandeur Comforte hoog/laag boxspring, elektrisch verstelbaar 
incl. lift aan één zijde, 180 x 200 cm, twee matrassen, Margriet, inclusief hoofdbord 
Lyon oversized met muurbevestiging en voetborden, designwielen, een papegaai 
en valbeveiliging  6.427,- *vraag naar de voorwaarden

1-PERSOONS 
BOXSPRING MET 
LIFT AL VANAF

€ 3759.- 160x200 elektrisch v.a. 5229.-

GRATIS DEKBED +2 KUSSENS 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BOXSPRING*

Openingstijden
Ma 8.30 - 18.00 u
Di 8.30 - 12.00 u
Woe 8.30 - 18.00 u
Do 8.30 - 18.00 u
Vrij 8.30 - 18.00 u
Zat 8.30 - 16.00 u

Voor uw hond:
10 kg hondenvoer €  9.95
20 kg Cavam compleet €  37.95
20 runderoren €  9.99
3 zakken hondenkoekjes €  4.95
Flosstouwen ongeveer 30 cm €  2.50

Pluimvee:
25 kg Scharrelmix €  11.95
20 kg gemengd graan €  9.95

Hengelsport:
Hengels al v/a €  6.95
Lok voer  per zakje v/a  €  2.50

KOM LANGS BIJ ROTTINÉ DIERENSPECIAALZAAK.

Wormen, Maden, Meelwormen 
volop verkrijgbaar!!

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen  |  T. 0511-445809  |   www.rottinedierenspeciaalzaak.nl

op =op
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Visserslatijn slotstuk magneetvisploeg ’t Sliekwurk

Met een enorme plons landt de drie kilo zware magneet zo’n tien meter vanaf de wal in het water. Terwijl de 
magneet naar beneden zinkt volgen er nog twee plonzen, die kringetjes vormen in het water van het Prinses 
Margrietkanaal. Op de wal staan zes jonge knapen, die vol spanning even wachten voordat ze aan de touwen 
trekken die ze in de handen hebben. Hun contact met de magneet die ongeveer 1000 kilo kan trekken. Mag-
neten die zo sterk zijn dat ze in een straal van ongeveer 20-25 centimeter alles oppakken. Magneetvisploeg ’t 
Sliekwurk is klaar voor een mooie avond, want dat het genieten bovenaan staat mag wel duidelijk zijn. 

Tekst: Johannes van Kammen/ Foto’s: Marcel van Kammen / eigen foto’s

Magneetvissen, wellicht het meest te 
vergelijken met het zoeken met een 
metaaldetector, hoewel echt oude his-
torische voorwerpen worden er niet 
gevonden. ,,We zijn ook nog milieu-
vriendelijk bezig. We nemen alles mee 
wat we vinden. We slaan dat op in een 
hok en verkopen het oud ijzer en an-
dere metalen. Meestal is dat zo’n 150 
euro per jaar. Daar maken we dan een 
feestje van, waarna de sterke verhalen 
loskomen. Visserslatijn’’, grijnst een 
van de zes mannen. 

Blikjes en fietsen
De lange zomeravonden zijn weer 
begonnen. Het mooie weer doet lang-
zaam zijn intrede. Ideale omstandig-
heden om buiten te zijn. Tijd voor 
ontspanning, maar daar waar de één 
dit wandelend of fietsend doet, staat 
de magneetvisploeg ’t Sliekwurk het 
liefst langs het water te vissen. Overi-
gens niet in de buurt van de reguliere 
vissers met hun hengels, want dit bijt 
elkaar enorm. De zes jongeren Robin 
Hoeksma (Dokkum), Wesley Doren-
bos (Dokkum), Sander Visser (Twij-
zelerheide), Remco Postma (Zwa-
gerbosch) en de beide Westereenders 
Geoffrey van der West en Eimert Jan 

Smits zijn al een aantal jaren actief. 
Als de zes mannen aan de walkant 
staan, hebben zij altijd veel bekijks. 
,,Vooral als we midden in Dokkum 
staan te vissen, blijven veel mensen 
staan. De een maakt een praatje en 
toont belangstelling, een ander fronst 
zijn voorhoofd, vooral als hij de rot-
zooi ziet die we boven halen. Meestal 
zitten daar naast blikjes ook wel 
fietsen tussen.’’ Een opzienbarende 
vondst heeft het zestal nog niet ver-
richt. Tenminste waarmee ze de pers 
haalden, met uitzondering van Eimert 
Jan Smits, die met een ploegje, inmid-
dels oud-collega’s een kluis uit het wa-
ter haalde in Burgum. 

Iedere keer spannend
,,Voor ons voelt het als gewoon vis-
sen’’, aldus één van de zes leden van 
’t Sliekwurk. ,,We doen het met zijn 
zessen. Daarom mag ik ook namens 
ons spreken, maar ik wil niet dat mijn 
naam dan apart genoemd wordt. We 
vormen een hecht collectief ’’, ver-
klaart hij breed uitlachend onder het 
genot van een drankje. ,,De termen 
die wij gebruiken zijn net als in het 
reguliere vissen, maar onze vangsten 
zijn wel heel anders. Het is iedere keer 

spannend wat je boven water haalt, als 
je tenminste wat ophaalt. Het begint 
bij ons allen met de voorpret, waar-
bij ik durf te stellen dat we toch wel 
mooi weer vissers ’s zijn. Bij voorkeur 
in een shirtje aan de kant staan, waar-
bij je toch oude kleren moet dragen. 
De magneet die sommigen van ons 
bezitten is zo’n drie kilo zwaar. Je kunt 
die magneet met een goede worp zo’n 
tien meter in het water werpen. Het is 
uiteraard geen normale magneet, maar 
speciaal gemaakt voor dit soort doel-
einden, waardoor hij nog gemakkelijk 
voorwerpen aantrekt, zodat je vrijwel 
niets laat liggen.’’

Spierballen
Terwijl de muziek, want ja wat is 
metaalvissen en plezier zonder mu-
ziek, weerklinkt worden de magneten 
langzaam maar zeker naar de wal ge-
trokken. Vol spanning, die plotseling 
veranderd in enthousiasme als een van 
de leden ‘beet’ heeft en dan duidelijk 
van een grotere vis. Alle ogen zijn op 
hem gericht als het touw strak komt 
te staan en het gezicht langzaam rood 
aanloopt. In het shirt worden de spier-
ballen zichtbaar. Er blijkt hulp gebo-
den te zijn. Zonder aarzeling komen 

helpende handen in het water en lukt 
het om de magneet richting wal te 
trekken en komt het voorwerp bo-
ven. Gezichten van teleurstelling, een 
groot oud blik, maar het wordt uit het 
water gehaald. Droog blijven ze niet 
allemaal en altijd, soms moet er een 
het niet bepaald altijd schone water 
in. Ze hebben het voor elkaar over en 
de teleurstelling slaat weer over in te-
vredenheid. Toch weer wat gevangen 
immers en dat met Hepie en Hepie 
op de achtergrond.

Levendige fantasie
Ieder wijdt zich weer aan zijn eigen 
magneet. Terwijl de magneten bo-
venkomen, groeit de stapel blikjes, 
spijker, bouten en bierdoppen.  Ook 
sleutelhangers komen weer bovenwa-
ter. Al dan niet bewust in het water 
gegooid. Een verbroken relatie? Is de 
sleutelhanger daarom in het water ge-
dumpt. Als er dan ook nog een naam 
op blijkt te staan, begint het grote 
speculeren en groeit ook de levendige 
fantasie. Een beetje ouwehoeren en 
weer opnieuw in het water. Met deze 
keer hoop op meer geluk en warempel 
op een avond worden door dezelfde 
visser vier hoefijzers naar boven ge-
haald. Een hoefijzer brengt volgens 
de mythe geluk, maar meer dan vier 
volgen er niet. Heeft een boer ze hier 
alle vier in het water gegooid? Was er 
ooit een smederij in de buurt? Vond-
sten die vragen opwerpen, terwijl een 
van de jongens inmiddels met een flex 
bezig is. Een flex behoort bij de stan-
daarduitrusting, want alles gaat mee. 
Niet alleen omdat opgeruimd netjes 
is, maar ook gewoon omdat het vol-
gens hen zo hoort en tenslotte is er het 
financieel gewin. Eigenlijk niks, maar 
toch een stimulans, want uiteindelijk 
wordt het metaal verkocht om een 
feestje te houden. Sporadisch wordt 
er een muntstuk uit het water gehaald. 

Een kluis
Een beetje jaloers en wellicht een 
beetje met een schuin oog, maar niet 
minder gegund, kijken vijf van de zes 
soms naar Eimert Jan Smits. De visser 
in hun ploeg, die met zijn toenmalige 
collega’s een avondje ging vissen in het 
Prinses Margriet kanaal in Burgum. 
Hij was direct betrokken bij de groot-
ste vondst uit zijn nog jonge carrière: 
een kluis. ‘Het was enorm zwaar om 
hem boven te krijgen. Die dingen zijn 
loodzwaar. Eerst hadden we geen idee 
wat er aan de magneet vast zat. Uit-
eindelijk hadden we er drie magneten 
aan. Het eerste gedeelte ging nog, 
maar zodra er iets boven water komt 
wordt het nog zwaarder. We hebben 

bijna twintig minuten werk gehad om 
hem boven water te krijgen. We wis-
ten eerst niet wat het was. Een kluis? 
Toen haalden we de beste krachten 
uit ons naar boven. We zaten in een 
flow. Er bestond niets anders meer. 
Hij moest naar boven, uiteindelijk 
lukte dit. Mede omdat er iemand het 
water in ging. We zagen dat er een gat 
in de kluis gebrand was. We ontdekten 
ook de autosleutels en de autopapie-
ren. We hebben uitgebreid genoten, 
het even voor onszelf gehouden. Toen 
bleek dat de autosleutels ook nog een 
signaal gaven, beseften we dat hij nog 
niet zo lang in het water lag. Een 
machtige vondst, met heel veel vragen’, 
aldus Eimert Jan Smits.

Droomavond
,,Uiteraard hou je dit niet voor jezelf. 
We hebben de politie gewaarschuwd 
en die kwam ook ter plekke. Omdat 
het geheel dicht bij de locatie van Jan 
Jelle Klomp van Wâldnet was, werd 
die ook ingeseind. Het werd plotse-
ling een heel andere, maar niet minder 
leuke avond. De kluis kwam, kletsnat 
op de achterbank in de politieauto. 
Gelukkig hielden zij woord en heb-
ben we het hele verhaal gehoord. We 
hoorden dat de kluis het slotstuk was 
van een kraak in Drachten, dit was 
drie weken voor de vondst. De dader 
van de inbraak, die inmiddels was op-
gepakt, was nogal vaag geweest over 
de dumpplek. Het was achteraf een 
droomavond en we zijn uiteindelijk 
naar het bedrijf geweest, waar we een 
mooi gesprek hadden en ook nog be-
loond werden. Het was de kluis van 
een autoverhuurbedrijf. We mochten 
een weekend een busje gebruiken, 
waarna we gezellig uit zijn geweest. 
Prachtig moment en duidelijk weer 
eens iets anders dan een verroeste 
fiets.’’  Het verhaal van magneetvis-
ploeg Sliekwurk laat zich lezen als een 
mooi boek over goud zoeken, maar 
met dit verschil het grote goud zal niet 
opgevist worden. Maar is vriendschap, 
geluk en plezier niet het mooiste goud, 
waar je in je leven voor kan gaan.

Oud papier 
container

Iedere week
van maandag
t/m vrijdag

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

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

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

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

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

TE HUUR AANGEBODEN: 

Luxe kantoor- /praktijkruimte  

Haadwei  51A, 9104 BC Damwâld 

 Hoog opleveringsniveau
 Units/kamers vanaf 17 m2

 Huurprijzen vanaf € 80,00 per m2 per jaar
 Circa 3000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak
 Meerdere verhuuropties bespreekbaar

Tevens super archiefruimte’s  
beschikbaar en een volledig uitgeruste 
instructie, training en opleidingsruimte  

voor grotere groepen. 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

Kantoor-/praktijkruimte Haadwei 51a, Damwâld 

 Eventueel flex  
kantoorplekken te huur.

Zevenhuisterweg 45A, 9257VJ Noardburgum  |  Tel: 06 4869 8491  |  E-mail: info@trimsalon-marion.nl

trimsalon-marion.nl
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Prikken
,,Hat er al in prikje hân?’’ Die vraag is 
me al menig keer gesteld. De vaccina-
tieprik heeft het weer als favoriet ge-
spreksonderwerp helemaal verdreven. 
We vragen naar prikken en wanneer 
en waar en hoe het spul heette. En 
of hij of zij er ook beroerd van is ge-
weest. En of de tweede prik al is gezet.

Wonderlijke tijden zijn het. Laatst 
nog, we hadden het over iemand en 
we wisten niet hoe oud hij was. Hij 
had AstraZenica gehad, dan moest 
hij wel ergens tussen de 60 en 65 jaar 
zijn, want een onderliggende kwaal 
had hij niet.

Of die mevrouw, die altijd angstvallig 
haar leeftijd geheim hield, maar wel 
vertelde dat ze die dag een oproep had 
gehad om een afspraak te maken. Dus 
was ze van de jaargang 1958. Zo, me-
vrouw is dus 63.

Een man wilde maar al te graag ge-
vaccineerd worden. ,,Om myn part 
jense se der in Spoetnikje yn’’, zei hij 
strijdlustig. ,,Want ik wol wer libje’’ 
voegde hij er hoopvol aan toe.

Konden we eerst niet wachten op 
de vaccins, nu zijn er zoveel, nu 
worden we kieskeurig. ,,Hat er al 

in prikje hân?’’ ,,Ja.’’  ,,En?’’ ,,Pfizer.’’ 
,,Lokwinske.’’

Iedereen wil Pfizer, desnoods 
Moderna, maar geen AstraZenica of 
Janssen, terwijl de kans dat je er een 
nare bijwerking aan overhoudt kleiner 
is dan de kans, dat je de hoofdprijs 
in de Staatsloterij wint, bij wijze van 
spreken.

Een beetje link wordt het als je ie-
mand naar zijn prikbelevenissen 
vraagt en diegene maakt duidelijk, dat 
hij niet gevaccineerd wenst te worden. 
,,Sûn leve en der kin dy neat gebeure.’’ 

Ik denk dan even aan mij bekende en 
zeer gezond levende mensen, die co-
rona kregen en er doodziek van wer-
den, aan overleden zelfs.

Maar beter die discussie niet aan te 
gaan, want al of niet vaccineren dreigt 
een even heikel onderwerp te wor-
den als al of niet geloven of al of niet 
stemmen op Baudet.   ,,Hat er al in 
prikje hân, jonge?’’ ,,Al twa en dû?’’ 
,,Nee, mar ik smar my alle jûnen yn 
mei âlde jenever. Bokma. En gjin by-
wurkingen.’’

Bonne Stienstra

COLUMN

Afscheid Gosse Reinder Kingma zonder franje
TERNAARD - Hoe mooi het rode shirt met die witte negen alles ook sa-
menvatte en hoe dankbaar dat gebaar ook werd gewaardeerd, toch had 
spits Gosse Reinder Kingma van v.v. Ternaard liever een ander afscheid 
gehad. Het werd een afscheid met een barbecue op 4 juli 2020. Het 
proefde als in 2019, kampioen worden zonder zelf te spelen. 

Tekst: Rynk Bosma

Zonder franje, maar niets dan lof voor 
het prachtige shirt met die samenvat-
ting: 2006-2020; 229 goals Ternaard 1. 
Dat is bepaald respectabel te noemen 
voor een spits die in 1990 is geboren 
en dus nog maar 31 jaar oud is. Dat 
stoppen heeft echter een praktische re-
den want sinds 2018 heeft Kingma het 
bedrijf Kingma Schoonmaak BV over-
genomen van heit Johannes Kingma.

Gosse Reinder nam trouwens wel 
meer over van senior, in Ternaard luidt 
zijn bijnaam King Kong Junior, als 
opvolger van ‘Senior’ Johannes. Een 
fysiek sterke spits die het lichaam be-
kwaam als schild hanteert om de bal 
af te schermen. En dat het liefst in het 
strafschopgebied want hoe dichter bij 
het vijandelijke doel, hoe gelukkiger 
hij wordt als voetballer.

Maar de essentie is voor Gosse Rein-
der doelpunten maken, het mooiste 
onderdeel van het spel. ,,En it leafst 
dan ek noch de winnende treffer’’, zo 
zegt hij met een eerlijke grijns. De ul-
tieme glorie dus want de ondernemer 
aan de Holwerterdyk draait er niet 
omheen: hij is egoïstisch in balbezit, 
en hij schiet het liefst zelf op doel, 

ook al zou er iemand beter in stelling 
staan. En hij is gemeen. ,,Net in skop-
per hear, mar even in knypke, ien even 
op de teannen stean of by it shirtsje 
pakke, dat heart der by.’’ Royaal in het 
uitdelen maar ook royaal in het ont-
vangen en daar niet over zeuren.

‘Ik mis de minsken oan de kant wol’
Spelen in het tweede is voor Kingma 
een ander leven. Hij is inmiddels heit 
van twee jonge kinderen en echtge-
note Jantine Kingma-Stielstra die de 
administratie van het bedrijf doet. Pril 
geluk in de persoonlijke sfeer dus, aan-
gevuld met de hereniging op het voet-
balveld met zijn freon Anton Keeg-
stra.  Maar ook: ,,Ik mis de minsken 
oan de kant wol.’’ Want Kingma mag 
dan de clubtopscorer zijn, hij erkent 
royaal dat Ternaard in bijvoorbeeld 
Hedzer Prins – ‘Behindiger, sneller 
en better as my’ - misschien wel een 
betere voetballer had. Prins speelt bij 
Broekster Boys, zijn broer Jan Pieter is 
Ternaard trouw gebleven. Zonen van 
een Wierumer die echter in Ternaard 
zijn opgegroeid.

Wie veel scoort komt bijna altijd in 
beeld bij clubs die hoger spelen. Dat 
was bij Kingma ook het geval. Broek-

ster Boys, v.v. Dokkum, SC Franeker 
zondag, allemaal had Kingma deze 
ploegen aan de lijn met als topscorer vv 
Zwaagwesteinde die toen nog op zon-
dag speelde. ,,Ik wie net goed genôch 
om betelle fuotbal te spyljen, dus dan 
foetballe ik leaver mei myn freonen’’, zo 
stelt hij nuchter vast. Met als kantteke-
ning dat zijn werk bij Hellema Hallum 
ook niet ideaal was voor die combinatie.

Een baan waar Kingma op zijn acht-
tiende jaar toevallig ‘ynrûgele’. Als 
maker van deeg moest hij vaak al om 
0.3.00 uur beginnen en vanaf 2010 
ook nog een keer ‘heit helpe’. Het jaar 
dat het bedrijf Kingma Schoonmaak 
BV werd opgericht. Dus om dan twee 
of drie keer elders te trainen en ook 
nog een keer elke zaterdag of zondag 
op reis was toch te veel gevraagd. Bo-
vendien is trainen voor Kingma een 
noodzakelijk kwaad.

Kampioen worden zonder te spelen
Hoewel 2017 qua doelpunten met 34 
treffers zijn beste jaar was, koestert 
Kingma vooral de twee jaren met trai-
ner Wichard de Haan. ,,Op skoalle hie 
ik al in klik mei him.’’ Het was rond-
om 2009 dat Ternaard via een omweg 
promotie afdwong naar de derde klas. 
Een wel erg ambitieuze klasse voor 
een dorp als Ternaard en die ambities 
waren slechts een jaar houdbaar. 

Promotie en degradatie wisselden elkaar 
in die veertien jaar af. Kingma was tot 
het seizoen 2018-2019 nog nooit kam-

pioen geworden met Ternaard. Maar in 
dat jaar kwam ‘de platte wein’ in zicht. 
Die titel leek in uitvoering op het ietwat 
kale afscheid twee jaar later. Ternaard en 
Arum konden beide kampioen worden 
op de laatste speeldag. Ternaard zou 
thuis tegen CVO uit Vrouwenparo-
chie spelen terwijl Arum naar Beetgum 
moest. CVO belde af vanwege een sterf-
geval binnen de club. Dus de selectie in 
een taxi op weg naar Beetgum waar 
Arum verrassend ten onder ging.

Kampioen worden zonder te spelen, 
‘Niks oan’, zegt Kingma.  Veel te kaal 
want je speelt er niet voor, dus is er 
minder emotie. Want als voetbal een 
deel van je leven is dan wil je met de 
klei of de modder op je shirt en broek 
kampioen worden, dan wil je bij je 
afscheid onder begeleiding van een 
dankbaar applaus drie minuten voor 
tijd gewisseld worden. Want voetbal 
is een manier van leven en daar horen 
die rituelen bij.

Foto: Bote Sape Schoorstra

Foto: Rynk Bosma
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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

Houtigehage
Ds. Visscherwei 18
Vraagprijs: €325.000,-

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

Surhuizum
H.J. van der Veenstrj. 3
Vraagprijs: €165.000,- k.k.

Twijzelerheide
Tuorrebout 5
Vraagprijs: €349.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Kootstertille
Buterblom-strjitte 30
Verkocht

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

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Surhuisterveen
Blauwhuisterweg 6
Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

Burgum
Burgemeester van Panhuysl. 15

Verkocht

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
Groningerstraat 47
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Surhuisterveen
Langelaan 25
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 3
Verkocht

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

Kollum
Leeuwerikstraat 8
Verkocht

Buitenpost
De Pensteen 8
Verkocht

Metslawier
Skipfeartsein 36
Vraagprijs: €175.000,- k.k.

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

Harkema
De Bosk 1 C
Verkocht

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT o.v.VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHTVERKOCHT
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Dagelijks
geopend

Boek snel via
www.sanjessafari.nl

www.sanjessafari.nl

INDOOR SPEELPARADIJS

2500 m² indoor
speelplezier!
Het indoor speelparadijs is een overdekte 

speeltuin zoals je die nog nooit hebt 

gezien! Zo kan je zelfs spelen wanneer het 

sneeuwt, stormt of regent. 

OUTDOOR SPEELPARK

Rijden, springen
en klimmen!
Van boten, auto’s en een trein tot 
klimmen en klauteren in de klimtoren: 
het speelpark van Sanjes Safari heeft 
het allemaal!

DIERENTUIN

Wát een beestenboel
in de dierentuin!
In onze dierentuin is het een echte 
beestenboel. Vogels, paarden, 
stokstaartjes, geitjes, neusberen… ze zijn 
overal om je heen.
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‘De natuur in Noordoost-Friesland is schitterend’
DAMWÂLD - Bea en Peter Kamphuis 
uit Harderwijk (allebei 65 jaar) zijn 
voor het eerst op vakantie bij cam-
ping Botniahiem in Damwâld. Ze 
zijn blij verrast door de omgeving. 
,,Voor het echte vakantiegevoel 
hoef je niet naar Frankrijk te gaan. 
Je verstaat de mensen hier ook 
niet en de natuur in deze regio is 
minstens zo mooi.’’

Bea en Peter waren al bekend met 
het gebied. ,,We hebben twee keer 
gekampeerd in Westergeest, waar 
we de eigenaren van deze camping 

– Johannes en Anouk – leerden 
kennen. Daardoor volgden we hen 
op Facebook. Toen we zagen dat zij 
deze camping in Damwâld hadden 
overgenomen, hebben we meteen ge-
boekt’’, vertelt Bea. Ze verblijven in 
één van de huisjes op de camping dat 
van alle gemakken is voorzien. Hier 
genieten ze ’s avonds van de onder-
gaande zon en ’s morgens worden 
ze gewekt door de vogelconcerten. 
,,Een feestje.’’

Dagje Ameland
Het stel uit Harderwijk heeft een hef-
tige tijd achter de rug. Bea kreeg twee 

jaar geleden hersenvliesontsteking en 
lag zelfs twee dagen in kritieke toe-
stand in het ziekenhuis. Gelukkig is 
ze er weer bovenop gekomen, al moet 
ze het rustig aan doen. En daarvoor is 
Noordoost-Friesland de perfecte om-
geving. ,,We fietsen hier veel door de 
verschillende dorpjes, zoals Driezum, 
Wâlterswâld en Kollum. In Dokkum 
hebben we een terrasje gepikt en bij 
het Lauwersmeer 
hebben we een 
route gewandeld. 
Voor volgende week 
hebben we tickets 
geboekt voor een 

dagje Ameland. We willen ook nog 
naar museum de Sûkerei, naast de 
camping’’, zegt Peter.

Ruige natuur
Voor Bea voelt Friesland als thuisko-
men. Haar moeder komt hier van-
daan. ,,Ik moet regelmatig even naar 
Friesland. Het stoort mij dat mensen 

vaak zeggen dat 
Friezen stug zijn. 
Daar ga ik altijd 
tegenin. Dit is het 
enige gebied waar 
de mensen je nog 

groeten op straat. En als de natuur 
érgens mooi is, dan is het wel in deze 
regio. De natuur is hier niet zo netjes 
aangeharkt en je hebt er nog hout-
wallen en pingo’s. Het is in dit gebied 
ruiger dan in de rest van Nederland. 
En de vergezichten zij weids waar-
door je de wolkenpartijen zo mooi 
kunt zien’’, zegt Bea enthousiast. Toch 
merken zij en haar man dat veel men-
sen nog niet in de gaten hebben hoe 
mooi het hier is. ,,Misschien moeten 
de Friezen dat meer uitdragen. Want 
één ding is zeker, deze omgeving is 
het waard om te ontdekken. Wij ko-
men dan ook zeker terug.’’

‘Het stoort mij dat 
mensen vaak zeggen dat 
Friezen stug zijn. Daar ga 

ik altijd tegenin.’ 

Een nieuwe manier van fietsen
KOLLUMERZWAAG - Hans (79) en Marian (74) van der Heijden uit Purme-
rend gaan al twaalf jaar op vakantie naar camping De Dobbe in Kollumer-
zwaag. Ze genieten hier van de rust en vinden het prachtig om in Noord-
oost-Friesland te fietsen. Nu Marian in een rolstoel zit kan ze niet meer 
zelf fietsen. Maar daarvoor heeft het echtpaar een oplossing bedacht. 

Via internet kwamen ze de kleine 
camping in Kollumerzwaag jaren 
geleden op het spoor. ,,We zoch-
ten een camping die ook geschikt is 
voor kleine kinderen. Een plek waar 
onze kleinzoon van twee jaar vrij kon 
spelen. Het beviel zo goed, nu willen 
we hier nooit meer weg’’, lacht Hans. 
Marian voegt er aan toe dat ze niet 
van massale campings houden. ,,Het 
is hier heerlijk rustig en je kunt in de 
omgeving prachtig fietsen.’’

Mooie fietsroutes
De afgelopen jaren hebben Hans en 
Marian al veel mooie fietsroutes in 
Noordoost-Friesland ontdekt. On-
derweg bezochten ze parken als Sta-
nia State en het bos van Veenklooster. 
Maar ook de Waddenzee bij Lauwer-
soog, het IJstijdenmuseum in Buiten-
post en de forelpoel in Kollumerzwaag 
zijn volgens Hans en Marian aanra-
ders. ,,En dan ’s avonds op de camping 
lekker met elkaar barbecueën.’’

Dit jaar ziet de vakantie er voor Hans 
en Marian anders uit dan anders. Ma-
rian: ,,Ik kan niet meer zelf fietsen. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
een fiets waar we met z’n tweeën op 
kunnen zitten. Met deze fiets kan ik 
met mijn rolstoel voorop zitten. Ik zit 
stevig vast met een soort autogordel 
en haken. Hans fietst met ondersteu-
ning, dus dat is goed te doen. En ik 

kan ondertussen lekker om me heen 
kijken. Voor ons is dit een uitkomst. 
Het geeft ons de vrijheid om toch te 
fietsen.’’

Veel reacties
Er was alleen één probleem voor het 
echtpaar. Hoe moesten ze deze fiets 
naar de camping in Friesland bren-
gen? Hans: ,,We besloten om op de 
fiets te gaan. Marian zat voorop en 
wees via Google Maps de weg. On-
derweg kregen we veel leuke reacties. 
De man die ons bij de Afsluitdijk met 
de fietsbus naar de overkant bracht 

had al heel wat fietsen gezien, maar 
deze nog nooit.’’ 

Ook in Kollumerzwaag vonden 
de mensen het bijzonder dat Hans 
en Marian op deze manier naar de 
camping kwamen. Een aantal gas-
ten wisten ervan en hadden een ont-
vangstcomité geregeld. Eigenaresse 
Ingrid zorgde voor een veldboeket. 
,,Toen wij hier aankwamen wacht-
ten ze ons bij de entree op met een 
Friese vlag en een bordje waarop 
stond: finish Hans en Marian. Dat 
is toch geweldig?’’
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DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl

Wandel- en fi etspad langs
historische pingoruïnes geopend
Het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, is 
officieel geopend. Het pad is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen It 
Fryske Gea, eigenaar van de grond, en de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel, die 
het pad hebben gerealiseerd.

Fietsers, wandelaars, hardlopers en mindervaliden kunnen langs dit pad genieten van het 
historische landschap. Verspreid langs de route van 1,5 kilometer liggen pingoruïnes, ruim 
twintigduizend jaar geleden ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Pingoruïnes ogen als een meertje, 
maar zijn in werkelijkheid restanten van een ondergrondse ijslens die door de bodem is opgedrukt 
tot ijsheuvel. Bij het stijgen van de temperatuur scheurde de grond en ontstond er een ringwal 
met een smeltende ijskern. 

Het wandel- en fietspad is een van de maatregelen vanuit de beloofde ‘plus’ voor het gebied 
rondom de Sintrale As. Kijk voor toekomstige projecten op www.fryslan.frl/de-centrale-as. 
Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook.

Gezamenlijk het pad tot stand 
brengen, gezamenlijk de opening 

verrichten. Van links naar 
rechts: Bertus Mulder, voorzitter 
Gebiedsontwikkelingscommissie 

De Centrale As, gedeputeerde 
Douwe Hoogland van de 

provincie Fryslân, wethouder Tytsy 
Willemsma van de gemeente 

Tytsjerksteradiel en Henk de Vries, 
directeur It Fryske Gea.

Foto: Marcel van Kammen

 

Uw specialist in
Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van

Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens

Tevens levering en montage van
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Noorse Sloepen te huur in Westergeest 
WESTERGEEST - Vier jonge ondernemers uit de regio hebben Friesland Boten overgenomen, de grootste Scandina-
visch polyester spitsgatter specialist van het Noorden. Het gaat om Sjoerd en Gerrit Dijkstra, Jan Jacob Veenstra 
en Fokko Sybrandy. Zij begonnen anderhalf jaar geleden al met de import en verkoop van Noorse sloepen in Ee 
en Dokkum, maar vanaf nu kunnen toeristen ook boten bij hun huren.

De Noorse sloepen zijn te vinden 
aan de lange kade aan de Strobos-
ser Trekvaart. ,,Vorig jaar kregen we 
al veel vraag naar het huren van bo-
ten, maar nu we Friesland Boten van 
Popke Hoekstra hebben overgeno-
men durfden we de stap te zetten’’, 
vertelt Sjoerd Dijkstra. De naam 

van het bedrijf Friesland Boten ver-
dwijnt en zal overvloeien in Noorse 
Sloepen. Mensen kunnen hier een 
sloep voor een dag, een weekend, 
een midweek of een week huren. 
Deze sloepen zijn voorzien van een 
kajuit met slaapplekken. De onder-
nemers kozen juist voor deze sloe-

pen vanwege de vaareigenschappen 
en omdat de vormgeving mooi strak. 
,,De boot is eenvoudig te bedienen 
en makkelijk wendbaar. Eigenlijk 
kan iedereen deze boot huren en we 
kunnen met de mensen die het niet 
vertrouwen eerst even meevaren zo-
dat we ze handvatten kunnen geven. 

De belangrijkste tip is: rustig blij-
ven’’, stelt Sjoerd. Voor noodgeval-
len hebben de heren een pechservice 
opgericht. 

De bootverhuur past bij het beleid 
van de gemeente Noardeast-Fryslân 
die zich meer wil richten op water-
sport. Sjoerd: ,,Je kunt hier prachtig 
varen naar Lauwersoog, Oostma-
horn of Dokkum. Vanaf volgend 
jaar willen we ook arrangementen 
aanbieden, met bijvoorbeeld hapjes, 
drankjes en een brunch voor on-
derweg. En er komt nog een wa-

tersportwinkel in onze zaak waar 
we alle artikelen verkopen die met 
watersport te maken hebben, van 
ankers tot zwemvesten. Deze pro-
ducten zijn ook online via een nog 
op te zetten webshop te bestellen.’’ 
Genoeg plannen dus. Eerst blijven 
de vier mannen zich richten op de 
verkoop en verhuur van Noorse 
sloepen vanuit hun prachtige nieuwe 
plek aan de Simmerwei 2 in Wes-
tergeest. 

Meer informatie:
www.noorsesloepen.nl 

Twintig chalets 
te koop aan het 
Lauwersmeer
ANJUM/OOSTMAHORN - Scheef 
achter Esonstad ligt een verbor-
gen parel verscholen: Grote Siege. 
Hier worden twintig chalets 
gebouwd aan het Lauwersmeer. 
,,Een unieke plek voor rustzoe-
kers. Misschien zijn dit wel de 
laatste woningen die hier aan het 
water gebouwd worden’’, stelt 
verkoopmakelaar Jacob Torensma 
van Regiomakelaardij in Dokkum. 

Het gebied werd ontdekt door Gert 
Jan Nienhuis van Regiomakelaar-
dij die er samen met zijn vrouw een 
vakantiewoning had. ,,Het was altijd 
een B-locatie. Er stonden vervallen 
caravans en het terrein eromheen was 
rommelig’’, vertelt Gert Jan. Hij raak-
te in gesprek met de eigenaar van het 
park en voor hij het wist zaten ze om 
tafel om ideeën te bedenken voor een 
prachtig nieuw park. ,,Het bijzondere 
van dit project is dat er een waterweg 
gegraven wordt, waardoor er een ver-
binding wordt gemaakt met het Lau-
wersmeer’’, vertelt Jacob Torensma. 
Inmiddels is een start gemaakt met 
de bouw van de eerste chalets. 

Geen schreeuwerig groot park
De chalets worden gebouwd op een 
betonnen plaatfundering. De recrea-
tiewoningen zijn volledig geïsoleerd 
en gasloos. ,,De buitenkant wordt 
afgewerkt met zwart hout en oranje, 
rode dakpannen waardoor het ge-
heel er mooi uit komt te zien. Het is 

een kleinschalig project en het past 
bij de omgeving. Dus geen hoge ge-
bouwen op een schreeuwerig groot 
park’’, legt Jacob uit. Hij heeft de 
woningen nog maar net op de Face-
booksite geplaatst of de eerste opties 
zijn al binnen. Gert Jan Nienhuis 
voegt er aan toe dat het mooie van 
deze vakantiewoningen is dat je niet 
aan een organisatie vast zit. ,,Je mag 
de recreatiewoning verhuren, maar 
dit is niet verplicht. Sommigen kie-
zen ervoor om het als tweede huis te 
kopen. Als je de vakantiewoning wel 
wilt verhuren kun je dat zelf regelen, 
maar je kunt er ook voor kiezen om 
hier een partij voor in te schakelen.’’

‘Steeds meer mensen
ontdekken hoe mooi dit gebied is’
De makelaar verwacht dat er veel 
vraag zal zijn naar de chalets. ,,Mede 
in coronatijd ontdekken steeds meer 
mensen hoe mooi dit gebied is’’, stelt 
Nienhuis. Volgens Torensma is de 
plek onder andere geschikt voor wa-
tersporters vanwege de verbinding 
met het Lauwersmeer. ,,Maar er is in 
dit gebied zoveel te doen. Je kunt hier 
zwemmen, een bootje huren, een dagje 
naar Schiermonnikoog, golfen en fiet-
sen. Ook heeft Ido Pranger even ver-
derop mooie plannen met Paviljoen 
en bootverhuur La Barca in Oostma-
horn’’, vertelt de makelaar. Voor men-
sen die de chalets liever niet op een 
plaatje maar in het echt willen zien is 
er goed nieuws. Eind juli is de eerste 
modelwoning te zien. Ook houdt Re-
giomakelaardij via de website www.
grote-siege.nl een blog bij waarop de 
ontwikkelingen van de Grote Siege op 
de voet worden gevolgd.

Het park Grote Siege, dat dit jaar opdoemt bij het Lauwersmeer. Grote Siege komt oorspronkelijk 
van Groote Siege. Dit is de naam van een vaargeul tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog.

Regio verkennen met stoere E-Chopper van Old Dutch
DE WESTEREEN - Wil je op een 
bijzondere manier de regio Noardeast-
Fryslân verkennen? Dat kan met de 
stoere E-Chopper, een elektrische 
scooter die je bij restaurant Old Dutch 
kunt huren. Dit kan alleen in combi-
natie met een restaurantarrangement. 
Daarbij kunnen gasten kiezen uit af-
haal- en bezorgmaaltijden, tafelgrillen, 
een driegangen-keuzediner of een di-

ner à la carte. ,,Op deze manier kun-
nen we onze gasten een compleet uitje 
bieden’’, stelt eigenaar Melle Prins van 
restaurant en partycentrum Old Dutch. 
Naast E-Choppers verhuurt hij ook 
kickbikes. Dit zijn soort steps die ge-
schikt zijn voor kinderen vanaf 12 jaar. 
Voor de E-Chopper moet je 16 zijn en 
in het bezit van een rijbewijs (AM, A 
of B). De reacties van de groepen die 

gebruik hebben gemaakt van de E-
Choppers zijn zeer positief. ,,Zij krijgen 
onderweg ook veel leuke reacties’’, weet 
Melle. Na afloop kunnen de gasten ge-
nieten van een heerlijk diner in het res-
taurant. ,,Wij hebben een traditionele 
Hollandse kaart en serveren lekker en 
veel eten voor een betaalbare prijs.’’

Meer informatie www.old-dutch.com 

Nu ook fietsverhuur bij Luinstra in Kollum 

KOLLUM - Op verzoek van veel toeristen verhuurt Luinstra in Kollum nu 
ook fietsen. Mensen kunnen bij Joukje Luinstra of Hendrik Elzinga terecht 
voor het huren van een herkenbare gele fiets. Er zijn ook rode elektrische 
fietsen te huur en het is de bedoeling om dit aantal uit te breiden.

Aanleiding voor Luinstra om fietsten 
te verhuren was de vele vragen die ze 
daarover kregen van toeristen. ,,Tot 

nu toe stuurden we mensen altijd 
naar de dichtstbijzijnde fietsverhuur 
in Esonstad, maar zij verhuren de 

fietsen nu alleen nog aan hun eigen 
gasten’’, vertelt Joukje Luinstra. Hen-
drik Elzinga had het er al langer over 
om fietsen te verhuren, maar dit gaf 
de doorslag. Luinstra fietsen is geves-
tigd in het centrum van Kollum en is 
geopend op winkeltijden en zondags 
dicht. De fietsen kunnen per dag, 
maar ook per week worden gehuurd.

Rondje Lauwersmeer
In de voorjaars- en meivakantie liep 
het meteen al storm met de fietsver-
huur. ,,Vooral gasten van de bed and 
breakfasts en campings uit de buurt 
weten ons te vinden. De fietsen wor-
den vaak verhuurd aan koppels. We 
verhuren geen kinderfietsen. Wel zijn 
er fietsen met kinderzitjes en fietstas-
sen te huur’’, stelt Joukje. Voor fiets-
routes in deze regio verwijst Joukje 
de toeristen naar de Fietsknooppun-
ten app. ,,Maar de meest gewilde 
route onder toeristen in dit gebied 
blijft toch het rondje Lauwersmeer.’’

Meer informatie: 
info@luinstrafietsen.nl
of tel: 0511-233173
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Activiteitenboerderij
Hammerslag 

Hammerslag 
Weardebuorsterwei 2 
9295 LC, Westergeest   
tel. 0511-44 54 74
info@hammerslag.nl - www.hammerslag.nl

Iets te vieren? Een feestje?

Uw plek voor:
-  Boerengolf
-  Polsstokspringen 
-  Handboogschieten
-  Rondleidingen
-  Diverse buffetten 
    o.a. barbecue, 
    koud-warm buffet

Geschikt voor:
-  Personeelsfeestjes
-  Buurtverenigingen
-  Vergaderlocatie
-  Verjaardagen
-  Familiedagen etc. 

� DEPLEATS  � DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL

SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Koffie met gebak
- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

ER OP UIT?

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.

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

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

tegen inlevering van deze advertentie

10% korting
(geldig van juni t/m augustus ‘21)
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Beleving centraal 
bij Sanjes Safari
FEANWÂLDEN – Familiepark Sanjes Safari in Feanwâlden is weer open voor 
publiek. ,,Gelukkig wel’’, zegt eigenaar Wimer Visbeek. In de coronaperiode 
heeft hij niet stilgezeten. Sanjes Safari is verrijkt met een Jungle Rivier en 
Villa Mekkerhof. ,,Ons doel is dat we de fantasie van de kinderen prikkelen.’’

Sanjes Safari wil zich onderscheiden 
van andere parken. ,,Dat doen we al 
doordat wij zowel een speeltuin als 
dierenpark hebben voor jong en oud. 
Het park is overzichtelijk en ook rol-
stoelvriendelijk. Waar we ons nog 
meer in willen specialiseren is de be-
leving. Eigenlijk willen we een soort 
mini-Efteling worden’’, vertelt Wimer 
Visbeek. Nu hij eenmaal fantasierijk 
aan het denken is houdt het niet op 
met de ideeën. Zo kunnen kinderen 
in de Jungle Rivier op reis gaan, het 
avontuur tegemoet, terwijl ze onder-
weg allerlei dieren tegenkomen. Uniek 
is Villa Mekkerhof, een soort dieren-
tuin met geitjes, maar in het ‘Pippi 
Langkous-achtige huis’ gebeurt van 
alles. Zo kun je er ook belletje drukken 
waardoor je plotseling iemand in nood 
moet helpen of er gebeuren gekke, 
grappige dingen met een drol…

Grootste apenkooi van Friesland
Voor de stoere kinderen is er een 
griezelgrot waar ‘spooky’ dingen 
gebeuren die de fantasie eveneens 
triggeren. Ook in de Goudmijn, de 
grootste apenkooi van Friesland, 

is van alles te beleven. Zo kun je er 
schat zoeken, een code kraken of ge-
woon lekker klimmen en klauteren. 
,,Het mooie is dat mensen bij ons 
gewoon kunnen boeken, zonder eerst 
het weer af te wachten’’, zegt Wimer. 
De dieren blijven ook populair bij de 
kinderen. Nieuw is de zogenaamde 
Persian Blackhead, een bijzonder 
zwart met wit schaap en hangoren 
die direct opvalt omdat hij er een 
beetje gek uitziet. Populair zijn de 
struisvogels Patty en Henny, inmid-
dels bekend van radio en tv, omdat 
twee radio-dj’s - Jan-Willem Rood-
been en Jeroen Kijk in de Vegte - de 
dieren adopteerden (zie kader). Maar 
ook donkey Town en caviadorp vin-
den de kinderen erg interessant om te 
zien. Nieuw bij Sanjes Safari zijn ook 
de horecaproducten, waarvan voort-
aan meer te kiezen is. Wimer: ,,Tot 
nu toe verkochten we vooral snacks, 
maar we willen ook belegde brood-
jes aanbieden, omdat mensen steeds 
bewuster leven. En zo proberen we 
altijd met de trends mee te gaan.’’

Meer informatie: www.sanjessafari.nl 

Struisvogels Henny en
Patty wereldberoemd
Henny en Patty werden dankzij de 
adoptieactie van Sanjes Safari in  
Feanwâlden de mascottes van het 
programma ‘Jan Willem start op’ van 
Radio 2. De struisvogels werden zelfs 
live in de uitzending ingezet in aan-
loop naar de bekendmaking van de 
RadioRing 2020, waarvoor het pro-

gramma was genomineerd. Patty, de 
dapperste van de twee, kreeg de eer 
om op de ochtend van de bekend-
making, haar voorspelling te doen. 
Met 5 emmers op een rij – waarop de 
hoofden van de genomineerden ston-
den afgebeeld– zou zij de juiste em-
mer aanwijzen. Spannend vond Patty 
het wel, want er stond een camera 
op haar gericht én ze was live op de 

radio. Langzaam maar vastberaden 
liep ze op de emmer van ‘Jan Willem 
start op’ af en voorspelde daarmee de 
winst van de radioring voor het pro-
gramma. En de rest is geschiedenis…

Het hilarische beeldfragment terug-
kijken kan via Jan-Willem Start Op 
met Jan-Willem Roodbeen op NPO 
Radio 2

Visliefhebbers uit heel Nederland weten De Forelpoel te vinden

KOLLUMERZWAAG - Jan en Dennis Brouwers uit het Noord-Hollandse Bree-
zand komen geregeld naar Kollumerzwaag om daar een hengeltje te wer-
pen. Vader en zoon zijn rasechte visliefhebbers die het liefst ieder vrij uurtje 
aan de waterkant staan. Dat kan ook prima in eigen omgeving, maar de 
Brouwers komen ook graag in Kollumerzwaag. Waarom? ,,Bij ons waait het 
364 dagen per jaar en sta je dus altijd op de wind. Hier in Kollumerzwaag 
sta je wat meer beschut en is het dus veel fijner vissen”, vindt vader Jan. 

De Brouwers rijden al ruim vijf jaar om 
de paar weken van Breezand naar Kol-
lumerzwaag. Dat hebben ze graag over 
voor een ochtend of middag vissen bij 
De Forelpoel van Ale en Jelkje Poelstra. 
En zij zijn niet de enigen die van ver 
komen, weten de Poelstra’s. ,,Gasten ko-
men vanuit het hele land en ook het bui-
tenland naar hier om te vissen. We zien 
hier ook veel campinggasten, mensen 
die in de buurt ergens op de camping 
staan. De rust, de ruimte en de gemoe-
delijkheid spreekt hen hier aan. Onze 
vijvers zijn gelegen in een prachtig stuk-
je natuur. Wie vroeg komt kan er reeën 

spotten, die slapen vaak op de dijken die 
we rondom de tuin hebben aangelegd. 
En er zijn nog veel meer dieren hier te 
vinden. Zo spotten we een tijdje geleden 
de visarend, die een poging deed om 
een vis te vangen en 
zagen we laatst nog 
een scholekster die 
achter een roofvogel 
aanzat. Maar er zijn 
natuurlijk ook kik-
kers, hagedissen en 
salamanders. De vos 
komt hier ook, al zien we die niet vaak. 
Maar we weten dat hij er is omdat vos-

sen poepen bovenop mollenbulten”, ver-
telt Ale. ,,Tenminste, dat is ons verteld.”

Waar men bij De Forelpoel vroeger met 
name op forel kon vissen, is dat de afge-
lopen jaren wat veranderd. In de Aven-
toerpoel kan men vissen op de Europese 
meerval, diamantsteur en sterlet. Daar-
naast is er een karperpoel, die begin dit 
jaar is aangelegd en een steurpoel.

Bij laatstgenoemde poel zitten vader 
en zoon Brouwers naar hun dobbers 

te kijken. Wat het 
is dat vissen zo leuk 
maakt? ,,Het is al-
tijd spannend óf je 
wat vangt en wát 
je dan vangt”, zegt 
vader Jan. ,,En ook 
wel een beetje eufo-

rie wanneer je wat vangt.” Terwijl hij 
memoreert over de keren dat hij hier 

kwam vissen is er plotseling beweging 
te zien bij zijn dobber en niet veel later 
haalt hij een steur van 95 centimeter op 
de kant. Hij en zijn zoon Dennis heb-
ben de vis nog maar net weer te water 
gelaten als ook de dobber van Dennis 
beweging vertoont. Hij trekt een sprint 
naar zijn hengel om deze vangst niet 
door zijn vingers te laten glippen. ,,Ik 
heb vandaag nog niets gevangen, maar 
dit kon wel eens een grote zijn”, vertelt 
Dennis. Hij blijkt een sterke jongen aan 
de haak te hebben. De komende vijftien 
minuten heeft hij houden en keren aan 
de steur, die niet van plan is om zich zo-
maar gewonnen te geven. De ervaring 
heeft Dennis geleerd dat je een vis nog 
wel op het allerlaatste moment kwijt 
kunt raken, dus niet eerder dan dat de 

steur echt op de kant is, is hij gevangen. 
,,Als de vis het op het laatste moment 
van je wint, dan baal je daar best wel 
van”, vertelt hij. Deze keer is het echter 
Dennis die wint, want de steur wordt 
vakkundig door Jan in een schepnet 
opgevangen. De heren zijn beide en-
thousiast, want het is inderdaad een 
flinke jongen. Honderddertig centime-
ter schoon aan de haak. De dag is voor 
vader en zoon weer meer dan geslaagd.

Voor Ale en Jelkje is de dag geslaagd 
wanneer ze zien dat hun gasten zich ver-
maken en dat ze vissen vangen. Gevan-
gen vissen zijn voor hen de beste recla-
me. ,,Als iemand een foto van zichzelf 
met een grote vis op Facebook zet is dat 
voor ons prachtige reclame”, aldus Jelkje.

Ruimte voor iedereen
Bij De Forelpoel kan ieder gezelschap terecht. Van kinderfeestje tot buurt-
vereniging, van familieuitje tot een eenzame rustzoeker; er is ruimte voor ie-
dereen. Nu er meer coronamaatregelen versoepeld worden verwachten Jelkje 
en Ale dat ook de groepen hun weer meer zullen weten te vinden. ,,Binnen-
kort hebben we hier bijvoorbeeld weer een bruiloft. We hebben hier ook wel 
eens babyshowers gehad. Niet voor de moeder in spé, maar voor de vader! Zij 
een feestje, wij een feestje, was de gedachte daarachter”, vertelt Jelkje. ,,Kreeg 
de vader in spé een hengeltje cadeau voor de kleine.”

Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.deforelpoel.nl.

‘Als iemand een foto  
van zichzelf met een 
grote vis op Facebook 

zet is dat voor ons 
prachtige reclame.’

Meestal laat Dennis zijn vangst direct weer te water, maar met deze steur wilde hij wel even poseren.
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N AT U U R  E N  CU LT U U R PA R K
Het park is iedere dag geopend 
van 8.00 - 18.00 uur.
Reguliere entree is € 2,50 p.p.
Zie voor actuele prijzen en de 
openingstijden van de theesalon
en paviljoen op www.vijversburg.nl.

GA OP 
AVONTUUR 
MET KUNST 
EN 
NATUUR
• een kunstzinnige boomhut
• een brug onder water
• heuvels met beplanting door      
    Piet Oudolf
• een avontuurlijk waterlabyrint
• één van de beste gebouwen 
    van Nederland, het glazen 
    paviljoen
• en nog veel meer….

parkvijversburg

Swarteweisein 2, Tytsjerk

adv 266 x 192.indd   1adv 266 x 192.indd   1 15-02-2021   10:1115-02-2021   10:11

Tijdig onderhoud voorkomt 
dat uw auto op een warme dag 
in een sauna verandert.

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

NIEUW BINNEN

NIEUW BINNEN

RENAULT CAPTUR 130PK EDC EXPERIENCE

airco/ecc, radio + navigatie, 
achteruitrij camera LUXE UITVOERING

bj 2020 - 12.122 km € 25.795,-

HYUNDAI I10 I-MOTION COMFORT 5-DRS

airco/ecc, Hyundai radio cd, elektrische 
ramen, centrale vergrendeling
HOGE ZIT + INSTAP 
bj 2015 - 18.671 km € 8.450,-

OPEL INGINIA SPORT TOURER 1.5 TURBO 

165PK INNOVATION airco/ecc, Opel radio + 
nav., stoel- + stuurverwarming, parkeerhulp 
v+a, l.m. velgen, cruise ctrl ALLE OPTIES
bj 2017 - 72.578 km € 19.950,-

OPEL AGILA 1.2 EDTION

airco, Opel radio/cd, centrale vergrendeling, 
parkeersensoren achter, elektrische ramen, 
trekhaak HOGE ZIT + INSTAP
bj2014 - 19.599 km € 11.495,-

OPEL ASTRA 1.0 TURBO ONLINE EDITION+ 

5-DRS airco/ecc, Opel radio + navigatie, 
cruise control, parkeerhulp voor + achter
ZEER COMPLETE UITVOERING
bj 2019 - 44.534 km  € 15.995,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI 115 PK                                

CONNECTED SERIES airco/ecc, vw radio 
+ navigatie, parkeersensoren  v+a, camera, 
cruise control, dakrailing LUXE UITVOERING
bj 2016 - 89.721 km € 13.750,-

PEUGEOT 308 STYLE 1.6 VTI 5-DRS

airco/ecc, Peugeot radio/usb + nav., pdc v+a, 
panoramadak, l.m.velgen, cruise ctrl, trekhaak, 
trekgewicht 1500kg, elek.ramen LUXE UITV.
bj 2013 - 69.915 km € 8.950,-

RENAULT CAPTUR INTENS maar 4.650km

airco/ecc, Renault radio/usb, navigatie, 
pdc v+a, licht metalen velgen, cruise control, 
stoelverwarming, enz. HOGE INSTAP
bj 2020 - 4.650 km  € 22.950,-

SUZUKI S-CROSS 1.4 BOOSTERJET 140PK 

parelmoer wit, airco/ecc, radio/usb, nav., 
stoelverwarming, l.m. velgen, cruise control, 
trekhaak HOGE INSTAP - LUXE UITV.
bj2020 - 17.464 km € 26.499,- 

RENAULT CLIO ESTATE TCE ZEN

airco, Peugeot radio/usb + navigatie, 
cruise control, parkeersensoren achter, 
elektrische ramen LUXE UITVOERING
bj 2017 - 24.767 km € 11.950,-

VOLKSWAGEN GOLF SPORTVAN 1.5 TSI

ACT 150PK HIGHLINE airco/ecc, navigatie, 
stoelverwarming, pdc v+a met camera 
ALLE OPTIES!
bj 2020 - 25.101 km € 29.895,- 

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

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

• APK-keuringsstation

• Airco onderhoud en reparatie

• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

Boersma vertrouwd met service

MAZDA CX-5 SKYACTIVE-G 2.0 165PK 

SKYLEASE GT airco/ecc, Mazda radio + nav., 
parkeersensoren achter, stoelverwarming, 
cruise control, leer LUXE UITVOERING
bj 2018 - 82.015 km € 25.895,-

Boersma vertrouwd met service

Maak een 
afspraak voor 
een GRATIS 

AIRCO-CHECK
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Nieuw hotel en restaurant aan de Waddenzee

Holwerd als bestemming dankzij Zee van Tijd
H, O, L, W, E, R, en D. Deze letters 
vormen samen de naam van het dorp 
dichtbij de Waddenzee, maar het zijn 
ook de letters van de zeven kamers 
waarin gasten vanaf begin juli in het 
nieuwe hotel Zee van Tijd in Holwerd 
kunnen overnachten. Sytze de Haan, 
Rob Fox en Nicole van Barneveld zijn 
de gezichten achter dit nieuwe hotel 
dat gevestigd is in het voormalige 
hotel De Gouden Klok. In het hotel 
is tevens een restaurant gevestigd 
waar iedereen welkom is om een 
lekker hapje te eten. 

,,De reden dat wij op deze plek een 
hotel met restaurant beginnen is dat 
we veel groeimogelijkheden zien op 
het gebied van toerisme en recreatie in 
de regio. Holwerd zit mega in de lift 
en niet alleen maar vanwege Holwerd 
aan Zee. Er is hier in de regio veel te 
doen. We zitten middenin UNESCO 
Werelderfgoedgebied, maar het is nog 
redelijk onontdekt. Veel mensen ken-
nen Holwerd omdat ze er doorheen 
rijden richting de boot naar Ameland, 
maar ook hier is genoeg te zien en te 
beleven. Gasten kunnen een dag naar 
Dokkum, Leeuwarden, Groningen, 
Ameland of Schiermonnikoog en je 
kunt hier prachtig wandelen en fietsen 
in de regio”, aldus De Haan. 

Kwaliteitstoerisme
Zee van Tijd wordt een hotel voor 
mensen die op zoek zijn naar kwa-
liteit, authenticiteit en die graag iets 

willen ondernemen, gasten die de na-
tuur weten te waarderen en ook echt 
voor de Waddenkust komen. Na een 
dag in de natuur of in de steden ko-
men ze terug in hun prachtig ruime 
hotelkamers met dito sanitair en kun-
nen ze lekker eten in het restaurant 
op de begane grond. Ook komt er een 
sauna waar gasten nog even kunnen 
ontspannen. Op de eerste verdieping 
is tevens allerlei toeristische informa-
tie te vinden in de ruimte die bijvoor-
beeld als familieruimte of vergader-
ruimte gebruikt kan worden.
Sinds begin januari is er enorm hard 
gewerkt om het hotel op tijd voor het 
toeristische seizoen open te stellen. Het 
hotel zou al een jaar eerder open gaan, 
maar vanwege corona werden de werk-
zaamheden uitgesteld. ,,Het was even 
alle ballen op Zee van Tijd op Ame-
land, dat moesten we draaiende zien te 
houden. Toen we daar uiteindelijk een 
goed seizoen hebben gedraaid zijn we 
weer verder gegaan met onze plannen 

voor Holwerd.” De Haan heeft enorm 
veel zin om straks gasten te ontvangen 
in het hotel in ‘zijn’ dorp. ,,Dat we hier 
vanaf nul iets opbouwen zien we als 
een hele fijne uitdaging waar we hele-
maal in geloven. Het is spannend, maar 
we zien echt de potentie.”

Elke dag open
Ook voor de Holwerder en anderen 
uit de omgeving zal Zee van Tijd een 
plek worden waar men graag samen-
komt voor een heerlijk diner of om 
tijdens een fietstocht even te genieten 
van een kop koffie. Sytze: ,,Ik woon 
zelf in het dorp en miste tot voorheen 
zo’n plek, een plek waar je met vrien-
den gezellig kunt afspreken en waar je 
lekker kunt eten.”

Het restaurant is vanaf 1 juli dagelijks 
geopend van 8.00 tot 21.00 uur voor 
ontbijt, koffie en gebak, lunch, borrel 
en diner. Meer informatie: www.zee-
vantijdholwerd.nl 

Dagje Ameland pas compleet met museumbezoek
AMELAND - Het strand, de terrassen, fietsen door de duinen; het mag al-
lemaal niet ontbreken tijdens een dagje Ameland. Wat een dag Ameland 
echter compleet maakt is een bezoek aan één van de Amelander musea. 

Veertig jaar werd er met hart en ziel 
gewerkt aan deze musea door voor-
malig museumdirecteur Joop de Jong, 
sinds begin dit jaar is het William 
Beijaard die de scepter zwaait. Hij nam 
het stokje in een bijzondere tijd over, 
namelijk tijdens de algehele lockdown 
waardoor de musea maandenlang de 
deuren dicht moesten houden. Sinds 
begin juni zijn de musea allemaal weer 
geopend en zijn ook veel van de ac-
tiviteiten die de Amelander musea 
aanbieden weer te boeken. Zelfs met 
privégids.

Voor een eerste bezoek
aan Ameland
Het Natuurcentrum even buiten Nes 
trekt vanwege de architectuur van het 
gebouw én de immense walvis voor de 
deur de nodige aandacht. De walvis is 
van binnen te bezichtigen. Er hangt 
een replica van een vinvishart én een 
ruim honderd jaar oud skelet van een 
echte vinvis (het skelet bestaat uit delen 
van twee verschillende vinvissen, red.). 

Binnenin het museum is - met de no-
dige aandacht voor alle geldende coro-
namaatregelen - van alles te leren over 
de natuur, het landschap, de zee rond-
om en de dieren die leven op Ameland. 
Een expositie met kunst gemaakt van 
plastic uit de zee maakt indruk. Het 
heeft iets moois maar tevens iets treu-
rigs. Met de lift of trap is het mogelijk 
om uit te komen in de uitkijktoren bo-
venop het museum. Vanaf hier heb je 
een panoramauitzicht over het eiland.

Pronkstuk van het Natuurcentrum is 
het grote zee-aquarium. In het hoog-
seizoen kunnen gasten vanuit de bio-
scoopachtige zaal toekijken hoe de 
vissen gevoerd worden. Er zwemmen 
bijzondere en grote vissen in, waaron-
der de kathaai, een haaiensoort met 
een soort panterprint. Vanuit het Na-
tuurcentrum is het ook mogelijk om 
het Blotevoetenpad te bewandelen, 
dat eigenlijk een outdoorexpositie op 
zich is. ,,We hebben het Blotevoe-
tenpad dit jaar vernieuwd”, vertelt 

Beijaard. ,,Er zijn nieuwe elementen 
toegevoegd waardoor het pad nog in-
teractiever is.”

Voor terugkerende bezoekers
Naast het Natuurcentrum zijn er 
nog meer musea op het eiland die de 
moeite waard zijn en die ook voor te-
rugkerende bezoekers het nodige te 
bieden hebben. ,,Vooral het Bunker-
museum, vlakbij de vuurtoren, is voor 
veel bezoekers een verrassing”, vertelt 
Beijaard. ,,Daar laten we een stukje 
bijzondere WOII-geschiedenis zien.” 
Uitkijken over het eiland vanaf de 
vuurtoren, dieren voeren bij het Land-
bouw juttersmuseum in Buren, het 
bijwonen van de demonstratie met de 
paardenreddingsboot - zodra dit weer 
mogelijk is -, het zijn allemaal aanra-
ders volgens Beijaard.

Nieuw komende zomer zijn de work-
shops die verschillende musea aan-
bieden. Zo zullen er in het Natuur-
centrum workshops te doen zijn die 
te maken hebben met wind, water en 
energie, kun je wolproducten maken in 
het Landbouw juttersmuseum en zijn 
er workshops schilderen bij Cultuur-
historisch Museum Sorgdrager. Ook 
zijn er nieuwe exposities te zien, waar-
onder een expositie in Landbouw jut-
tersmuseum over het 100-jarig bestaan 
van buitendijks natuurgebied De Ven-
noot. Ook is onlangs het kunstwerk 
Waker en Wachter van Astrid Nobel 
onthuld. In dit kunstwerk, bestaande 
uit twee verrekijkers gericht op de 
vuurtoren en de kerktoren, is een stuk 
prisma van vuurtorenglas van de in de 
Tweede Wereldoorlog vernielde vuur-
toren van Hollum verwerkt. Beijaard: 
,,Daarnaast continueren we wat we al 
hadden staan qua exposities, want die 
zijn helaas nog weinig bekeken.’’

De Kruidhof: Leuk 
uitje voor jong en oud
BUITENPOST - Botanische Tuin van Fryslân De Kruidhof is niet alleen ge-
schikt voor ouderen, juist voor kinderen is er ook veel te zien en te bele-
ven. Zij kunnen alle ‘geheime’ paadjes ontdekken of spelen in de natuur-
lijke speeltuin met veel zand en water. ,,De Kruidhof is een leuk uitstapje 
voor het hele gezin. Vooral nu de tuin in volle bloei staat’’, aldus Gerben 
de Haan uit Harkema, die sinds twee jaar directeur is van De Kruidhof.

Vanaf het spoor in Buitenpost, waar 
bezoekers kunnen parkeren, is het 
een klein eindje lopen naar de bo-
tanische tuin van Friesland. Hier 
vind je zeventien schitterende the-
matuinen waaronder de grootste 
botanische collectie geneeskrachtige 
kruiden van West-Europa. Mensen 
kunnen de tuinen zelfstandig ont-
dekken of met een gids. ,,Je vindt 
hier onder andere een Varenhof, een 
Muziektuin, de Berenburgborder, 
een Vlindertuin en een Fruithof met 
meer dan 150 soorten bijzondere ap-
pel- en perenrassen’’, vertelt Gerben. 
Tussendoor kun je genieten van kof-
fie met gebak of een kruidige lunch 
in de Eettuin. Deze wordt sinds kort 
gerund door Theo Jansma uit Gyt-
sjerk die een uitgebreid assortiment 
aanbiedt met streekgebonden, biolo-
gische en huisgemaakte producten.

Speurtocht en Natuurmarkt
Liefhebbers kunnen met hun entree-
bewijs gratis een kijkje nemen in het 
IJstijdenmuseum die in het pand van 
De Kruidhof is gevestigd. Hier vind 
je ook de museumwinkel met mooie 
cadeaus, praktische tuinhulpjes en 
natuurlijke producten. Bijzonder is 
de grote verkooptuin met bijzon-
dere planten, kruiden en fruitbomen. 
,,Het is leuk om te zien hoe pakes 

en beppes oude gewassen herkennen 
van vroeger en de verhalen hier weer 
vertellen aan hun kleinkinderen. Al-
leen daarom is dit uitje al interessant 
voor jong en oud. Om het nóg leuker 
te maken kunnen kinderen hier van-
af juli ook speurtochten doen door 
de Kruidhof ’’, vertelt Gerben. Nu 
er dankzij de versoepelingen weer 
meer mogelijk is worden er ook weer 
workshops botanisch tekenen ge-
organiseerd door Hennie Dijk-Stel 
van Kunstacademie Friesland en ook 
de Natuurmarkt (4 augustus) en de 
Oogstdag (16 oktober) gaan door.

Biodiversiteit en duurzaamheid
De directeur merkt dat bezoekers 
steeds meer interesse hebben voor 
biodiversiteit en duurzaamheid. 
,,Veel mensen zijn bewust bezig met 
hun levensstijl en gezonde voeding, 
dat sluit goed bij ons aan. Hier kun-
nen ze ook weer nieuwe inspiratie 
opdoen. Dus eigenlijk is een uitje 
naar De Kruidhof in Buitenpost 
hartstikke hip.’’

In verband met de coronamaatrege-
len worden bezoekers verzocht om 
vooraf de website www.dekruidhof.
nl te raadplegen. Volg ons ook op 
Facebook, Instagram of Twitter.
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Gratis advies van een 
gediplomeerd therapeut

De eerste stap naar een 
bewust en energiek leven

Persoonlijke begeleiding op 
basis van natuurlijk herstel

GEZONDER EN 
VITALER LEVEN?

Ontdek wat Natuurlijke Lifestyle 
Friesland voor jouw kan doen

Veel mensen willen diep in hun hart wel een gezonder én energieker leven. Ze voelen zich vaak moe en 
lusteloos en hebben maar weinig echt plezier in hun leven. Hoe voel jij je op dit moment? 

Kun jij ook wel wat meer levensenergie en levensplezier gebruiken? Maar is het voor jouw lastig om 
bestaande patronen te doorbreken?

Vraag jouw gratis gezondheidsscan aan en 
ontvang een gratis maatwerk advies t.w.v. € 50,-

Natuurlijke Lifestyle Friesland is aangesloten bij:

Ga naar 
natuurlijkelifestylefriesland.nl/advies-gezond-leven-friesland

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.
Ontdek de opties en laat u verrassen

2e bol schepijs  € 1,- *

Koffie met oranjekoek  € 4,50 

2e kopje koffie gratis*

BBQ brood met aioli  € 3,95

 

VADERDAG TIP: 
Bier brood  € 3,95

Reuze chocoladehart   € 9,95

Vaderdag slagroomtaart  € 10,50

Handgemaakte beerenburg bonbons  vanaf € 4,50

  

Wij maken lekkere pakketjes voor Heit op maat!

Denk bijvoorbeeld aan een bierbrood pakket.

Met Bonifatius of Kâld Kletske biertjes.

*Alleen geldig in De Westereen van 16 t/m 23 juni

Echte Bakker Eddy de Jong
Leeuwerikstraat 57,  9271CR Zwaagwesteinde

Acties 

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
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Nieuwe eigenaar Herberg Foestrum in Westergeest laat gasten verrassen:

Een huiselijke sfeer, goed eten en een mooi verhaal

WESTERGEEST - Noordoost-Friesland heeft er een nieuw restaurant bij waar de beleving centraal staat. De 42-ja-
rige Ayold Wiersma uit Buitenpost nam het voormalige dorpscafé Foestrum in Westergeest over van Tineke 
Vrieswijk en toverde het om tot een gezellig restaurant waar het huiskamergevoel overheerst. Dezelfde sfeer wil 
hij nu ook doorvoeren in de vier Bed and Breakfastkamers in het monumentale pand.

Ayold Wiersma wilde altijd al in de 
horeca werken. ,,Als klein jongetje 
speelde ik het liefst in een keukentje 
en als we hutten bouwden, zorgde ik 
ervoor dat er een keuken in kwam’’, 
lacht Ayold terwijl hij aan de koffie 
zit in zijn eigen restuarant. Trots kijkt 
hij om zich heen. In de hoek vlakbij 
de stamtafel staat weer een keukentje, 
bedoeld voor de jongste gasten. ,,Nu 
denk ik weleens, had ik toch maar eer-
der de stap genomen’’, zegt Ayold. Na 
de hotelschool koos hij ervoor om ver-
der te studeren, Com-
merciële Economie. 
Vervolgens werkte hij 
veertien jaar bij Don-
ker Groen in com-
merciële en manage-
mentfuncties. Vlak voor coronatijd 
besloot hij het pand in Westergeest 
te kopen. ,,Ik had hier meteen een 

warm gevoel bij. De Herberg stamt 
uit 1905 en is van oudsher altijd een 
kroeg geweest. Er zit zoveel karakter 
in dit gebouw, hier is zoveel gebeurd, 
dat voel je.’’

Producten met een verhaal
De donkerbruine kroeg, met geel pla-
fond, rode kleedjes op tafel en daarop 
volle asbakken kreeg een complete 
metamorfose. ,,We hebben een nieuwe 
keuken, alles geschuurd en geverfd en 
het restaurant met behulp van een ar-

chitect stijlvol inge-
richt. De authentieke 
elementen hebben 
we behouden’’, vertelt 
Ayold. Belangrijk voor 
de nieuwe eigenaar 

was dat er ruimte gecreeërd zou wor-
den om zijn eigen bier te brouwen, een 
uit de hand gelopen hobby waar hij vijf 

jaar geleden samen met Minne Brander 
mee begon onder de naam Dijk Bier. 
Speciaal voor de gasten van Herberg 
Foestrum brouwt hij nu de smaakvolle 
en rijke Foestrum premium pils. ,,Het 
is bier met een verhaal en zo hebben 
al onze producten een eigen verhaal. 
Zo schenken we lokale wijn van de 
wijnhandel uit Burgum, de kip komt 
uit Kollumerzwaag, het vlees wordt 
geslacht door Menno Hoekstra uit 
Anjum en we roken zelf spek, ham en 
spareribs. Elk weekend hebben we een 
verrassend nieuwe daghap en voor de 
liefhebbers maken we ook vegetarische 
of veganistische gerechten.’’

Afhaalmaaltijden
In coronatijd ging de kersverse eige-
naar niet bij de pakken neerzitten. Hij 
stelde samen met zijn vrouw Anne-
lies, die in het dagelijks leven verlos-

kundige in Kollum is, een afhaalkaart 
samen met gerechten als: pyk op stok, 
(kipspies), koart op it fjoer (entrecote) 
en neigenietsje (toetje van de dag). 
,,We hebben veel lol gehad bij het sa-
menstellen van deze kaart. De reacties 
van mensen waren heel positief. Het 
liep meteen storm met de afhaalmaal-
tijden. Daar gaan we dan ook na de 
lockdown mee door.’’ De maaltijden 
worden samengesteld door kok Chris 
Kempenaar uit Kollumerzwaag, Bieu-
we van Houten uit Twijzelerheide is 
de ober en Elske Boersma uit Wes-
tergeest helpt met het schoonmaken 
van de kamers en het restaurant. ,,Zelf 
loop ik overal tussendoor’’, lacht Ayold 
die met zijn gezin met twee kinderen 
van 9 en 2 jaar in Buitenpost woont. 

Bierproeverijen
Daarnaast heeft Ayold nog vele andere 
ideeën. Hij is bijvoorbeeld van plan 
om de catering weer op te pakken en 
zijn droom is om naast zijn eigen bier 
ook een plaatselijk slokje te maken, 
Foestrum rum. Ook mag hij weer bier-
proeverijen organiseren aan de stamta-
fel en als mensen dat willen mogen ze 
hier ook zelf hun eigen bier brouwen. 
Gasten kunnen ook kiezen voor een 
pizza- of barbecue-arrangement en 
we regelen bedrijfsfeestjes, bierclinics 
en ontbijtservice. Het terras is inmid-

dels aangepakt. Kinderen kunnen zich 
buiten uitleven op de trampoline en er 
komt nog een zandbak en speeltoestel 
bij. Voor hen zijn speciale kinderme-
nu’s samengesteld en ook voor senio-
ren zijn de gerechten in kleinere por-
ties verkrijgbaar. ,,Nu moeten alleen de 
kamers van de Bed & Breakfast nog 
opgeknapt worden’’, stelt Ayold terwijl 
hij de tekeningen van ROMTE Inte-
rieuradvies uit Buitenpost er bij pakt. 
Elke kamer krijgt een eigen identiteit, 
maar wel met als thema boerderij. 
Vroeger was achter het voorhuis ook 
een boerderij, waar de koeien op stal 
stonden. Gasten kunnen ervoor kiezen 
om te slapen in de pronkkeamer, het 
búthûs, de skuorre of de hooizolder. 
,,Als dat straks is afgerond, is de cirkel 
rond. We zijn blij dat we onze gasten 
eindelijk kunnen verwelkomen in ons 
restaurant. Laat je bij ons verrassen 
door goed eten en een mooi verhaal.’’

Openingstijden en meer informatie:
Het restaurant van Herberg Foestrum 
is op maandag en dinsdag gesloten. 
De overige dagen zijn ze geopend van 
11.00 tot 23.00 uur.

Zie ook de website (herbegfoestrum.nl) 
en volg Herberg Foestrum op Facebook 
en Instagram.

Er zit zoveel karakter
in dit gebouw,
hier is zoveel

gebeurd, dat voel je.’’

Nieuw stationsrestaurant 
in Feanwâlden zoekt ‘ferbining’ 
FEANWÂLDEN – Op 9 juli opent koffie-lunchroom De Ferbining in Feanwâlden 
haar deuren. Mensen kunnen hier terecht voor een lekker kopje koffie, een 
(h)eerlijke lunch of ambachtelijk gemaakt ijs van W’iis. Daarnaast is bij het 
station een Toeristisch Overstappunt (TOP) met voldoende gratis parkeer-
plaatsen en fietsroutes. Ook kunnen liefhebbers hier elektrische fietsen 
huren in combinatie met een picknickmand of knapzak voor onderweg.

Drijvende krachten achter het 
compleet vernieuwde stationsres-
taurant zijn Gooitzen Hager (58) 
en Martina Tolsma (52) die op 
loopafstand van het gebouw wo-
nen.   

,,Onze passie is mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt vol-
waardig mee te laten draaien in de 
samenleving’’, vertelt Martina die al 
jaren werkzaam is als vakleerkracht 
Zorg en Welzijn op de Wingerd in 
Damwâld. Haar vriend Gooitzen 
werkte ruim dertig jaar in de Be-
veiliging maar heeft zijn baan op-
gezegd om volledig voor dit nieuwe 
avontuur te gaan. Het stel is al jaren 
op zoek naar een geschikte locatie 
om te werken met mensen met een 
verstandelijke beperking. Dat dit 
stationsgebouw op hun pad is ge-
komen, had volgens het echtpaar 
zo moeten zijn.

Streekproducten
De ondernemers zitten vol ideeën. 

Samenwerking staat daarbij cen-
traal. ,,We werken samen met lo-
kale kleine ondernemers die hun 
streekproducten aan ons leveren. 
Bij ons krijg je niet zomaar een 
tosti. Nee, wij serveren een lekker 
dik stuk molenaarsbrood met kaas 
van de kaasboerderij uit Ryptsjerk 
en ham van slager Menno Hoek-
stra uit Anjum’’, vertelt Gooitzen. 
Ook werken ze samen met De 
Boer Fietsreparatie uit Burgum. 
Per 1 september kunnen mensen 
hun fiets laten repareren met haal- 
en brengservice. Momenteel zijn 
de ondernemers druk bezig om het 
stationsgebouw smaakvol én duur-
zaam in te richten en ook daarbij 
wordt samengewerkt met lokale 
partijen. Bijzonder is het isolatie-
materiaal van lisdodde, een project 
van Better Wetter met lisdodde-
teelt in het nabijgelegen Bûtefjild. 
Het restaurant wordt ingericht met 
echte stationsbankjes, een bar, een 
winkeltje met souvenirs en een ter-
ras. Voor de snelle reizigers is er 
coffee to go. Martina: ,,We willen 
kleinschalig blijven, zodat we een 
veilige plek kunnen bieden aan 
onze medewerkers. In eerste in-
stantie doen wij dit voor hen. Maar 
we zijn er ook voor de toeristen en 

voor de mensen uit deze omgeving. 
Daarom past de naam ‘ferbining’ 
ook zo goed bij ons.’’

Op de fyts troch de Wâlden
De opening op vrijdagmiddag 9 
juli gaat gepaard met een streek-
markt en een expositie met oude 
foto’s van het stationsgebouw. 
Martina en Gooitzen kunnen niet 
wachten tot ze los kunnen. Het 
afgelopen jaar zijn ze druk bezig 
geweest met alle voorbereidingen. 
,,We hebben in coronatijd ook veel 
nieuwe fiets- en wandelroutes ont-
dekt die we straks kunnen tippen 
aan toeristen. Zo is het ‘een rûntsje 
door de Wâlden’ echt een aanrader 
en in het Bûtenfjild kun je prachtig 
wandelen. We wonen hier in een 
schitterend gebied.’’

De lunchkaart is met zorg samenge-
steld met seizoensgebonden streek-
producten, maar er zijn ook gluten-
vrije pannenkoeken en veganbroodjes. 
,,Er is hier voor elk wat wils. Samen 
willen we iets bijzonders neerzetten 
zodat we met elkaar de wereld een 
beetje mooier kunnen maken.’’

Meer informatie:
www.deferbining.frlΩ
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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

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

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

CADEAUVOORDEEL.NLCADEAUVOORDEEL.NL

Steel Pro Zwembad
Makkelijk op te zetten
259 X 170 X 61 cm

nu voor slechts € 75,-

van € 89,95

Explorer boten
100, 200 & 300

Div. maten  

nu v.a. slechts 

€ 14,99

Zwembad onderhoud
Alles voor een schoon  zwembad

nu voor slechts € 2,95

Opblaas speelgoed
ruime keuzen!

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR

OP ZOEK NAAR EEN ZWEMBAD OF BUITENSPEELGOED
WIJ HEBBEN HET! ZO UIT VOORRAAD OF GRAAG VOOR U  BESTELD

laat de zomer maar komen!

laat de zomer maar komen!
Alle trampoline onderdelen

vindt u ook op onze site

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

Maandmenu A
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
Daging Kerrie of Roedjak

Nasi of Bami (groot)

Voor slechts € 18,95

Maandmenu B
Babi Pangang

Koe Loe Kai  (8 stuks)
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté

Nasi of Bami (groot)

Voor slechts € 22,95

Minicamping “De Dobbe”
Spoarbuorren Sûd 2

9298 WC Kollumerzwaag
0511 445077

www.minicampingdedobbe.nl
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Nieuw in De Westereen: Festivaltuin
DE WESTEREEN -  Horecaonderne-
mers Wessel en Froukje de Roos 
hebben een Festivaltuin geopend 
in De Westereen. De tuin is te 
vinden achter Café de Hossebos en 
vanaf deze plek hebben gasten een 
prachtig uitzicht over de landerijen. 

Het idee voor de Festivaltuin is ont-
staan in coronatijd. ,,We hebben 
hier alle ruimte, mensen kunnen in 
de tuin goed op afstand zitten en 
de locatie is schitterend. ’s Avonds 

kun je hier genieten van de zons-
ondergang’’, zegt Wessel. Het is 
zijn bedoeling om in de Festivaltuin 
bierproeverijen, wijnproeverijen, een 
pubquiz of bingo te organiseren en 
als het straks weer mag een festival 
met muziek.

Festivalfood
Ook toeristen kunnen in de tuin te-
recht voor een hapje en een drank-
je. Er komt nog een bord langs de 
weg om voorbijgangers te attende-
ren op de nieuwe Festvaltuin. ,,We 

hebben allemaal gezellige hoekjes 
gecreëerd waar je met een vuurtje 
onder het genot van een speciaal 
biertje lekker kunt zitten. Nieuw 
is ook Froukje’s hokje. Vandaaruit 
verkoopt Froukje Festivalfood, zo-
als saté, een broodje hamburger of 
een puntzak met friet. ‘’

De Festivaltuin in De Westereen is 
geopend van vrijdag tot en met zon-
dag vanaf 16.00 uur. Houd voor ac-
tuele informatie de Facebooksite van 
Café de Hossebos in de gaten.

Prachtige routes langs Bonifatius, 
Goddeloase Singel en De Houtwiel
Noordoost-Fryslân ontdekken kan op heel veel manieren. Gewoon omdat de regio de moeite waard is en heel 
veel te bieden heeft. Wat betreft recreatie en toerisme hebben de lokale overheden enorm geïnvesteerd. Het 
gebied heeft zijn vleugels uitgeslagen, waardoor het er prettig, gezellig en toeven is. Op het water, langs het 
water, maar juist ook op de vele prachtige fiets- en voetpadden. 

Wandelen, fietsen en genieten, eigen-
lijk is het heel simpel en dan niet al-
leen voor de toerist en de dagjesmen-
sen, maar ook voor de lokale bevolking. 
De vele wandel- en fietspadden leiden 
door prachtige dorpjes, bieden veel na-
tuur en historie. Een beetje meer ver-
dieping in die historische en hel wordt 
nog leuker, heel aangenaam zelfs om 
hier een week of nog langer op ont-
dekkingsreis te gaan. En dan hoeft u 
echt niet elke dag de wandelschoenen 
of de fiets te pakken. Er zijn nog vol-
doende mogelijkheden, zoals kano hu-
ren, Solex tochtjes of de Tuk Tuk. Of 
toch liever een dagje vermaak in een 
museum, pretpark of naar een Wad-
denparel. Noordoost-Fryslân heeft het 
en dat bewijst het keer op keer.

Bonifatiuskapel
Velen, wellicht bijna iedereen, kent het 
tragische lot van Bonifatius. Wellicht 
niet zijn levensverhaal, maar er zijn 
maar weinig mensen die niet weten 
dat hij bij Dokkum is vermoord. Een 
gruwelijke geschiedenis, die nog steeds 
zijn sporen achterlaat, juist ook in deze 
tijd. In het museum in Dokkum is zelfs 
een gedeelte gewijd aan Bonifatius. De 
Bonifatiuskapel, waar aan het water 
geneeskrachtige werking wordt toege-
dacht, is nog steeds een bedevaartoord. 
Prachtige aspecten om tijdens een dagje 
Dokkum te combineren. Vanuit Dok-
kum kunt u echter prachtig wandelen 
of fietsen over bijvoorbeeld het oude 
klooster pad dat leidt naar Drachten. 

Klooster Claercamp
Er leiden vele wegen naar Rome, dit-
zelfde geldt niet voor Rinsumageast, 
waar een enorm stuk geschiedenis 
ligt wat betreft het Friese klooster-
leven. In Rinsumageast, toch wel het 
tweede punt van deze korte impressie 
van een stukje regio, met veel natuur 

en historie, stond vroeger het klooster 
Claercamp. Een van de 60 kloosters 
die er destijds waren in onze provin-
cie. Claercamp, zoals zoveel kloosters 
gesticht door de cisterciënzers, was het 
moederklooster van nog acht andere 
Friese kloosters. Kloosters die onder-
ling waren verbonden. Helaas is er van 
dit klooster nog weinig terug te vinden 
in het landschap, maar gelukkig zijn er 
in het museum Klooster Claercamp 
nog een aantal, prachtige historische 
vondsten te bewonderen. Wie in Rin-
sumageast is en belangstelling heeft 
voor historie, moet zeker een bezoek 
brengen aan de Alexanderkerk. De 
kerk is een rijksmonument uit de 12e 
eeuw. In de 16e eeuw werd de drie-
beukige tufstenen kerk tweebeukig. 
De kerk heeft ook onderdelen die uit 
nabijgelegen voormalige bouwwerken 
komen: twee zuilen uit het in 1580 
opgeheven klooster  Klaarkamp  en 
een poortje van Eysinga State. Aan de 
buitenkant is duidelijk te zien dat de 
kerk in diverse tijdfasen is gebouwd. 
Een monument dat zowel van binnen 
als buiten, ook voor de leek, boeit.

Spookverhalen
Met mooi weer, onderweg naar de 
Schierstins passeren we schrik niet, de 
Goddeloase Singel, it Goddeloas Tol-
hûs en it Skillige Pypke en is het dus 
raadzaam om nog even in Rinsuma-
geast te blijven. Even in de zon zitten, 
liggen of wellicht zwemmen bij of in ’t 
Eeltsjemar voordat we richting Broek-
sterwâld gaan om bij de Houtwiel te 
komen. In vroeger jaren vormde deze 
route een onderdeel van het eeuwen-
oude kloosterpad. De spookverhalen, 
die gelukkig in de volksmond geven 
een prima indicatie van het gebied 
dat ooit en dan vooral in het donker 
berucht was. Uiteraard iets aangedikt, 
maar de verhalen van verborgen schat-

ten, spoken en duivels, verdronken 
paarden, zwevende meisjes en vissers 
ijken vormen prachtige bijkomende 
aspecten. Het verhaal van de norse, 
rijke vrek die omgekeerd zittend op 
een ezel zijn tragische dood vond bij 
de Skilige Piip. Of het verhaal van de 
boer, die met een zak vol duiten van de 
markt in Dokkum kwam en onderweg 
werd opgewacht door een wrede ben-
de rovers. Niet alleen zijn geld, maar 
ook zijn leven leed gevaar. Hij hoorde 
echter de rovers, voordat ze hem ver-
namen en hij verschool zich onder een 
aan de wal liggend wrak van een sloep, 
waarop de rovers nadien wachten. De 
zeven duivelbanners met een spook op 
de bok. Het span paarden sloeg op hol 
en verdween in een bodemloze put.

Schitterend natuurgebied
De Houtwiel
Prachtig die verhalen, maar nog 
mooier is het om eigen ogen te gelo-
ven. Een tip: wandel door het schitte-
rende natuurgebied De Houtwiel. Een 
route van zo’n vijf kilometer, met veel 
rietvogels waaronder de roerdomp en 
misschien een otter. Uiteindelijk komt 
u weer op de Goddeloase Singel uit, 
maar wanneer. Dat is aan u. Bent u 
nog verdwaald in de gedachten van 
vroeger of hebt u genoten van de na-
tuur. U kunt nu terug naar uw fiets en 
de weg vervolgen naar De Schierstins 
in Feanwâlden. De Schierstins is het 
enige bewaard gebleven torenkas-
teel van Noord-Nederland. De toren 
stamt uit 1300, de aanbouwen uit de 
18e- en 21e eeuw. Het gebouw is in 
gebruik als cultureel historisch cen-
trum: exposities, concerten, lezingen, 
fietstochten enz. En er is de Theun de 
Vrieskeamer, de Nederlandse auteur 
met de meeste titels achter zijn naam. 
Binnen is ook de historische expositie: 
Het Laatste Friese Torenkasteel.

Hele middag vertier 
bij Klompenmakerij en Fierljepmuseum

NOARDBURGUM - In eerste instantie zijn ze bij Scherjon’s Klompenma-
kerij vooral ambachtslieden: er worden wekelijks zo’n driehonderd 
klompen gemaakt die in eigen winkel en via internet aan de man 
worden gebracht. In het voormalige armenhuis is nu een Klompenmu-
seum gevestigd en sinds twee jaar is er ook een Fierljepmuseum mét 
fierljeppolder op het terrein aan de rand van Noardburgum.

Vraag Jilles Scherjon om te vertellen 
over de klompenmakerij die hij sa-
men met zijn broer runt en hij vertelt 
honderduit. Over het maakproces van 
houtblok tot klomp, dat de ‘Skerjon-
tsjes’ zijn goedgekeurd als veiligheids-
schoen, over hoe zijn pake en beppe 
vanuit Driezum in 1960 in het voor-
malige armenhuis de huidige klom-
penmakerij begonnen, hoe ze tijdens 
vakanties in het buitenland altijd op 
zoek waren naar bijzondere klompen 
en hoe die verzameling van zijn vader 
uiteindelijk resulteerde in het muse-
um, dat al dertig jaar te bezoeken is. 
Een paar jaar geleden werd het mu-
seum opnieuw ingericht en twee jaar 
geleden kwam er nóg een museum op 
het terrein te staan: het Fierljepmu-
seum. Heb je het klompenmuseum 
en de winkel bezocht, dan ga je via 
de klompenmidgetgolfbaan naar het 
fierljepterrein, waar verschillende 
schansen zijn gebouwd en waar ook 
workshops en clinics gevolgd kunnen 
worden. In het nieuwe gebouw word 
je meegenomen door de geschiedenis 
van het fierljeppen. De polsstok was 
ooit een belangrijk transportmiddel 
door de weilanden en ook voor het 
‘aaisykjen’ werd de polsstok veel ge-
bruikt. Het waren de Friese Vogelbe-
schermingswachten die uiteindelijk 
de eerste wedstrijden organiseerden 
en die ervoor zorgden dat we van-
daag de dag mogen genieten van deze 
Friese volkssport met steeds verdere 
sprongen. ,,Ze bedenken steeds wel 
weer iets waardoor de sprongen nog 

verder komen. Ik denk niet dat we de 
max al hebben bereikt”, aldus Jilles.

Selfserviceterras en waterlabyrint
Tegenover het fierljepmuseum is een 
selfserviceterras gelegen. Naast de 
schansen is een polder met water-
labyrint te vinden, waar gasten zelf 
kunnen slootjespringen bij de steeds 
breder wordende sloten. Bang voor 
een nat pak hoef je niet te zijn, want er 
kan gedoucht worden bij de fierljep-
polder. ,,Met de opening van het fierl-
jepmuseum en de fierljeppolder twee 
jaar geleden hebben we weer iets leuks 
en nieuws erbij uitgevonden waarvan 
we hopen dat gasten het leuk vinden 
om te doen”, aldus Jilles. ,,Zo verzin-
nen we steeds weer wat nieuws.”

Gasten betalen slechts vijf euro 
entree voor zowel toegang tot het 
Klompenmuseum als het Fierljep-
museum, een potje klompenmid-
getgolf én het slootje springen in 
de fierljeppolder. Voor bijvoorbeeld 
kinderfeestjes is het tegen een kleine 
meerprijs ook mogelijk om klompen 
te beschilderen en het is mogelijk om 
als groepen rondleidingen en clinics 
te krijgen. ,,Als je wilt kun je je hier 
prima een hele middag vermaken”, 
aldus Jilles. ,,Als gezin, met pake en 
beppe, met een kinderfeestje of juist 
met een hele groep voor een vrijge-
zellenfeest. We denken dat we een 
leuke combinatie van educatief en 
actief hebben neergezet, zodat we 
een brede doelgroep aanspreken.”
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Grote Siege

0519-294598

www.regiomakelaardij.nl
info@regiomakelaardij.nl

TE KOOP
www.grote-siege.nl

20 recreatiewoningen aan het Lauwersmeer

Prijs: vanaf €225.000,- (excl. btw)

Vanaf 16 juni is er weer Hollandse Nieuwe!
Restaria Rinse’s | De Westereen | www.restariarinses.nl

Leuke tip voor Vaderdag:
een cadeaubon van Restaria Rinse’s!

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl
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Vrijdag en zaterdag is onze festivaltuin
geopend vanaf 16.00 uur!!

Voor openingstijden op zondag volg 
ons dan ook op facebook

Vrijdag en zaterdag is onze festivaltuin
geopend vanaf 16.00 uur!!

Voor openingstijden op zondag volg 
ons dan ook op facebook

Camping Botniahiem ligt aan de rand van het mooie dorp Damwâld (Noordoost Friesland) op korte 
afstand van de stad Dokkum. Enerzijds vindt u hier volop rust, ruimte en natuur, anderzijds het gemak 
van een mooi overdekt winkelcentrum en andere goede voorzieningen dichtbij. 

In de omgeving zijn volop fiets- en wandelpaden te vinden. Ook voor de watersport liefhebber is er 
volop keuze. Camping Botniahiem is tevens uitermate geschikt als uitvalsbasis voor een uitstapje naar 
de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

Voor een verblijf bij ons kunt u kiezen voor een overnachting op de camping met eigen caravan, camper 
of tent, of als gast in één van onze vakantiewoningen, appartement of chaletcaravan. Wij verwelkomen u 
graag, oant sjen! Fam. Rosier 

www.botniahiem.nl  / info@botniahiem.nl / 0619030612
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Park Vijversburg: oase 
voor optimaal genieten
TYTSJERK - Een oase in coronatijd? Dat was en is park Vijversburg in Tytsjerk ze-
ker. Voor veel mensen een prachtige vlucht om de gevolgen van de lockdown te 
verzachten. Vooral ook omdat het park zo veelzijdig is en geschikt voor jong en 
oud. Een doe- en beleefpark voor kinderen, een ‘kunstpark’ voor de kunstlief-
hebber, maar vooral ook een park waar de natuurliefhebber uit de voeten kan. 
Genieten van een mooie onbekommerde wandeling, de zinnen even verzetten 
met op de achtergrond de blijde lach of roep van een kind. Park Vijversburg is 
genieten pur sang. Velen hebben het park leren kennen en voorgoed in hun 
hart gesloten. Natuur en cultuur gaan samen in park Vijversburg. Het histori-
sche deel van het park, in de volksmond ‘Bos van Ypey’ genoemd, is voor het 
grootste deel aangelegd in de 19e eeuw. Een uniek park, mede omdat Vijvers-
burg het gehele jaar open is en beleving een centrale plaats inneemt.

Johannes van Kammen

Volière met vogels
Dat Vijversburg een oase in de co-
ronatijd was, blijkt ook uit de bezoe-
kersaantallen. Steeds meer mensen 
bezochten niet alleen het park, maar 
ervoeren ook de enorme veelzijdig-
heid. Niet alleen het passief genoe-
gen, maar ook het actieve plezier 
en dan met name voor de kinderen. 
Geen dag in ons kikkerlandje is het-
zelfde en dat geldt uiteraard ook voor 
het ‘Bos van Ypey’, al sinds mensen-
heugenis een bos met een uitstekende 
reputatie, met natuurlijk centraal in 
dat geheel het hoofdgebouw en de 
volière met de vogels. Daar waar de 
pauw vrij rondloopt en probeert het 
klepperen van de ooievaar te over-
stemmen. Daartussen de geluiden 

van de vele zangvogels en het geklop 
van de grote bonte specht en de ‘lach’ 
van de groene specht, de laatste is een 
betrekkelijke nieuwkomer.

Kunst in het bos
De tijden van het ‘Bos van Ypey’ zijn 
inmiddels achterhaald, maar ander-
zijds leeft het bos nog in volle glorie. 
Niet alleen is het qua oppervlakte 
veel groter geworden, maar nog meer 
wat betreft mogelijkheden, waarin 
huize Vijversburg ook een centrale 
rol inneemt. Die mogelijkheden zijn 
inmiddels ook tijdelijk noodgedwon-
gen stil komen te liggen, maar het 
broeinest vol ideeën achter Vijvers-
burg werkt inmiddels weer volop. 
Een klein voorbeeld daarvan zijn de 

drie workshops waarin het Ypertje de 
boventoon wordt. Een kunstzinnig 
project voor en met kinderen, waar-
van de resultaten tentoongesteld wor-
den in het theehuisje. Hoe vergaat het 
de Ypertjes in hun eigen ministaat?  
Kinderen kunnen hier hun fantasie 
kwijt in deze wonderlijke wereld. Een 
poëziefestival staat er in het laatste 
weekend van augustus op het pro-
gramma en ook komt zanger en kun-
stenaar Herman van Veen exposeren, 
met wellicht tevens een optreden. Op 
17 juli is er een koikarpersshow met 
maar liefst 48 bassins. De start van 
een nieuwe traditie?. 

Hangmatten en boomhut
De natuur is de belangrijkste expo-

sant, ieder moment anders. Vanuit die 
gedachte en zekerheid is er rekening 
gehouden met de indeling. Oogsten 
vanuit de natuur, met de opbrengst 
van de vruchten, een appel of peer 
vanuit de boomgaard eten. Een klein 
geheim, Vijversburg heeft dit jaar 
maar liefst 4000 verschillende plan-
ten geplant, waarvan 3000 eenjarige 
perkplanten, 300 pompoenplanten, 
rotsplanten en nog wat losse plan-
ten. Daarnaast zijn er verschillende 
velden ingezaaid met bloemmeng-
sels, dus een paradijselijke biotoop 
voor de vlinders, bijen en libellen en 
in de herfst ook weer voor de vogels. 
Een kleurenpracht waarvan mensen 
in verwondering kunnen raken. Voor 
zwervers is er ook ruimte in het bos, 

bij de hangmatten, maar dan zwervers 
in de vorm van boeken. Terwijl de zon 
een extra dimensie toevoegt, kunnen 
kinderen zich daarnaast uitleven in 
het waterlabyrint, maar bijvoorbeeld 
ook in de boomhut klimmen.

Vijversburg is zoals reeds gememo-
reerd zoveel meer, maar ook zo anders 
dan heel veel andere parken. Zoveel 
meer omdat er zoveel draagvlakken 
zijn op cultureel en natuurlijk aspect, 
zoveel anders omdat er juist oog is voor 
diverse gezichtspunten wat betreft 
diezelfde natuur, maar ook weer voor 
kinderen. Een oase die blijft waarvoor 
hij geschapen lijkt te zijn, onthaasten 
en optimaal genieten en niet alleen in 
coronatijd maar voor altijd.

Zwemtoekomst Trynwâlden gewaarborgd
GYTSJERK - Martin Groters woont binnen hoorafstand van het Gytsjerker 
zwembad De Sawn Doarpen. Zomers zijn de geluiden van de pret maken-
de kinderen tot in zijn achtertuin te horen. Waar een ander zich daar wel-
licht aan zou storen, daar klinkt het opgewonden gekrijs en gegil Groters 
als muziek in de oren.

Hij is namelijk penningmeester en tij-
delijk ook even voorzitter van de stich-
ting SWIM!, die in 2011 werd opge-
richt, omdat het zwembad dreigde ten 
onder te gaan. De gemeente Tytjerkste-
radiel was bereid een helpende hand toe 
te steken, maar dan moesten de inwo-
ners van de dorpen in de Trynwâlden 
aantonen, dat het in standhouden van 
het zwembad hen heel wat waard was.

Daarom werd SWIM!  onder het motto 
‘Laat Trynwâlden zwemmen’ in het le-
ven geroepen. De gemeente wenste een 

jaarlijkse eigen bijdrage van de inwo-
ners van €20.000. Dat bedrag bestaat 
voor de helft uit geld en voor de andere 
helft uit de inbreng van de vrijwilligers.

Tachtig vrijwilligers zijn er zomers 
actief en daarom zegt Groters: ,,Ei-
genlijk moet je mij niet hebben, maar 
de vrijwilligers, want die steken er erg 
veel uren in, meer dan leden van het 
stichtingsbestuur.’’

De gemeente Tytjerksteradiel ex-
ploiteert De Sawn Doarpen, een van 

de weinige openluchtzwembaden in 
Friesland. Dat kost de gemeente jaar-
lijks een paar ton, maar het zwembad 
voorziet dan ook in een grote behoef-
te, niet alleen voor de inwoners van 
Trynwâlden, maar ook voor de rest 
van gemeente. In de zomer komen 
er zelfs talrijke zwemliefhebbers uit 
Leeuwarden naar Gytsjerk.

De vrijwilligers maken vijf dagen per 
week, tweemaal daags de kleedhokken 
schoon. Daarvoor worden tientallen 
mensen ingeschakeld, georganiseerd 
in strakke roosters en geleid door se-
cure coördinatoren. De hulp van de 
vrijwilligers is belangeloos, maar het 
zijn bijna allemaal mensen met een 
groot zwemhart.

In de zomervakantie worden kinde-

ren uit de bovenbouw van de basis-
scholen ingeschakeld. Onder leiding 
van ‘betûfte’ vrijwilligers maken die 
schoon en verdienen er zelfs nog een 
bescheiden zakcentje mee.

Cliënten van zorgboerderijen in de 
Trynwâlden houden het gras kort en 
wieden de boarders met bloemen en 
struiken. Groters: ,,Naast al die vrij-
willigers hebben we bijna 800 dona-
teurs. De gemeente vroeg in 2011 aan 
de dorpsbewoners te laten zien, dat er 
voor het zwembad een breed draag-
vlak bestaat. Dat is nu wel gebleken.’’

Straks mogen er in het postcorona-
tijdperk per dagdeel weer tweehon-
derd mensen in het water duiken. 
,,Het is belangrijk’’, zegt Groters, ,,dat 
de kinderen niet alleen zwemmen 

leren, maar het ook onderhouden.’’ 
Maar het zijn natuurlijk niet alleen 
kinderen, die zwemmen. Vooral ’s 
morgens maken de oudere zwemlief-
hebbers gebruik van het bad.

Op dit moment vindt er nieuwbouw 
plaats op het terrein van het zwem-
bad. Er worden nieuwe kleedkamers 
gebouwd en voor de duurzaamheid 
komen er zonnepanelen warmtepom-
pen, die diep in grond warm water op-
pompen.

Kijkend naar de nieuwbouw en wetend 
hoeveel geld de gemeente erin steekt, 
constateert Martin Groters: ,,De toe-
komst van ons zwembad is de komen-
de jaren wel gewaarborgd. We zullen 
onze stichting SWIM! niet opheffen, 
maar eigenlijk is ons werk gedaan.’’
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BESTE
BVILDSTAR
AARDAPPELEN

Actie geldig van 
woensdag 16 juni t/m

zaterdag 19 juni

€ 5.00 

NU 5 STUKS 
VOOR SLECHTS

HEERLIJKE 
SCHOUDER
KARBONADE
NATUREL OF
GEMARINEERD


