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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.



JUNI 2021 |  de Westereender |  3

MOAI FUORT YN DE 
FRYSKE WÂLDEN

dé leukste 
TOERISTENBIJLAGE 

van Noordoost-Friesland

16 JUNI 2021
Oplage: 36.600 ex.

Uitgever:
Heidstra Media i.s.m. 
“Stichting de Westereender”
www.heidstramedia.nl 
 
Redactie:
Klasina van der Werf, Johannes van
Kammen, Johanna Kommerie,
Bonne Stienstra en Nynke van der Zee.

Foto’s:
Marcel van Kammen, Jaap de Boer, 
Anne Nicolai, Klasina van der Werf
en Johanna Kommerie
 
Informatie advertenties: 
HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
j.heidstra@heidstramedia.nl
T. 06-11434272 | 06-51301059
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte 
schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan uit, 
of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op alle in 
de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen 
rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele of gedeeltelijke 
overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van 
producenten is niet toegestaan.

Druk: NDC Mediagroep
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

de

 

Westereender

‘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

Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen

Altijd Gratis haal
en brengservice !

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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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)



JUNI 2021 |  de Westereender |  7

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


