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Noordoost-Friesland trekt steeds meer toeristen
NOORDOOST-FRIESLAND - Steeds meer toeristen weten Noordoost-Friesland te 
vinden. De laatste jaren zitten campings, B&B’s, hotels en vakantieparken tij-
dens het hoogseizoen vol en in coronatijd is dat alleen maar meer geworden.

Foto: Marcel van Kammen

Volgens regiomanager Liesbeth Schie-
vink van Stichting Regio Marketing en 
Toerisme (RMT) in Noordoost-Fries-
land is de toename mede te danken aan 
het gastheerschap. ,,De ondernemers 
in de interne Facebook-groepen ver-

wijzen de gasten allemaal naar elkaar 
door als ze zelf al vol zitten. Zij vinden 
het belangrijk dat de toeristen wel in 
onze regio blijven’’, aldus Liesbeth. Het 
valt haar op dat toeristen vaak verrast 
zijn door ‘deze hoek van Friesland’. 

,,Je waant je hier iedere dag in een an-
dere wereld. We noemen Noordoost-
Friesland niet voor niets een land in 
Friesland waar alles is wat je je wenst: 
wadden, weiden, terpen, kust, zee, bos-
sen en een prachtige stad. Maar ook 
de nationale parken Lauwersmeer, De 
Alde Feanen en Noardlike Fryske Wâl-
den krijgen steeds meer bekendheid.’’ 

Dat het steeds drukker wordt met 
toeristen in dit gebied was vorig jaar 

al te merken aan het feit dat er geen 
sup of boot meer te huur was. Ook 
komen er steeds meer B&B’s bij. Po-
pulaire influencers durfden het zelfs 
aan om vakantiepark Het Wylde 
Pad in Twijzelerheide te kopen. Het 
park werd in juni geopend (zie foto) 
en de huisjes worden volop geboekt. 
,,Een eindje verderop zijn twee jonge 
ondernemers gestart met camping 
It Heidestek’’, vertelt Liesbeth. ,,Zij 
krijgen minder aandacht, maar wat 

zij doen is net zo tof. Ook het nieuwe 
natuurhuisje in Lioessens, gerund 
door Amsterdammers, is een aan-
winst voor de regio. En zo zijn er nog 
zoveel meer ondernemers die zich 
inzetten voor deze regio. Wat opvalt 
is dat ons gebied goed scoort bij de 
actieve toerist. Mensen die het leuk 
vinden om Noordoost-Friesland zelf 
te ontdekken, mensen die genieten 
van wat hier is en bovenal mensen die 
de charme van dit gebied zien.’’ 
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Nynke-dag
Afgelopen dagen was ik vrij. Al heel lang 
stond er ‘Weekendje weg’ in mijn agen-
da. Maar in plaats van een weekendje 
weg werd het - uiteraard - een klusweek-
end. Heerlijk uitslapen en de hele dag in 
de zon genieten van een goed boek of 
een lange wandeling, maakte plaats voor 
vroeg opstaan, de keuken sauzen en glas-
vezelbehang plakken.

Al heel lang heb ik het goede voornemen 
om vaker een Feike-dag in te plannen in 
mijn agenda. Een Feike-dag is een dag 
waarop je helemaal niets hoeft en alleen 
dingen doet waar je zin in hebt. Deze 
dag dankt z’n naam aan mijn Omrop-
collega Feike. Hij vertelt iedere maan-
dagochtend wanneer ik op de redactie 
komt over zijn weekend en stiekem ben 
ik dan altijd een beetje jaloers.

Feike begint z’n weekend ‘s ochtends met 
het lezen van de krant, een uitgebreid 
ontbijt, een goede kop koffie in de zon 
op de vlonder en maakt dan plannen voor 
het weekend. Schijnt de zon dan gaat hij 
lekker wandelen of haalt de racefiets uit 
het hok. Regent het dan wordt er gezellig 
geborreld of ploft hij op de bank voor een 
fijne Netflix-serie. Ultieme ontspanning.

Exact dat wil ik ook. Maar bij ons ein-
digt iedere voorgenomen Feike-dag in 
een klusdag. Er is hier in en rondom huis 
zoveel te doen dat een kop koffie ‘s och-
tends in de serre steevast eindigt in een 
waslijst aan to do-zaken voor die dag. 
Wanneer ik alleen al naar buiten kijk, 
kan ik zo tien dingen opnoemen die we 
nog moeten doen.

De vijver moet leeggepompt zodat ‘ie 
klaar is voor een verfrissende duik in de 
zomer. De megaboomstammen die al 
bijna twee jaar liggen te wachten, moe-
ten we nog zagen en kloven. Het hok dat 
op instorten staat en lekt als een vergiet 
moet hoognodig worden opgeknapt. 
Het tegelpad dat door de tuin loopt, is 
inmiddels overwoekerd door planten. 
Het gras moet gemaaid. Het kippenhok 
gerenoveerd. De regenwaterafvoer aan-
gepakt. Het houdt niet op.

En dan heb ik het lijstje met actiepunten 
binnen nog niet eens genoemd. We moe-
ten nog steeds de slaapkamers aftimme-
ren, de oude schoorsteen slopen, plinten 
plakken, kozijnen verven, de voordeur 
schilderen, vensterbanken afkitten, het 
schoenenrek ophangen, de boekenkast 

bouwen en de lekkende douche verhel-
pen. Het to do lijstje lijkt alleen maar te 
groeien hoe langer we hier wonen.

Dit weekend hebben we de keuken ge-
sausd. Eindelijk is die dan ook klaar. Net 
als de woonkamer en de nieuwe badka-
mer. En zo werken we stapje voor stapje 
aan ons droomhuis. Stiekem denk ik nog 
wel eens met heimwee terug aan ons vo-
rige huis in Drachten. Nieuwbouw, per-
fect geïsoleerd en compleet af. Een tuin 
van 4 bij 5 meter met alleen stenen, waar 
we hooguit wat onkruid tussen de stenen 
hoefden weg te halen.

Wat hadden we daar in Drachten in he-
melsnaam tijdens de coronalockdown 
moeten doen iedere dag, vraag ik me wel 
eens af. Dan zouden al mijn vrije dagen 
uitsluitend Feike-dagen zijn. Ik geloof 
dan toch dat zo’n Nynke-dag beter bij 
me past. Geef me dan maar een biertje 
aan het einde van een dag hard klussen 
met de sausklodders nog in mijn haar. 
Heb ik maandag ook iets om aan Feike 
te vertellen.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Eindelijk wettelijk verlost van de energiebe-
drijven. Ze mogen niet meer zomaar bellen. 
Ik ben hier enorm mee ingenomen. Geluk-
kig hebben ook deze bedrijven een computer 
en kunnen ze achter mijn naam met dikke, 
vette, rode letters zetten: NOOIT WEER 
BELLEN. Ik kan nu in alle rust de televisie 
volgen wat betreft de coronaperikelen. Span-
nend, hoeveel mensen zich wel of niet laten 
inenten. Het aantal stijgt per week, gelukkig 
beschikt het RIVM ook over gedegen compu-
ters, waar alle mensen in geregistreerd staan, 
die een coronaprik hebben ondergaan. Ik denk 
een goede zaak, want dan voorkom je dat je 
dubbele uitnodigingen verstuurt, dat kost ten-
slotte alleen maar geld en tijd en ook kun je zo 
mooi bepalen hoeveel procent van Nederland 
meedoet. Dat het percentage stijgt, naarmate 
mensen er belang hebben, bijvoorbeeld omdat 
ze vakantie plannen in het buitenland komt 
ook naar voren. Ja, sommigen gooien principes 
snel opzij, als het eigen belang in het geding 
komt, maar dit terzijde. Nu de bellers hun be-
lactiviteiten stoppen, ben je weer aangewezen 
op de mensen die vijf dagen per week in wind 
en weer soms iets in mijn groene brievenbus 
deponeren. En ja, een brief van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Enige tijd geleden heb ik een uitnodiging voor 
een coronavaccinatie ontvangen. Uit hun ad-
ministratie blijkt dat ik de vaccinatie niet heb 
gehad. Ik moest daarvoor naar Leeuwarden 
en ik denk dat in totaal tien mensen, inclusief 
verkeersregelaars, hiermee bezig zijn geweest. 
Och, denk je dan een foutje, maar als blijkt dat 
in ons gezin, iemand voor de tweede keer zo’n 
brief krijgt, dan ga je toch even nadenken. Ik 
krijg daar niet een goed gevoel bij, de zorgvul-
digheid laat te wensen over is mijn mening. 
Bovendien vind ik dat hier kosten gemaakt 
worden, die wij als maatschappij moeten be-
talen, dat er onnodig papier verbruikt wor-
den. Och, wellicht zijn wij de enigen en heeft 
het RIVM hier geen actief geheugen meer over.

 Jefanka

COLUMN

Riekele Veenstra bouwde in drie jaar zijn eigen Pipowagen

‘De reis is foar my no al begûn’

KOLLUMERZWAAG - Riekele Veenstra (55) uit Kollumerzwaag heeft zijn droom waargemaakt. Hij heeft zijn eigen 
Pipowagen gebouwd waar hij nu ook in woont. Riekele staat met zijn Pipowagen op camping De Dobbe in Kol-
lumerzwaag waar hij veel bekijks heeft. Zijn doel is om voor langere tijd naar Zweden te reizen.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

,,Dit is echt genietsje’’, zegt Riekele 
terwijl hij in zijn eigen Pipowagen zit. 
In de ene hand heeft hij zijn sigaar, in 
de andere een kop koffie van het boe-
renbondservies dat in zijn keukentje 
staat. Drie jaar lang heeft hij erover ge-
daan om zijn eigen Pipowagen te ma-
ken, van Red Cedar hout. ,,Ik bin be-
gûn mei twa assen en fjouwer bannen. 
Plankje foar plankje ha ik alles derom 
hinne boud’’, vertelt Riekele. Daar ging 
heel wat denkwerk aan vooraf. Uren 
en uren zat hij te schetsen, tot in de 
kleinste details dacht hij na over waar 
bijvoorbeeld de leidingen moesten lo-
pen. Op een paar kleine details na is de 
Pipowagen nu helemaal af.

Riekele liep al twintig jaar met het idee 
rond om een eigen Pipowagen te bou-
wen. Hij heeft jarenlang in de bouw 
gewerkt als timmerman en metselaar, 
maar door slijtage in de rug is hij af-
gekeurd. De laatste acht jaar werkte hij 
in de catering. Riekele had zijn eigen 

grillwagen gebouwd en verkocht onder 
andere halve kip en snacks. Hij stond 
met zijn opvallend zwarte foodtruck 
onder andere in Kollumerzwaag, De 
Westereen en Ternaard. ,,Dy wein hie 
ik sels boud. Dat wie ek in pronkje, mar 
dizze Pipowein is myn ultime dream.’’  

Op reis naar Zweden
Drie jaar geleden stopte Riekele met 
zijn snackwagen en kreeg hij meer tijd 
om aan zijn Pipowagen te bouwen. 
Zijn huis - aan de andere kant van 
het spoor in Kollumerzwaag - staat 
te koop. ,,Dat hat in oare reden. Myn 
frou en ik binne út elkoar, derom fer-
keapje we ús hûs. Ik bin no drok oan it 
opromjen, in hiele put, want ik bewa-
rje alles.’’ Zo vond Riekele nog in oude 
pick-up op zolder met platen van El-
vis. Die staat nu in de Pipowagen. Het 
past mooi bij het geheel, de hele wa-
gen is in retrostijl ingericht. Zo over-
heersen de groene emaillen potten en 
pannen. De muur en tegeltjes zijn ge-

verfd in de groene Marlboro kleur, van 
de sigaretten. 

Alles wat Riekele nodig heeft zit in de 
wagen verwerkt. Wc, douche en zelfs 
een kleine wasmachine. Al met al is de 
wagen zwaarder geworden dan de be-
doeling. Hij weegt vier ton. ,,Swierder 
dan ik tocht. Ik woe graach hynders 

derfoar, mar dat kin no net. Dus moat 
ik op syk nei in frachtweintsje.’’ Het 
plan is namelijk dat Riekele volgend 
voorjaar op reis naar Zweden gaat. Hij 
houdt van het land, van het water en de 
bossen. ,,Kinst der frij rekreëarjen en ik 
nim myn hengel mei, want ik bin gek 
op fiskjen.’’ Het is zijn bedoeling om 
nog een Canadese kanoboot te bouwen 
die hij dan onder de wagen kan ver-
voeren. Daar is ruimte voor vrijgelaten. 
,,Mar dêr wie ik noch net oan takaam.’’

Elkenien is wolkom
Wanneer hij precies vertrekt is nog niet 
duidelijk. ,,Us heit is krekt opnaam yn 
Talmahûs, dus ik wol earst ôfwachtsje 
hoe it mei him giet.’’ Tot die tijd ver-
blijft hij op de camping in zijn eigen 
Pipowagen om te testen of alles werkt. 
En dat is het geval. ,,It is ûnfoarstelber. 
It is hielendal selsfoarsjennend. Sa fang 
ik it wetter op fanôf it dak en mei tank 
oan in filtersysteem ha ik hjir skjinner 
wetter dan thús. Op it dak lizze sinne-
panielen. Alles ha ik sels makke, oant 
de keukentafel ta’’, zegt Riekele trots. 
Zijn Pipowagen trekt nu al veel bekijks. 
Hij geniet ervan. ,,Elkenien is wolkom 
om even om it hoekje te sjen. Doe’t ik 
oan it sleuteljen wy ha ik faak tocht: 
wêr soene dizze bannen hinne rôlje? 
We sille it sjen. Foar my is de reis no 
al begûn.’’

Swellenêst van Riekele Veenstra. 
,,Ik bin sljocht fan sweltsjes, 

fandêr dizze namme.’’
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Foodvans maakt van barbecueën een ware beleving
DOKKUM - Wie op zaterdag bij de Albert Heijn in Dokkum winkelt heeft 
de vriendelijke grillmasters van Foodvans vast weleens zien staan in 
hun opvallende Foodtruck. Eén van hen is de 36-jarige Sjoerd Dijkman. 
Hij ontwikkelde samen met zijn vader Luitzen BBQ-smokers van formaat 
waarop hij op eigen authentieke wijze vlees-, vis- en groentegerechten 
bereidt. Een onvergetelijke ervaring.

Tekst: Klasina van der Werf

Op de peuterschool leerden ze elkaar 
al kennen, jaren later speelden ze in 
dezelfde band en nu vullen Sjoerd 
Dijkman en Dirk Steringa uit Dok-
kum elkaar aan als team van Foodvans. 
Sjoerd is het creatieve brein achter het 
bedrijf en Dirk regelt de boekhou-
ding, administratie en alles erom heen. 

,,We kunnen niet zonder elkaar’’, zegt 
Sjoerd. Als jongetje ging hij altijd al 
met zijn heit mee die in de weekenden 
machines ontwikkelde, meubels maak-
te of trappen van staal, aluminium en 
rvs. ,,Er was bijna geen nee te koop. 
Dat boeide mij, vooral die techniek. Ik 
hielp hem met flexen en lassen.’’ 

Liefde voor eten
,,Ik heb zoveel verschillende dingen 
gedaan’’, zegt Sjoerd als hij terugkijkt. 
Hij begon als elektricien en werd drie 

jaar later keukenhulp bij het Steak-
house in Dokkum. ,,Daar is mijn 
liefde voor eten ontstaan. Ik hakte 
daar de groenten en frituurde de chic-
ken wings. Daar sloeg de vonk over.’’ 
In 2015 is Foodvans ontstaan vanuit 
een caravan die werd omgetoverd tot 
The Blue Lagoon. Daarmee waren we 

de eerste Foodtruck in Nederland van 
waaruit we verse diverse stroopwafels 
verkochten. We werkten dag en nacht 
om ons netwerk op te bouwen. Na 
ruim twee jaar waren we er klaar mee 
en hebben we de caravan verkocht.’’

Unieke BBQ-smoker
Een rondreis door Azië volgde, sa-
men met zijn vriendin. Dirk en zijn 
vriendin kwamen ook langs. ,,Een 
week lang lagen we daar in Thailand 
dobberend in zee met een biertje in 

de hand te brainstormen over ons 
bedrijf. Bij terugkomst ontstond Be-
zorgdienst Dokkum (BDD) en twee 
maanden later staken we Foodvans 
in een nieuw jasje. Ik wilde ‘iets met 
eten’, evenementen en catering. Dat is 
een mooie omgeving om in te werken. 
Ik hou van die gezelligheid en lekkere 
vibes.’’ Sjoerd bouwde eerst een karre-
tje met zelfgemaakte friteuses waarin 
ze hamburgers en friet in bakten. De 
catering breidde uit en er kwam steeds 
meer interesse voor andere vormen 
van barbecues. Dat was voor hem de 
aanleiding om van begin tot eind zijn 
eigen BBQ-smoker te bouwen van ro-
buust staal, samen met zijn vader. De 
derde en grootste werd een smoker 
met een gastank van 1600 liter waar 
je in één keer tot 300 kilo vlees op 
kunt bereiden. ,,Een paar van ons ei-
gen ontwikkelde systemen zijn uniek. 
Deze smoker zie je nergens anders ter 
wereld’’, zegt Sjoerd trots.

Passie voor vlees en vuur
Vanaf 2017 stonden de mannen van 
Foodvans regelmatig op festivals en 
evenementen met rokende BBQ-
smokers, oldskool friet en houtge-
stookte steenovens waarin ze pizza’s 
bakten. Een bijbehorende foodtruck 
stond nog op de bucketlist. ,,Die heb 
ik mezelf als verjaardagscadeau ge-
geven’’, lacht Sjoerd. De voormalige 
meubelwagen is helemaal verbouwd 
tot een rijdende keuken en compleet 
voorzien van stromend warm en koud 
water, rvs werkbanken, een koeling, 
vriezer en alle benodigdheden om hy-
giënisch te kunnen werken. ,,Wij stre-
ven altijd naar perfectie.’’ 

En zo maakte Sjoerd van zijn passie 
voor vlees en vuur zijn werk. ‘Cate-
ring met avontuur’, zo omschrijft hij 
het zelf. De mogelijkheden werden 
steeds groter en voor 2020 stond de 
agenda vol met de mooiste festivals. 

,,Voor het eerst hoefden we er zelf 
niet meer achteraan en werden we – 
samen met ons onmisbare Foodvans-
team - overal gevraagd. Totdat corona 
de hele planning in de war gooide. 
Binnen twee weken was onze agenda 
leeg. We hebben meteen het roer om-
gegooid en zijn begonnen met een 
pop-up store aan de Hogedijken in 
Dokkum. Dat sloeg aan. En ook onze 
webshop met vacuüm verpakte pro-

ducten werd in heel Nederland een 
succes. De volledig opgemaakte hap-
jesplanken en cadeaupakketten waren 
ook niet aan te slepen.’’

Nu de vraag naar catering weer toe 
neemt komen de nieuwe ideeën bij 
Sjoerd alweer naar boven borrelen. 
,,In mijn hoofd ben ik al bezig met iets 
nieuws. Ik verklap nog niet wat, maar 
één ding is zeker: het is oars as oars.’’

Eerlijk, echt en authentiek

Foodvans biedt een scala aan heer-
lijke gerechten: van warm gerookte 
zalm, spare ribs en pulled pork tot 
sinnige baarch (licht pittig Zeeuws 
vlees) en nog veel meer. De ingre-
diënten zijn zo streekgebonden en 
biologisch mogelijk en altijd vers 
en zorgvuldig geselecteerd. De zelf 
ontwikkelde kruidenmelanges, ma-
rinades en sauzen worden selectief 
per gerecht toegepast om de kwali-
teit en smaak te bewaken. De heren 
van Foodvans koken op authentieke 
wijze op open vuur en gebruiken 
uitsluitend 100% hout en houtskool 
in hun zelfgemaakte barbecues. 

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

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

Ongeacht waar u bent verzekerd. 
 

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

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

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

Kersenslof € 5.95

Beppe’s cake met roomboter € 2.45

4 luxe broodjes € 4.45

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

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
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Welkom in de jungle 
van Wâlterswâld
WÂLTERSWÂLD - Pieter Veenstra twijfelde vroeger of hij tuinman of vrachtwagenchauffeur wilde worden. Hij koos 
voor het laatste. ,,Dat wie in ferkearde keuze’’, stelt Veenstra nu. Nadat hij afgekeurd werd pakte hij alsnog zijn 
grote hobby op: tuinieren. Mét resultaat. Mensen uit het hele land komen naar de Zandhorst 3 in Wâlterswâld om 
zijn siertuin te bewonderen. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto’s: Marcel van Kammen

Elke dag maakt Pieter Veenstra een 
rondje door zijn tuin van 3500 m2. Hij 
houdt ervan dat alles er netjes bij ligt. 
Speciaal voor de Westereender heeft 
hij het gras gisteren ‘tusken de buien 
troch’ gemaaid. Vanwege het slechte 
voorjaar komt alles dit jaar drie we-
ken later in bloei, weet Veenstra. Trots 
wijst hij alle soorten planten in zijn 
tuin aan. Hij houdt van aparte plan-
ten en bomen, die je niet overal ziet. 
Zo heeft hij palmbomen in zijn tuin 
staan en een grote bananenboom. ,,Yn 
de winter doch ik der in linnen dûk 
om hinne om de beam te beskermjen’’, 
zegt Pieter. Hoe hij weet wat er alle-
maal moet gebeuren om zijn tuin zo 
mooi te houden? ,,Ik doch alles op 

gefoel’’, stelt hij. Zijn vrouw Tine be-
aamt dat. ,,Hy lêst noait in boek.’’ 

‘Alles bloeit dit jaar drie weken later’
Het is dan ook extra bijzonder dat Pieter 
Veenstra deze tuin zelf helemaal heeft 
aangelegd. ,,Minsken leauwe soms net 
dat ik dat sels hielendal dien ha. Do bist 
dochs frachtweinsjauffeur?’’, zeggen ze 
dan. En dat was ook zo. Vijf dagen in de 
week reed hij voor Frico naar Frankrijk 
en Duitsland. Hij maakte lange dagen. 
,,Ik moast altyd hurd, hurd hurd.’’ Van-
wege zijn arm werd hij echter afgekeurd. 
Twee jaar kon hij helemaal niks meer 
met zijn arm. Daarna pakte hij zijn hob-
by op: tuinieren. En hoe. Hij creëerde 
een prachtige tuin met vele mooie hoek-
jes, compleet met een grote vijver, brug-
getje en waterval. Vele vlinders en vogels 
vliegen door zijn tuin. ,,Sommigen sizze, 
it liket hjir wol in jungle’’, lacht Veenstra. 
Al is hij op het moment niet helemaal 
tevreden over zijn tuin. ,,Alles leit plat. 
In bytsje rein is wol moai, mar dit waar 
fyn ik neat. It wol net rjocht bloeie.’’

‘Ik tocht: ik gean dea’
Het zit Veenstra dit jaar sowieso al niet 
mee, want in februari kreeg hij corona. 
Hij heeft geen idee hoe hij aan de ziekte 
komt, want zijn vrouw was niet besmet en 
voor de rest ziet hij momenteel niemand. 

,,Der komt hjir gjinien en ik gean nergens 
hinne.’’ Hij was elf dagen lang doodziek 
en viel in die tijd tien pond af. ,,Ik tocht: 
ik gean dea.’’ Maar hij kwam er weer bo-
venop, al kreeg hij ook nog een tia. ,,Ik ha 
in beste reis hân. Mar ik bin der wer, al 
bin ik soms noch wol wat wurdich.’’

Open voor publiek
Toch ziet hij het zitten om weer men-
sen te ontvangen in zijn tuin. Elke za-
terdag kunnen bezoekers een kijkje ne-
men, voor €2,50 per persoon. Voor dat 
geld koopt hij – hoe kan het ook anders 
– weer nieuwe planten. Want de tuin 
blijft zijn grote passie. Door de jaren 
heen zijn er bussen vol liefhebbers bij 
zijn tuin wezen kijken. ,,Soms komme 
der ek wol frjemde besikes lâns. Ik ha 
in kear meimakke dat twa froulju net 
betellen en oan it ein blaugers meina-
men ûnder de earm. Se gongen der as 
in hazze fantroch. Ek in kear wie der 
in fles drank, dy’t yn ús blokhut stie, 
samar fuort. Mar njoggen fan de tsien 
kear is it goed folk hear, wat hjir komt. 
En ek ús fiif pake- en beppesizzers fine 
de tún prachtich. We ha hjir sels in 
kear in trouwerij hân, fan de freondin 
fan ús dochter. Dat kin hjir allegearre. 
Elkenien is wolkom. De kofje moat 
minsken sels even meinimme, mar ik 
jou graach in rûnlieding.’’

Groep 8 van CBS de Boustien speelde musical 

‘Sabotage op het spoor’ in de Teatertûn Broeksterwâld
BROEKSTERWÂLD - De leerlingen van CBS de Boustien uit De Westereen voerden vorige week een prachtige musi-
cal op in de Teatertún in Broeksterwâld. Mede dankzij deze bijzondere locatie en de hulp van alle mensen in de 
Teatertún was het en groot succes.

Dankzij de inzet van verschillende 
ouders, het prachtige zelfgemaakte 
decor en door het vele oefenen was 
de musical ook dit jaar weer een suc-
ces. ’s Avonds konden de ouders live 
genieten van een fantastische musi-
cal. Andere familieleden konden via 
een livestream meekijken. De leer-
lingen van groep 8 sloten hiermee 
hun periode aan CBS de Boustien af.

De musical ‘sabotage op het spoor’ 
ging over een trein die was gestrand 
in het piepkleine bergdorpje Bijster. 
Het gros van de vakantiegangers moet 
de nacht noodgedwongen in de bui-
tenlucht doorbrengen. De voorraad 
kolen van de trein bleek echter op 
mysterieuze wijze te zijn verdwenen 
én machinist Tony was gedrogeerd. 

Dat kon geen toeval zijn: iemand had 
de trein gesaboteerd! Maar wie? En 

waarom? Zelfs een groep zeer aanwezi-
ge commando’s wisten niet hoe ze deze 
situatie konden oplossen. Gelukkig 

bleek er hulp onderweg van niemand 
minder dan Mees Blond (geheim agent 
070) én zijn trouwe assistente Penny.
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Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

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

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

vishandel mattie
VOOR DE LEKKERSTE VIS
06-16673750

MOET U BIJ MATTIE ZIJN!
woensdag: Kootstertille

donderdag: Harkema
vrijdag: De Westereen

zaterdag: Buitenpost

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

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

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

DAMES / HEREN / BABY

22 JULI
Klean & sa’s

DRIE DOLLE DAGEN

23 JULI
50% KORTING

24 JULI
OP ALLES!!!
JEANS, BASICS, PARFUM, SCHOENEN,
BOXERSHORTS, SIERADEN ENZ. ENZ

Wild
SALE
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Het gevecht tegen onrecht
Huis-aan-huiskranten hebben het zwaar en vechten om hun voortbestaan. 
Een strijd die journalist, presentator en columnist Sander de Kramer aan 
het hart gaat. Als 17-jarige scholier begon de geboren en getogen Rotter-
dammer z’n carrière ooit bij huis-aan-huiskrant De Dordtenaar. Inmiddels 
ligt z’n focus een stuk verder van huis en zet Sander zich met z’n eigen 
Sunday Foundation in voor een betere toekomst voor minderbedeelden, 
onder andere in Sierra Leone.

Tekst: Nynke van der Zee

Sierra Leone; voor de meeste mensen 
is het nog een hele zoektocht om het 
West-Afrikaanse land op de wereld-
kaart aan te kunnen wijzen. Sander de 
Kramer kent er inmiddels uitstekend 
de weg. ,,In 2007 schreef ik voor De 
Telegraaf een artikel over de slechtste 
plekken op aarde’’, begint hij z’n ver-
haal. ,,Voor de vijfde keer op rij was 
Sierra Leone uitgeroepen tot slechtste 
plek ter wereld. Mijn grote vraag was 
uiteraard: waarom? Wanneer ik ergens 
over schrijf, wil ik er zelf zijn geweest. 
Dat is altijd mijn uitgangspunt ge-
weest. Dus ben ik in 2007 afgereisd 
naar Freetown, de hoofdstad van Si-
erra Leone. Zonder het zelf te weten, 
was dat het begin van een nieuwe mis-
sie in mijn leven.’’

‘Wanneer ik ergens over 
schrijf, wil ik er zelf zijn 

geweest’

Op zijn reis in Sierra Leone ontdekt 
Sander al snel waarom het West-Afri-
kaanse land vijfmaal op rij tot de slecht-
ste plek ter wereld wordt uitgeroepen. 
,,Het land kampt nog altijd met de ge-
volgen van een bloedige burgeroorlog, 
waardoor een groot deel van de bevol-
king moest vluchten, alles kapot werd 
geschoten en ontzettend veel kinderen 
wees zijn geworden. Deze kinderen 
kwam ik tegen in de vele diamantmij-
nen die het land telt. Onder erbarme-
lijke omstandigheden werkten ze voor 
tien cent per dag in de mijn. Mijn hart 
brak toen ik hun verhalen hoorde. Voor 
mij was één ding meteen duidelijk: dit 
kon ik niet laten gebeuren.’’ 

Puur idealistenbloed
Waar menig journalist z’n artikel 
schrijft, z’n koffers weer inpakt en blij 
is wanneer ‘ie in het vliegtuig richting 
Schiphol zit, werkt het bij Sander net 
even iets anders. Door de aderen van 
de 1.90 meter lange Rotterdammer 
stroomt namelijk 100% puur idealis-

tenbloed. ,,Mijn moeder is een rasi-
dealiste’’, lacht hij. ,,Het is me met de 
paplepel ingegoten om op te komen 
tegen onrecht. Als zesjarig jongetje 
verkocht ik mijn knuffelberen om geld 
in te zamelen voor kinderen in Roe-
menië. Ik organiseerde fietstochten 
voor klasgenootjes, die voor tien cent 
een glaasje roosvicee kregen bij de fi-
nish. Alles voor het goede doel.’’ 

Die arme Roemeense leeftijdsgenoot-
jes had Sander destijds natuurlijk nog 
nooit gezien, maar het gevoel van on-
recht zat zo diep van binnen dat hij 
niet stil kon blijven zitten. ,,Dat gevoel 
was duizendmaal sterker toen ik oog in 
oog stond met die diamantkinderen in 
Sierra Leone in 2007’’, vertelt hij. ,,Ik 
kon me niet omdraaien en weglopen. 
Die dag heb ik mezelf een belofte ge-
daan. Als er niemand is die voor hen 
opkomt, dan doe ik het. Ik haal die 
kinderen koste wat kost uit die mijnen. 
Als het nodig is zelfs eigenhandig.’’

Van de mijn naar school
‘Zo gezegd, zo gedaan’ is in dit verhaal 
een uitdrukking die niet helemaal op 
z’n plaats is. Het stukje ‘zo gezegd’ 
blijkt namelijk eenvoudiger dan ‘zo 
gedaan’. Samen met Hugo Borst zet 
Sander de Sunday Foundation op, met 
als doel de diamantkinderen te bevrij-
den. De diamantenhandel in Sierra 
Leone is een gevaarlijke business, ont-
dekt Sander al snel. ,,Er wordt door 
de grote handelaren veel geld verdient 
over de rug van kinderen. Je kunt je 
voorstellen dat deze heren niet zo blij 
waren met ons plan om de kinderen te 
bevrijden’’, legt Sander uit. Wonder-
wel slaagt het hem, maar niet zonder 
slag of stoot. ,,Wanneer ik nu in Si-
erra Leone ben, word ik 24/7 bewaakt, 
omdat mensen het op me gemunt 
hebben. Maar die persoonlijke prijs is 
het me meer dan waard wanneer ik die 
blije koppies van de kinderen zie, die 
in plaats van naar de diamantmijn nu 
naar school gaan.’’ 

“Deze nieuwe generatie kan 
het land stapje voor stapje 

weer opbouwen”

Met zijn Sunday Foundation haalde 
Sander de afgelopen jaren niet al-
leen talloze kinderen uit de mijn, 
hij bouwde ook nog eens tientallen 
scholen waar ze onderwijs en een 
gezonde maaltijd krijgen. ,,Inmid-
dels gaat de eerste lichting bevrijde 
kinderen naar de universiteit’’, grijnst 
hij zichtbaar trots. ,,Twee jongens 
zijn profvoetballer geworden en één 
van de meisjes scoorde als zangeres 
onlangs een hit met haar eigen num-
mer. Ik ben daar zo ontzettend trots 
op. En niet alleen op deze kinderen, 
maar op hen allemaal. Ze doen het 
zo geweldig goed op school. Ze zijn 
fanatiek en gebruiken hun kennis om 
als nieuwe generatie het land stapje 
voor stapje weer op te bouwen.’’ 

Een Hollander in Guinee
Iedere dag heeft Sander via 
Whatsapp contact met ‘zijn’ kinde-
ren. Een aantal van hen draagt zelfs 
zijn Hollandse achternaam. ,,Dat 
begon met Alpha, een jongetje dat 
ik leerde kennen toen hij acht was’’, 
legt hij uit. ,,Alpha’s vader was ver-
dronken, z’n moeder overleden. Ik 
heb hem vanaf dag één onder mijn 
vleugels genomen. Toen hij onlangs 
werd gescout als talentvolle voetbal-
ler door buurland Guinee, had hij 
een paspoort nodig. Hij belde me 
dolblij op met het nieuws en vroeg of 
hij mijn achternaam mocht hebben. 
En hij wilde graag de voornaam van 
mijn vader. Dus in Guinee voetbalt 
nu een Pieter de Kramer. Trotser kun 
je mij uiteraard niet maken”, glim-
lacht Sander breed.

Na de start van de bevrijding van 
de diamantkinderen is de Sunday 
Foundation inmiddels met meer-
dere projecten actief in Sierra Leone. 
,,We regelen werk voor gehandicap-
ten en geven oorlogsweduwen een 
nieuwe toekomst met micro-kre-
dieten”, somt Sander op. ,,We leiden 
straatprostituees in Freetown op tot 
kapster, kok of kleermaker. Van ons 
krijgen ze en startkapitaal om alle 
spullen te kopen die ze nodig heb-
ben. Datzelfde doen we voor vissers-

dorpen, waar we de mannen visnet-
ten geven en de vrouwen geld om 
de vis te pekelen, zodat ze het kun-
nen verkopen op de markt. Inmid-
dels hebben we meer dan 350.000 
mensen in Sierra Leone een nieuwe 
toekomst gegeven. En ook in andere 
landen als Afghanistan en Congo 
zijn we inmiddels actief met dit soort 
hands-on projecten.’’

Four Freedoms Award
Sanders opvallende goede daden 
blijven niet onopgemerkt. Begin 
2020 krijgt hij het bericht dat hij de 
winnaar is van de prestigieuze Four 
Freedoms Award. Een prijs die ieder 
jaar wordt uitgereikt aan mannen, 
vrouwen en organisaties die op in-
spirerende wijze invulling geven aan 
de vier vrijheden: vrijheid van me-
ningsuiting, vrijheid van godsdienst, 
vrijwaring van gebrek en vrijwaring 
van vrees. Sander krijgt de award als 
blijk van waardering voor zijn in-
novatieve wijze van hulpverlening. 
Door de coronacrisis wordt de uit-
reiking echter een jaar opgeschoven. 

Op 31 maart 2021 is het zo ver en 
krijgt Sander de Four Freedoms 
Award uitgereikt. Plotseling mag 
hij zich scharen in een rijtje van we-
reldberoemde weldoeners als Nelson 
Mandela, Majoor Bosshardt en de 
Dalai Lama. ,,Ongelooflijk’’, vindt 
hij nog steeds. ,,Ik heb dit werk nooit 
gedaan om zelf in de belangstelling 
te staan. Maar met deze prijs kan ik 
wel onze Sunday Foundation in de 
spotlights zetten. Daar gaat het me 

om. Door deze prijs weten nu nog 
meer mensen wat we doen en steu-
nen ons in onze strijd.’’

“Wij maken van ieder 
kansarm kind een 

zondagskind”

Voor de bakker
Even nog twijfelde Sander om zijn 
prestigieuze prijs op te dragen aan 
een bakker in Leiden, waar hij begin 
jaren ’90 als dakloze aanklopte. ,,Ik 
was in 1994 gestart als hoofdredac-
teur van de daklozenkrant in Rot-
terdam’’, legt hij uit. ,,Zoals ik eerder 
al zei: als ik ergens over schrijf, wil 
ik er zelf zijn geweest. Vandaar dat 
ik zelf wilde ervaren hoe het was om 
op straat te leven. Ik heb mijn huis-
sleutel ingeleverd en heb een maand 
lang op straat geleefd. Een ervaring 
die me altijd bij zal blijven.’’ 

Op een dag klopte Sander als dak-
loze aan bij een bakker in Leiden met 
de vraag of de bakker wellicht nog 
brood over had. ‘Ik geef mijn brood 
nog liever aan de beesten dan aan een 
smerige zwerver zoals jij’, was zijn 
antwoord. ,,De minachting in die 
uitspraak heeft me nooit meer losge-
laten”, knikt Sander. ,,Het heeft het 
vuur in mij doen ontbranden om ie-
dereen een goede toekomst te geven. 
Van daklozen in Rotterdam tot dia-
mantkinderen in Sierra Leone. Dat 
is precies de missie van onze Sunday 
Foundation. Wij maken van ieder 
kansarm kind een zondagskind.’’

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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De Natuurlijke Bron
We zijn terug van vakantie. We moch-
ten weer op één van onze prachtige 
Waddeneilanden verblijven. Ergens 
verscholen in de natuur, met uitzicht 
op de papsûger. De papsûger en de 
slangedinnebeam. Ik weet dat veel 
lezers deze bomen niet kennen. Ik 
ook niet, ik leerde ze kennen door 
het mooie Frysktalige natoergidsje 
Beammen van Sake P. Roodbergen, 
vooral een bekende naam in de 
Friese weidevogelwereld. 

Tekst: Johannes van Kammen

Foto: Marcel van Kammen

De zeer handige gids, een samenwer-
king met It Fryske Gea, past in vrijwel 
iedere broekzak en geeft een uitstekend 
beeld van bomen in onze provincie. Dat 
de tien mooiste bomen van Friesland 
zijn opgenomen, maakt het boekje ex-
tra aantrekkelijk. Gelukkig is het geen 
puur specialistisch boek, hierdoor is 
het ook bijzonder handig voor de leek 

om te ontdekken wat voor bomen er 
in onze provincie nog aanwezig zijn. 
De vele foto’s maken herkennen en 
bewonderen alleen maar gemakkelijker 
en ook mooier. Vaak weten we over de 
longen van onze natuur veel te weinig, 
laat staan hun namen. De papsûger, de 
wilde kamperfoelie is daar een van. Ik 
heb persoonlijk genoten van dit boekje 
en voor de prijs van 12,50 euro lijkt het 
binnen bereik van velen. Nogmaals niet 
om insider te worden, maar gewoon om 
ook eens en dan anders naar bomen te 
kijken. 

Mijn eerste visotter
Kent u dat gevoel van optimaal geluk. 
Niet veroorzaakt door het winnen van 
iets, een geldprijs of zo, maar gewoon 
in de natuur. Eigenlijk win je wel iets, 
een gevoel wat in mijn visie door niets 
geëvenaard kan worden. Een week voor 
mijn vakantie, was er weer zo’n moment. 
Eerst stond ik te genieten van brasems 
die aan het kuitschieten waren en een 
klein half uurtje later, de visotter. Mijn 
eerste visotter, ik wou bijna beginnen te 

dansen en te springen, mijn eerste visot-
ter en hier ook nog in onze eigen regio. 
Soms vind ik het leuk om met anderen 
samen te zijn, maar voor eerste waarne-
mingen ben ik liever alleen. Dan kan ik 
intens genieten, hoef ik geen gevoelens 
te beschrijven, hoef ik niet te praten en 
kan ik blijven genieten zolang ik dat 
wil. Kinderachtig, geen volwassen ge-
drag? Ik denk het, maar wat is er mis 
mee? Het is niet gevaarlijk, alleen maar 
verlangend naar meer van dit soort mo-
menten. Dat het dan ook nog in de ei-
gen regio is, maakt het nog mooier. 

De otter heeft zwempoten en een 
donkere, dichte, bruine vacht. De ot-
ter eet voornamelijk  vis, zoals  pa-
ling,  baars,  snoek,  karper  en  zalm. 
Hij heeft een voorkeur voor vissen die 
kleiner zijn dan 25 cm. Hij eet ook am-
fibieën, watervogels,  woelratten,  rat-
ten,  rivierkreeften,  krabben,  wor-
men  en  insecten: in feite alles wat hij 
in het water aantreft. Otters kunnen 
zeven tot acht uur achter elkaar zwem-
men, met een gemiddelde snelheid van 

1,5 tot 2 kilometer per uur. Otters dui-
ken gemiddeld tien tot veertig seconden 
onder water. Otters zijn vooral ‘s nachts 
actief en leven voornamelijk solitair. Tij-
dens het foerageren kunnen ze 3 tot 10 
kilometer afleggen. Overdag gebruiken 
ze beschutte plaatsen als  rietbedden, 
ondergrondse holten en holle bomen 
als rustplaats. Soms is de ingang van een 
hol onder water gelegen, het slaapge-
deelte is dan voorzien van een luchtgat. 
De bodem van het slaaphol is bedekt 
met droog plantaardig nestmateriaal. 
Een visotter dier gebruikt vaak meer-
dere vaste rustplaatsen en holen binnen 
zijn woongebied. De otter leeft vooral 
in zoetwatergebieden met voldoende 
bedekking, als rivieren, meren, kanalen, 
beken en moerassen. 

Uitsterving van de otter
Al sinds de middeleeuwen werd er veel 
op otters gejaagd. Rond 1900 werd de 
jacht echter massaal. Vooral vissers za-
gen hem als een grote concurrent. En 
ondanks het feit dat een otter maar 
vier of vijf vissen per dag nodig heeft, 
geloofde men dat ze hele vijvers en wa-
terlopen zouden leegvangen. In het Ver-
enigd Koninkrijk werd de jacht meestal 
met meutes van zo›n twintig honden 
gehouden, in  Nederland  waren slechts 
een paar honden al voldoende. Door 
vervuiling,  habitatvernietiging, versto-
ring, verkeer, visnetten en jacht liep het 
aantal otters in West-Europa achteruit 
en was de soort zelfs in enkele landen 
uitgestorven, ook in Nederland.

Door de moeilijkere leefomstandighe-
den, zoals het oprukken van de mens, 
met zijn  jacht  en auto’s, kreeg de otter 

het erg moeilijk in Nederland. Deze 
omstandigheden leidden tot uitsterving 
van de otter in 1988.  In 1989 werd er 
een otter doodgereden in Friesland; het 
laatste exemplaar dat in Nederland werd 
waargenomen. Met deze otter werd de 
soort datzelfde jaar nog definitief uitge-
storven verklaard in Nederland. Er wer-
den vanaf dat moment plannen gemaakt 
om Nederland weer leefbaar te maken 
voor de otter. Otters komen alleen 
voor in visrijke wateren met voldoende 
schoon en helder water.

Als een speer
DE WESTEREEN - Een visdiefje duikt het water in om zo de lekkerste visjes 
van De Westereen te vangen. Het is altijd genieten op mijn vaste stekkie en ein-
delijk kon ik nu de foto maken waarvan ik altijd al had gedroomd. Tuurlijk vind 
ik hem niet perfect als kritische fotograaf, dus zal ik mijn best doen om dit beeld 
de komende dagen te perfectioneren.

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

Tjap Tjoy + Foe Yong Hai 
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 19,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Tjia Sauw
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté

Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 23,95

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

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

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

Voor een zorgvuldig en flexibele bewindvoerster 
bent u bij mij aan het juiste adres!
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Belangrijke rol voor
taxichauffeurs tijdens
coronacrisis
KOLLUMERZWAAG - 55.000 kilometer. Zoveel kilometers maakte de 
speciaal ingerichte Covid-bus van Taxi NOF het afgelopen anderhalf 
jaar met Covid-patiënten die ontslagen werden uit het ziekenhuis, 
maar die niet zelfstandig naar huis konden komen. 

Tekst: Johanna Kommerie Foto: Jaap de Boer

Toen het taxibedrijf van Jessica van 
der Heiden werd gevraagd om zo-
geheten Covid-ritten te verzorgen 
bouwde ze eigenhandig een bus om 
en deed ze de eerste ritten zelf. Om 
te kijken hoe het zou gaan, voordat 
ze van haar medewerkers vroeg of 
zij ook deze ritten op zich wilden 
nemen. Zo’n zeven collega’s waren 
hiertoe bereid en maakten zo de rit-
ten die ze hun leven lang niet zullen 
vergeten. ,,Deze mensen waren dan 
wel ontslagen uit het ziekenhuis, 
maar er waren zelfs gezonde der-
tigers bij die nog geen vijf stappen 
zonder ondersteuning konden zet-
ten. Dat heeft erg veel indruk ge-
maakt op onze chauffeurs”, aldus 
Van der Heiden. Voor dergelijke 
ritten waren vier beschermende 
overalls nodig per rit. Na ieder con-
tactmoment moest er omgekleed 
worden. De ritten konden eigenlijk 
niet uit, omdat ze veel meer tijd 
kostten dan gebruikelijk, maar Van 
der Heiden wilde ze desondanks 
toch graag doen. ,,We zijn al jaren 
actief in het zorgvervoer. Ik zag dit 
dan ook als onze plicht en onze 
chauffeurs vonden dat ook. Zij heb-
ben zich enorm ingezet, terwijl het 
voor hen ook best lastig was. Het 
sociale zit in hun DNA. Maar met 
alle mondkapjes, schermen en an-
dere maatregelen was het lastig om 
gesprekken te voeren in de taxibus.”

Bijzondere tijd
Het afgelopen anderhalf jaar was 
vreemd voor Taxi NOF. Van altijd 
in beweging naar plotselinge stil-
stand. ,,We hadden op bepaalde re-
gelingen geen recht omdat er werd 
gekeken naar 2019, terwijl wij juist 
vanaf begin 2020 een nieuwe grote 
opdracht hadden. Gelukkig worden 
wij als taxibedrijf gezien als onder-
deel van de zorgketen, waardoor 

er continuïteitsgelden beschikbaar 
waren. Dat is onze redding geweest. 
We hebben gelukkig alle medewer-
kers in dienst kunnen houden.” 

Ondanks dat er zorgen waren, kijkt 
Van der Heiden ook wel terug op 
een bijzondere tijd. ,,Hier op de 
zaak was het voor het eerst in meer 
dan vijfentwintig jaar rustig. Voor-
heen werd je ook wel eens wat ge-
leefd, maar nu hadden we ook echt 
even tijd voor een kopje koffie met 
onze medewerkers die bij toerbeurt 
langskwamen. Dat was dan ook wel 
weer mooi.”

Personeelstekort
Nu Nederland meer en meer van 
het slot gaat wordt het ook in de 
taxibranche weer drukker. ,,Wat 
betreft zorgvervoer zitten we weer 
op zo’n 90% van wat we voorheen 
deden. Het overige vervoer blijft 
nog wat achter, maar ook dat niveau 
zit nu op zo’n 70-80%. Schiphol-
vervoer daarentegen moet echt nog 
weer op gang komen. Stonden we 
voorheen zo’n tien keer per dag op 
Schiphol, nu is dat een paar keer per 
week. Maar we verwachten dat het 
binnenkort allemaal weer los gaat 
barsten. Mensen willen er graag 
weer op uit. Ouderen hebben bo-
vendien een kilometerbudget en dat 
is bij de meesten nog lang niet op. 
Dus over een paar weken verwach-
ten we drukte als vanouds.”

Met het losbarsten van de drukte 
voorziet Van der Heiden echter 
een nieuw probleem: ,,Personeels-
tekort.” Over de gehele taxibranche 
is dringend behoefte aan nieuwe 
chauffeurs. Wie de juiste papieren 
op zak heeft of bereid is die te ha-
len, is daarom van harte welkom bij 
Taxi NOF.

Juf Nieske stopt na 46 jaar:  
‘Elk bern hat talint’
FEANWÂLDEN - De 65-jarige Nieske van der Veen – Smid uit Feanwâldster-
wâl heeft na 46 jaar afscheid genomen van obs dr. Theun de Vriesskoalle 
in Feanwâlden. Het zal voor haar wel wennen zijn want als peuter ‘hielp’ 
ze haar ouders al op school die allebei ook in het onderwijs zaten.

Nieske groeide op in Drachtstercom-
pagnie waar haar heit hoofd van de 
basisschool was. Vanwege de krapte op 
de arbeidsmarkt werd haar moeder na 
vier jaar ook juf op die school. ,,Ik ha 
twa jier by ús mem yn ‘e klas sitten en 
trije jier by ús heit. Dêr ha ik in soad 
fan leard. Ûnder oaren dat privacy foar 
bern hiel belangryk is. As ik thús wat 
die, wisten se it op skoalle en oarsom’’, 
vertelt Nieske. 

In eerste instantie wilde Nieske graag 
ergotherapeut worden, maar voor die 
opleiding moest je 18 jaar of ouder zijn. 
Nieske was bijna 17 toen ze van de 
Havo kwam. Daarom koos ze voor de 
Pedagogische Academie. Dat beviel zo 
goed, dat ze nooit meer anders wilde. 
Nieske begon in 1975 bij de obs dr 
Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden. 
Haar eerste en haar laatste school. In de 
jaren ’80 was ze boventallig en maakte 
ze een uitstapje naar obs De Wiksel in 
De Westereen. ,,Mar Feanwâlden wie 
myn plakje. Gelokkich kamen der wer 
oeren frij op dizze skoalle en koe ik 
werom komme. Ik ha noch in skoftsje 
32 oeren lesjûn op beide skoallen. Dat 
wie in drokke tiid want doe hiene we 
thús trije lytse bern. Mar ast jong bist, 
kinst in protte.’’

Niekse heeft les gegeven aan alle groe-
pen, van 1 tot en met 8. Het vaakst aan 
groep 3. ,,In prachtich jier, dan giet der 
in wrâld foar de bern iepen mei it lêzen 
en skriuwen.’’ In de jaren dat Nieske 
juf is geweest, is er heel wat veranderd 
in het onderwijs. Zo herinnert ze zich 
de tijd dat ze bijna geen methodes ge-
bruikten. ,,Dan moasten we alles sels 
betinke, dat fûn ik prachtich.’’ Nieske 

was ook één van de eerste juffen die be-
gon met een duobaan, samen met juf 
Baukje. Ze moesten daarvoor nog een 
heel plan schrijven, onder andere over 
de verdeling van de taken. Ook was er 
een tijd dat een leerkracht zich overal 
voor moest verantwoorden. ,,Oan de 
hân fan toetsen moasten wy alles sjen 
litte oan de ynspeksje. No is dat krekt-
lyn gelokkich wol wat feroare. Net de 
methoade en de toetsen binne it wich-

test mar de learkrêft is it dy er ta docht. 
Asto dingen dochst allinnich om dy te 
ferantwurdzjen dan giet it ten koste fan 
de bern.’’

Nieske vindt het belangrijk om naar 
élk kind te kijken. Niet voor niets is ze 
IB’er (intern begeleider). Slimme kin-
deren hebben extra uitdaging nodig en 
kinderen die moeite hebben om mee te 
komen, kunnen extra hulp gebruiken. 

,,As it dan slagget om bern hegerop 
te krijen is dat prachtich.’’ Wat Nieske 
het belangrijkste vindt is om te kijken 
naar de talenten van kinderen. Binnen 
de Stichting Roobol, waar de Theun de 
Vriesskoalle onder valt, wordt daar ook 
extra op gelet. ,,Elk bern hat talint. De 
ien kin goed timmerje en in oar is in 
echte trochsetter. Ik sjoch dat ek by ús 
eigen bern, de ien is kreatyf en de oare 
sportyf. Elk talint telt like folle mei.’’

Nieske straalt als ze over haar werk 
en over de kinderen praat. Wat ze het 
meeste zal missen? ,,De kollega’s. We 
ha sa’n moai team op dizze skoalle. Dat 
seachst ek mei myn ôfskie. It wie myn 
twadde famylje. De ferantwurdelikhyd 
en de stress sil ik net misse. Ik wurke 
de lêste jierren noch mar twa dagen as 
IB’er, mar yn myn holle wie ik der altyd 
mei dwaande.’’ 

Nieske verwacht dan ook dat ze de ko-
mende tijd nodig zal hebben om ‘skoa-
lle út ‘e holle te krijen’. Ze wil rustig aan 
doen. Lekker in de tuin werken, genie-
ten van de kleinkinderen en school na 
al die jaren loslaten. ,,Dat sil moeilik 
wêze, want skoalle wie der altyd, ek 
doe’t ik lyts wie. Ik wie twa jier doe’t 
ús mem as juf begûn en dan kamen wy 
der gauris te helpen.’’ Haar man stond 
eveneens voor de klas, maar dan in het 
voortgezet onderwijs. Hij nam vorig 
jaar afscheid. ,,It is foar ús no tiid om 
noch mear te  genietsjen fan alles wêr’t 
wy oars net oan ta kamen. En leuke 
dingen dwaan mei de beppesizzers. Net 
opfiede, mar ek de dingen dwaan dy’t 
misskien net altyd ferantwurde binne, 
dy’t allinnich by pake en beppe kin…’’ 

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 21 augustus
• Zaterdag 2 oktober

• Zaterdag 13 november
• Zaterdag 18 december
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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

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

Antiquariaat “Het Vergeet-Mij-Nietje” 
 

 
Haadstrjitte 20       Feanwâlden       0511-476698        www.boekennietje.nl 

Opruiming in
de zomermaanden !!!
TAS VOL BOEKEN   € 5,=
(geldig t/m september )

Zaterdag 21 augustus 
Boekenmarkt 
( bij de Schierstins Feanwâlden 10.00 – 17.00 uur )

In – en verkoop oude ansichtkaarten
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Friesland of Frankrijk?
‘Een onontdekt stukje Friesland’, dat 
schreef ik in 2005 boven een artikel over 
Esonstad. Een vakantiepark bij Oost-
mahorn dat in dat jaar werd gebouwd. 
Tijdens het interview stonden er alleen 
twee modelwoningen op het terrein. 

Daar dacht ik weer even aan toen ik er 
de afgelopen weken twee keer langsliep 
voor verhalen in deze krant. Het ene 
verhaal over La Barca (zie pagina 21) 
en het andere verhaal over de opnames 
van de film Berend Botje (zie pagina 
23). Ik sprak met eigenaar Ido Pranger 
over hoe mooi dit gebied is en de pro-
ducent van de film Berend Botje was 
vooral enthousiast over de aardige en 
behulpzame Friezen.

Dat zijn precies de ingrediënten die 
Noordoost-Friesland populair maken 
bij toeristen. De mooie natuur en de 
aardige mensen. Niet voor niets we-
ten steeds meer vakantiegangers dit 
‘onontdekte stukje Friesland’ te vinden 
(zie voorpagina). Zestien jaar geleden 
stonden er alleen nog twee modelwo-
ningen, nu is het hele park vol.

Niet alleen toeristen uit andere delen 
van het land komen naar Friesland, 
ook Riekele Veenstra (zie pagina 3) 
geniet van zijn plekje op camping De 
Dobbe in zijn eigen woonplaats Kol-
lumerzwaag. Hij trekt met zijn zelfge-
maakte Pipowagen veel bekijks bij de 
andere toeristen. Tijdens het interview 

kwam één van de gasten speciaal af-
scheid nemen. ,,Wel weer komen he?’’, 
zei Riekele met een Fries accent. ‘Ja-
zeker’, antwoorde de toerist die met 
zijn spiksplinternieuwe camper weer 
richting de Randstad vertrok. 

Het zijn de mensen als Riekele die de 
vakantie van zo’n toerist nog leuker 
maken, dacht ik bij mezelf. Wij zelf 
zijn het visitekaartje voor deze regio. 
Wij moeten Noordoost-Friesland op 
de kaart zetten door ons gebied te pro-
moten. Hoe? Door met andere ogen 
naar ons gebied te kijken. ‘Kijk naar 
het gewone en ontdek het bijzondere’, 
zei een collega ooit tegen mij. Die uit-
spraak ben ik nooit vergeten.

Eén van onze kinderen vroeg laatst: 
Waarom gaan we niet naar Esonstad 
op vakantie? Tja, goeie vraag waar ik 
eigenlijk geen antwoord op heb. Peter 
en Bea uit Harderwijk die op camping 
Botniahiem in Damwâld verbleven 
verwoordden het laatst heel mooi in 
onze toeristenbijlage: ‘Voor het echte 
vakantiegevoel hoef je niet naar Frank-
rijk te gaan. Je verstaat de mensen hier 
ook niet en de natuur in deze regio is 
minstens zo mooi.’

Niks aan toe te voegen. Het is dat wij 
onze vakantie naar Frankrijk al had-
den geboekt, maar anders…

Klasina van der Werf

COLUMN

Nieuwe hoofdredacteur AD komt uit Oentsjerk
OENTSJERK - De 49-jarige Rennie Rijpma uit Oentsjerk is de nieuwe hoofd-
redacteur van het Algemeen Dagblad. Ze kijkt nog altijd met een goed 
gevoel terug op haar jeugd die ze op het Noordoost-Friese platteland 
doorbracht. ,,Als kind vond ik het heel gewoon, al die ruimte en dieren 
om me heen. Nu ik in Amsterdam woon zie ik pas hoe bijzonder dat was.’’
Tekst: Klasina van der Werf

Rennie Rijpma is de jongste uit een 
gezin van vijf kinderen. Ze heeft twee 
broers en twee zussen. ,,We zijn opge-
groeid op een boerderij, net buiten het 
dorp. Het was heerlijk om daar te spe-
len. Niet alleen ik, maar ook mijn oud-
klasgenoten hebben daar nog goede 
herinneringen aan’’, vertelt Rennie. Via 
een omweg is de Friezin in de journalis-
tiek beland. Rennie begon op de Mavo 
in Damwâld. Via de opleiding Maat-
schappelijk Werk kwam ze vervolgens 
in de reclassering terecht. Die stage in-
spireerde haar om rechten te studeren. 
Tijdens haar studie leerde ze Ingrid 
Spijkers ken-
nen, de huidige 
hoofdredacteur 
van Omrop 
Fryslân. Ingrid 
zocht voor haar 
persbureau PS 
Produkties een 
rechtbankver-
slaggever voor 
het ANP (Algemeen Nederlands Pers-
bureau) en vroeg aan Rennie: is dat iets 
voor jou? ,,Zo ben ik de journalistiek 
ingerold. Achteraf gezien was ik altijd 
al met nieuws bezig. Bij ons thuis stond 

het nieuws constant aan, we keken het 
journaal en luisterden naar actualitei-
tenrubrieken.’’

Het tempo in de
Randstad ligt hoger
Nog steeds komt Rennie graag in Fries-
land. Haar moeder Coby en zus Siem-
ke wonen nog in Oentsjerk en haar 
broer Tjeerd (oud-prof van Cambuur) 
woont in Gytsjerk. Of ze familie van 
de bekende Slagerij Rijpma is? ,,Jaze-
ker, de vader van de huidige slager is de 
neef van mijn heit. Mijn oudste broer 
Jan heeft de boerderij van mijn ouders 

overgenomen 
en is later boer 
in Denemarken 
geworden. Trees 
- mijn oudste 
zus - woont op 
Schiermonni-
koog.’’ Rennie 
zelf is op haar 
achttiende naar 

Leeuwarden verhuisd. Daar woonde 
ze tien jaar totdat zij in 1999 een baan 
bij het ANP kreeg aangeboden. ,,Daar-
mee liet ik de journalistiek in Friesland 
achter mij. De sfeer was hier altijd 

gemoedelijk, ook met de journalisten 
van andere media. Als we hulp nodig 
hadden dan hielpen we elkaar. Ik was 
bang dat die sfeer in Amsterdam heel 
anders zou zijn, maar in de praktijk viel 
dat mee. Wel lag het tempo daar hoger, 
waardoor het drukker werd. Toen ik 
daar eenmaal aan gewend was, had ik 
het erg naar mijn zin in de Randstad.’’

Elfstedentocht van 1997
Via het ANP leerde ze haar man Marc 
van Veen kennen. Hij was sportverslag-
gever van het ANP (tegenwoordig bij 
de NOS). De vonk sloeg over tijdens de 
Elfstedentocht van 1997. ,,In de winter 
van 1996 heb ik nog samen met mijn 
vader, Anne Rijpma, geschaatst. Hij 
heeft de tocht der tochten meerdere 
keren gereden, al in 1956. In mei 1996 
is hij overleden aan een hersentumor. 
Ik vind het nog altijd jammer dat hij 
de Elfstedentocht van 1997 niet heeft 
meegemaakt. Anders had hij zeker 
meegedaan. Mijn oudste broer heeft de 
tocht wel gereden. Ik heb hem ’s avonds 
opgewacht in de Frieslandhal en te-
ruggebracht naar Oentsjerk’’, vertelt 
Rennie. Het was voor haar een onver-
getelijke dag, mede omdat ze er ‘haar’ 
Marc leerde kennen. ,,Toen we in 2000 
trouwden hebben we nog een deel van 
de Elfstedentocht gereden in een En-
gelse dubbeldekker. Henk Kroes kwam 
zelfs een praatje houden in de bus toen 
we Boazum passeerden.’’ Inmiddels 
heeft het echtpaar twee zoons van veer-
tien en achttien jaar.

Eerste vrouwelijke hoofdredacteur
In 2012 verruilde Rennie haar werk bij 
het ANP voor een baan bij het AD. 
Eerst als nieuwschef en niet veel later 

kwam ze op de online-afdeling terecht. 
,,Door mijn ANP-verleden was ik ge-
wend geraakt aan het snelle nieuws, 
24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Vanuit die functie maak ik sinds 2017 
al deel uit van de hoofdredactie. Nadat 
Hans Nijenhuis in april bekendmaakte 
dat hij zou stoppen, kwam ik al snel 
in beeld als hoofdredacteur. Een hele 
sollicitatieprocedure volgde. Toen ik 
uiteindelijk hoorde dat ik was gekozen, 
was ik ontzettend blij. Ik had gewerkt 
aan de (digitale) opbouw van het AD 
en wilde nu graag het heft in eigen 
handen nemen’’, stelt Rennie. Dat de 
Friezin in het 75-jarig bestaan van de 
krant de eerste vrouwelijke hoofdre-
dacteur is, vindt ze een mooie bijkom-
stigheid. ,,Ik hoop dat ik een voorbeeld 
kan zijn voor andere vrouwen in de 
journalistiek, dat wij niet onderdoen 
voor onze mannelijke collega’s. Sterker 
nog ik denk dat vrouwen misschien 
wel beter in staat zijn om een positieve 
draai aan het nieuws te geven, zonder 
de werkelijkheid te bagatelliseren. Dat 

je het nieuws bijvoorbeeld niet alleen 
feitelijk beschrijft, maar ook met een 
oplossing komt. Daar hebben lezers 
behoefte aan. Het moet niet zo zijn dat 
mensen depressief zijn nadat ze onze 
krant hebben gelezen, integendeel.’’ 

‘Mannen lezen toch
ook geen Libelle?’
Ook let Rennie er op dat er meer vrou-
wen aan het woord komen in de krant. 
,,Nieuws wordt te vaak gedomineerd 
door mannen, terwijl het lezerspubliek 
voor vijftig procent uit vrouwen bestaat. 
Dan is het fijn dat zij zich kunnen iden-
tificeren met de geïnterviewden. Man-
nen lezen toch ook geen Libelle? Dat 
is logisch, want zij herkennen zich niet 
in die verhalen.’’ Het is nog afwachten 
of er ook meer nieuws uit (Noordoost) 
Friesland voorbij zal komen in het AD. 
,,Wij werken met verschillende regio-
redacties door het hele land, dus we ho-
pen dat zowel mensen uit de Randstad 
als dorpsbewoners op het platteland 
ons merk in hun hart sluiten.’’ 

‘In de winter van 1996 heb ik 
nog samen met mijn vader, 
Anne Rijpma, geschaatst. 

Hij heeft meerdere keren de 
Elfstedentocht gereden, onder 

andere in 1956.’

Rennie Rijpma: ,,Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere vrouwen in de journalistiek,
dat wij niet onderdoen voor onze mannelijke collega’s.’’ Foto: Marlies Wessels.

De boerderij in Oentsjerk waar Rennie Rijpma opgroeide. 
Dit schilderij hangt bij de moeder van Rennie in huis. 

Vertelavonden in Ferteltún In Goed Ferhaal
KOLLUMERZWAAG - Mooie herinneringen heeft ze aan de vertelavonden 
bij verteltheater Niels Holgersson in Oosterstreek. Helaas bestaat het 
verteltheater al een aantal jaren niet meer. Maar sinds die tijd droomt 
Sita Veenstra uit Kollumerzwaag ervan om zelf ook vertelavonden te 
organiseren. En dit jaar is het dan een feit: Ferteltún In Goed Ferhaal 
aan de Ganzingawei 11 in Kollumerzwaag wordt deze zomer geopend. 
Op 16, 23 en 28 juli staan er mooie en speciale avonden gepland.

En wel met Douwe Kootstra en 
Koos Tiemersma. Douwe Koot-
stra is in de wijde regio bekend 
als verteller en auteur. Hij kent de 
Fryske Wâlden als geen ander en 
vertelt verhalen die van oudsher in 
deze regio de ronde gingen. Deze 
avonden (eentje in het Fries op 16 

juli en eentje in het Nederlands op 
23 juli) zijn minder geschikt voor 
(jonge) kinderen. Koos Tiemersma 
is in Kollumerzwaag en omstreken 
misschien beter bekend als ‘meester 
Tiemersma’ en als de meester die 
zo mooi kon vertellen. Hij zal de 
avond van 28 juli vullen met ver-

halen die zowel jong als oud zullen 
aanspreken. 

De kosten voor 16 en 23 juli be-
dragen 15 euro per persoon en voor 
28 juli 9 euro per persoon, inclusief 
koffie, thee en een versnapering. 
Omdat de avonden kleinschalig 
georganiseerd worden, is aanmel-
den verplicht. Dit kan via email: 
ingoedferhaal@gmail.com Op de 
Facebook en Instagram kanalen van 
In Goed Ferhaal worden eventuele 
nieuwe avonden bekend gemaakt. 
De ingang van de Ferteltún is via 
Boskloantsje. 
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bouwvak geopend!!
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00 uur

Ook voor al uw
enkel- en sierglas

Tel. 0511-444805

Glavecom verf- en glasgroothandel
Roazeloane 67,  9271 VT De Westereen
Tel. 0511-444805  |  Info@glavecom.nl

de gehele

Roazeloane 67
9271 VT De Westereen

Wij zijn 

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

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl

Plannen inrichting natuurgebieden 
de Lits en de Falom
De autoweg Sintrale As brengt ons sneller van A naar B maar er is ook oog voor het landschap om 
de weg heen. Zo werken we aan plannen om de natuurgebieden de Lits en de Falom in te richten. 
Met de inrichting van natuurgebied de Lits wordt een verbinding tussen de Burgumermar en de 
Leijen gerealiseerd. Het gebied is circa 19 hectare groot. Met de inrichting van de Falom wordt een 
verbinding gemaakt tussen de natuurgebieden de Houtwiel en de Zwagermieden. 

De inrichting van deze gebieden maakt onderdeel uit van diverse natuurmaatregelen rondom de 
Sintrale As. Deze maatregelen worden uitgevoerd binnen zogeheten ‘ecologische verbindingszones’ 
die samen, geografisch gezien, de vorm van een kwadrant hebben. We verbinden via dit kwadrant 
natuurgebieden met elkaar zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. 

Kijk voor toekomstige maatregelen op www.decentraleas.nl of volg ons via Facebook of Twitter.

� 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?



JULI 2021 |  de Westereender |  17

Nieuwe Nederlandse thriller speelt in Noordoost-Friesland

Anita Terpstra: ‘Hoe gruwelijker hoe beter’

HOLWERD/HALLUM - Het is alweer haar zevende thriller, maar voor Anita 
Terpstra blijft het elke keer bijzonder. Net als met haar eerste boek Nacht-
vlucht blijft ze dit keer dicht bij huis. ,,Het verhaal speelt in mijn geboor-
teplaats Hallum en in Holwerd, waar mijn familie woont.’’

Tekst: Klasina van der Werf

‘Het huis van berouw’, zo heet haar 
nieuwste boek. Volgens recensies 
schrijft Anita Terpstra als veel van 
haar Scandinavische collega’s rouw 
en duister, soms zelfs gruwelijk. 
,,Hoe gruwelijker hoe beter’’, lacht 
Anita. ,,Misschien komt dat juist 
wel omdat ik in het dagelijks leven 
een heel angstig persoon ben. Ik stel 
me soms de meest enge dingen voor 
en dat gebruik ik voor mijn werk. Ik 
zou mijn leven door mijn angst kun-
nen laten vergallen, maar ik zet het 

juist om in iets nuttigs, iets moois’’, 
zegt Anita. Ze kwam op het idee 
voor dit verhaal door een artikel uit 
de krant over de mysterieuze Al-
penmoord. ,,Dat was in 2017. Drie 
leden van een Brits gezin werden 
doodgeschoten in hun auto. Ook 
een fietser werd het slachtoffer van 
de moordenaar. De twee dochters 
overleefden de aanslag. Het gezin 
was op vakantie in Frankrijk. De 
moordzaak is nog steeds niet opge-
lost’’, weet de thrillerschijfster. 

Fabels en geesten
Anita haar verhaal gaat over Rens, die 
haar verloofde voor het altaar laat staan 
omdat hij vreemdging. Sindsdien is 
hij spoorloos. Rens maakt een nieuwe 
start en richt zich volledig op de re-
novatie van een vervallen landhuis, dat 
ze voor één euro in Hallum heeft ge-
kocht. Dorpsbewoners waarschuwen 
haar dat de state vervloekt is en dat er 
onverklaarbare dingen gebeuren, maar 
Rens gelooft niet in fabels en geesten. 
Dan wordt het lichaam van haar ex 
gevonden op het terrein van de state. 
Als vlak bij het landhuis, onder andere 
in Holwerd, nog meer doden vallen 
terwijl Rens in de buurt is, wordt ze 
het middelpunt van het politieonder-
zoek. Ondertussen blijven de vreemde, 
angstaanjagende gebeurtenissen in de 
state elkaar opvolgen. Maar Rens wei-
gert zich bang te laten maken en gaat 
op zoek naar antwoorden. 

Holwerd aan Zee
Dat het verhaal zich in Hallum en 
Holwerd afspeelt is geen toeval. Anita: 
,,Ik ben ‘hikke en tein’ in Hallum en 
kom er nog steeds graag. Mijn ouders, 
vrienden en familie wonen er nog. In 
Holwerd wonen mijn oom en tante 
en nicht, bij wie ik vaak logeerde. Het 
was mijn tweede thuis.’’ Het project 
Holwerd aan Zee wordt zelfs nog 
genoemd in de Nederlandse thriller. 
,,Mijn neef Marco zet zich daar voor 
in. Ik vind het mooi dat er een impuls 
wordt gegeven aan dit gebied. Dat ver-
dient een dorp als Holwerd. Nu rijden 
mensen vaak alleen maar langs het 
dorp op weg naar de boot van Ame-
land. Maar het is zo’n mooi dorp, dat 
geldt ook voor Hallum. Het landschap 
en de zeedijk langs de Waddenkust is 
uniek, daarom vind ik Sense of Place 
ook zo’n mooi project.’’

Geen boekpresentatie
Anita is tevreden over haar nieuwste 
boek. En dat zegt iets over de kwa-
liteit, want ze is niet snel tevreden. 

De Volkskrant noemt haar thrillers 
bloedstollend. ‘Als je binnentreedt in 
de wereld die de Friese schrijfster in 
haar nieuwste thriller creëert, waan je 
je eerder in het universum van John 
Grisham of dat van James Lee Burke.’ 
Welke van haar thrillers ze zelf het 
mooiste vindt? ,,Dat kan ik niet zeg-
gen, dat zou het zelfde zijn als kiezen 
tussen je eigen kinderen’’, zegt Anita. 
Haar eigen kinderen zijn inmiddels 
oud genoeg om de boeken te lezen. 
,,Onze oudste heeft laatst Anders 
gelezen voor zijn lijst. Tenminste, vol-
gens mij heeft hij gewoon de samen-
vatting gelezen.’’ 

Een echte boekpresentatie voor haar 
nieuwste boek is er niet geweest. ,,We 
zijn een rondje langs de boekhandels 
van Van der Velde in Friesland gegaan, 
dat was heel gezellig. Ik hou niet van 
officiële boekpresentaties. Sterker nog, 
ik heb er een hekel aan. Dat je dan in 

de belangstelling staat en dat mensen 
zich daarna verplicht voelen om je 
boek te kopen, vreselijk. Nee, laat mij 
maar lekker schrijven.’’

Anita Terpstra werkt inmiddels aan 
een non-fictieboek over haar voorou-
ders die in plaggenhutten leefden in 
de buurt van Harkema. Dat boek ver-
schijnt volgend voorjaar.

Geen Paardendagen, 
wel een puzzelBINGO
DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD - De Paardendagen kunnen dit jaar niet in 
traditionele vorm doorgaan. ,,Het zou misschien mogelijk zijn om afzon-
derlijke onderdelen van de Paardendagen op touw te zetten, maar we 
willen geen half evenement organiseren’’, stelt voorzitter Saakje van 
der Valk. ,,Daarom geen Nacht van de Paardendagen, geen marathon 
en geen Boerendag. Dat is natuurlijk erg jammer en daarom organise-
ren we dit jaar met een alternatieve activiteit: een puzzelBINGO’.’’

Drieste Wally
Het alternatief, een puzzeltocht, zal 
ervoor zorgen dat er in de weken voor 
het traditionele Paardendagenweek-
end toch veel reuring in Driezum-
Wâlterswâld zal zijn. De puzzeltocht 
is voornamelijk bedoeld voor aanspan-
ningen en ruiters, maar het is ook mo-
gelijk de puzzeltocht lopende of per 
fiets af te leggen. De tocht van onge-
veer 20 kilometer leidt de deelnemer 
door en rond de dorpen. Onderweg 
zijn er opdrachten te vinden. Door 
het maken van de opdracht ontdek-
ken de deelnemers welke cijfers er van 
de BINGO-kaart afgestreept kunnen 
worden. De mascotte van de Paarden-
dagen ‘Drieste Wally’ zal ook langs de 
route staan. Hij vertelt eveneens welke 

cijfers er afgestreept kunnen worden.

Hindernissen
Om toch een beetje in de geest van de 
normale Paardendagen verder te gaan, 
zijn er op de puzzelroute hindernis-
sen te vinden. Het rijden van de hin-
dernissen is optioneel. Er wordt door 
Stichting Paardensport Driezum-Wâl-
terswâld geen wedstrijd georganiseerd 
en er zijn geen vrijwilligers beschikbaar 
om te klokken. ,,We hopen zo de ge-
zelligheid weer te kunnen krijgen, die 
we vorig jaar zo gemist hebben.’’ Vanaf 
19 juli tot 31 juli kan de puzzeltocht 
door iedereen, op eigen gelegenheid 
gereden worden. 
De route is te vinden vanaf 19 juli op 
de website www.paardendagen.nl 

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

 

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

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Veelgeprezen thrillers

Anita Terpstra (1974) studeerde journalistiek en kunstgeschiedens. Ze 
schreef enkele veelgeprezen thrillers, waaronder het voor de Gouden Strop 
genomineerde Samen. Haar thrillers zijn ook in Duitsland en Frankrijk 
uitgegeven. Terpstra schreef daarnaast een non-fictieboek over grote gezin-
nen van vroeger, Het huis vol, dat enkele weken in de bestsellerlijsten stond 
en de roman De moedermaffia. 

Foto: Marleen Annema
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Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

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

Kom jij ons team full-time versterken als

K. Venema Assurantiën bestaat sinds 1978 en is onafhankelijk 

adviseur in verzekeringen van diverse verzekeraars en is tevens 

al ruim 40 jaar Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Allround financieel adviseur?

Functieomschrijving
Je werkt in een klein hecht team. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze 

RegioBank- en verzekeringsrelaties. Je geeft servicegericht, inhoudelijk en deskundig 

advies waarbij klantbelang altijd centraal staat. Dit doe je zowel telefonisch als face to 

face. Klanten kunnen een afspraak maken maar mogen zeker ook binnenlopen om 

hun vragen te bespreken tijdens het drinken van een kop koffie.

Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiaste, gedreven collega, die graag initiatief toont. Je bent een echte 

teamplayer. Met minimaal HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van WFT 

Schade Particulier en Zakelijk, eventueel aangevuld met andere WFT diploma’s. 

Werkervaring in de verzekeringsbranche en/of bancaire sector is een pré.

Stuur je motivatie en CV voor 26 juli naar: info@kvenemaassurantien.nl 

Skoallestrjitte 30

9271 BV  De Westereen

0511 - 44 75 00

www.kvenemaassurantien.nl

Ús bedriuw is der foar jo!

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  
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Belasting besparen door 
opheffing of wijziging van 
huwelijkse voorwaarden

Als u in het verleden huwelijkse 
voorwaarden heeft laten opstellen 
kan het nuttig zijn om bij ons te in-
formeren of deze voorwaarden nog 
wel in overeenstemming zijn met 
uw huidige situatie. 

Onderneming
In het verleden zijn veelal huwelijkse 
voorwaarden (koude uitsluiting) op-
gesteld omdat een van de beide echt-
genoten een bedrijf had, zodat het 
vermogen van de niet-ondernemen-
de partner beschermd werd tegen 
een eventueel faillissement van de 
ondernemer. Het effect zou kunnen 
zijn dat de ondernemende partner 
aan het eind van het huwelijk wel-
gesteld was en de andere echtgenoot, 
vaak de vrouw, weinig had (want die 
had toen zelden inkomen).
Er zijn mogelijkheden om deze zoge-
naamde koude uitsluiting te verzach-
ten: afgesproken wordt dan in nieuwe 
huwelijkse voorwaarden dat de echt-
genoten bij het eindigen van het 
huwelijk door echtscheiding of door 
overlijden gaan afrekenen alsof zij in 
gemeenschap van goederen gehuwd 
waren (verrekenbeding). Ook kunnen 
de echtgenoten een algehele gemeen-
schap van goederen laten ontstaan. 

Als de rijkere echtgenoot overlijdt, 
valt zijn vermogen in zijn nalaten-
schap en is in principe dat hele ver-
mogen belast voor de erfbelasting. 
Je kunt de huwelijkse voorwaarden 
wijzigen en een gemeenschap van 
goederen laten ontstaan, dan zou 
slechts de helft van het vermogen in 
de nalatenschap vallen en vererven 
(besparing van erfbelasting).

Echtscheiding
Heeft u huwelijkse voorwaarden 
waarbij de vermogens gescheiden 
zijn en de eigen woning eigendom 
is van één van de echtgenoten? Ook 
dan kan het met een echtscheiding 
in het vooruitzicht goed zijn om 
de voorwaarden nog tijdens het 
huwelijk te wijzigen. Als de andere 
echtgenoot in de woning wil blij-
ven wonen moet de woning immers 
aan deze echtgenoot worden toege-
deeld zodat deze de nieuwe eigenaar 
wordt. De tijdige wijziging van de 
huwelijkse voorwaarden kan daar-
door namelijk een besparing op de 
overdrachtsbelasting en/of schen-
kingsbelasting opleveren.

Wijzigen altijd verstandig?
Hiermee is niet gezegd dat het altijd 
verstandig is om de huwelijkse voor-
waarden te wijzigen, dat verschilt 
per situatie. Het opheffen van hu-
welijkse voorwaarden heeft ook ri-
sico’s: een faillissement kan zich nog 
voordoen of schulden kunnen nog 
ontstaan in de toekomst. Ook een 
echtscheiding kan op de loer liggen. 
Laat u dus goed informeren. Wij 
zullen u hierover graag adviseren.

Frank Beks
Notariskantoor Beks Feanwâlden

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

Belangrijk werk, omdat de kinderen door 
beter in taal te worden zich beter kunnen 
redden op school en in hun omgeving. 
Spreekt dit jou aan en lijkt het je leuk 

om vrijwilliger te worden van dit project?
Vrijwilligerswerk bij Humanitas is goed 
geregeld. Na inschrijving volg je een 
basistraining en wordt er een passend 
gezin gezocht. Daarnaast krijg je per-
soonlijke begeleiding van de projectco-
ordinator. 

Voor meer informatie ga naar:
www.humanitas.nl/afdeling/noord-
oost-friesland
Of neem contact op met:
E: taalenhuiswerk.NOF@humanitas.nl
T: 06- 51 37 67 88 

Steeds meer ouderen hebben 
zorg nodig: Interzorg gaat digitaal
FERWERT – Interzorg Groep in Ferwert gaat digitaal. Medewerkers van 
de wijkzorg uit de regio’s Oost, Midden en West hebben een introductie 
gekregen in het werken met digitale hulpmiddelen, zoals beeldbellen en 
het werken met een medicijndispencer. 

De coronacrisis heeft de ouderenzorg 
in het afgelopen jaar hard geraakt. De 
zorg is sterk in beweging en de vraag-
stukken waarmee zorginstellingen te 
maken krijgen zijn pittig. Zo neemt het 
aantal ouderen de komende jaren fors 
toe, stijgt de behoefte aan zorg en wor-
den de zorgvragen inhoudelijk steeds 
complexer. Daarnaast zijn geldmidde-
len schaars en is er een groeiend perso-
neelstekort, niet alleen landelijk, maar 
ook in Fryslân. Om de ouderenzorg 
toekomstbestendig te maken zijn daar-
om innovaties nodig, ook bij Interzorg 
Groep in Ferwert. Interzorg Groep 
gaat daarom digitaal, want dat wordt de 
komende jaren de nieuwe norm. 

Beeldbellen
Er is in eerste instantie gekozen om in 
de wijk te starten met beeldbellen en 
het werken met een medicijndispen-
cer. Het beeldbellen wordt gefaciliteerd 
door Compaan. Compaan biedt niet al-
leen een veilig en gemakkelijk platform, 
maar levert ook een speciaal ingerichte 
tablet voor de cliënten van Interzorg 
Groep, welke zij in bruikleen krijgen. 
Deze tablet wordt helemaal ingesteld 
op basis van de kennis en kunde van 

de cliënt. De tablet faciliteert, naast het 
beeldbellen, ook extra’s, zoals deelne-
men aan wekelijkse digitale activiteiten 
of contact met de familie of de zorg.  

Medicijndispencer
Een medicijndispencer helpt cliënten 
om zelfstandig en veilig de juiste medi-
catie op het juiste moment in te nemen. 
Het ontzorgt cliënten en zorgverleners, 
waardoor cliënten hun vrijheid en zelf-
standigheid terugkrijgen. Bovendien 
hoeven zorgverleners niet meerdere ke-
ren per dag langs te komen om medi-
cijnen te verstrekken. In eerste instantie 
zullen minimaal 20 cliënten in aanmer-
king komen voor een medicijndispen-
cer. Als dit goed loopt, zal dit verder 
worden uitgerold. De medicijndispen-
cer wordt geleverd door FocusCura. 

Met deze ontwikkelingen hoopt In-
terzorg Groep in te spelen op de steeds 
grotere groep ouderen die zorg nodig 
heeft, de steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt én tevens tegelijkertijd 
minimaal dezelfde goede kwaliteit van 
zorg te kunnen blijven leveren, zoals 
de cliënten dit van Interzorg Groep 
gewend zijn. 

Hardloopclinic voor beginners in Kollum
KOLLUM - Loopgroep Kollum organiseert vanaf september de hardloopcli-
nic Skuon Oan En Rinne voor beginners. De clinic is bedoeld voor iedereen 
die wil hardlopen, maar geen ervaring heeft. Maar ook voor iedereen die 
verantwoord wil herstellen na een blessure, in het verleden heeft hard-
gelopen en weer rustig aan wil beginnen. Deelnemers waarderen vaak 
ook de gezelligheid van een groep en verkiezen de natuur en buitenlucht 
boven de sportschool. 

Loopgroep Kollum wil mensen laag-
drempelig in laten stromen en ken-
nis laten maken met het hardlopen. 
Deze clinic is in de eerste plaats niet 
gericht op snelle tijden of op grote af-
standen maar, op basis van een goed 
aangeleerde techniek en loophouding. 
Bij deze hardloopclinic train je on-
der professionele begeleiding, waar 
aandacht is voor looptechniek, effici-
enter lopen en een correcte houding 
voor het voorkomen van blessures.                                                                                                                                       
  De hardloopclinic duurt acht za-

terdagen, te beginnen op zaterdag 
4 september om 9.30 uur vanaf de 
campus Kollum (Gerrit Bleekerstraat 
3). Daarna gaat de clinic verder op 
11, 18 en 25 september en 2, 9, 16 
en 23 oktober. In de achtste week 
zijn deelnemers klaar voor de Finish-
loop: ongeveer 25 minuten non-stop 
hardlopen. Een les duurt ongeveer 
1:15 uur. Daarbij krijg je handige 
informatie over hardloopschoenen, 
kleding, voeding en drankjes. Ook 
helpt de trainer je op weg met jouw 

schema zodat je doordeweeks zelf 
kunt lopen. Er wordt veel aandacht 
besteed aan een betere coördinatie 
en het lenig maken en sterker wor-
den van banden, gewrichten en spie-
ren. De trainingen zijn zo afgestemd 
dat iedereen op zijn of haar eigen 
niveau en tempo dit kan uitvoeren.                                                                                                                                       

Wat levert Skuon Oan en Rinne je op 
na acht weken? Na acht weken heb je 
de juiste basis hardlooptechniek, loop 
jij 25 minuten aaneengesloten, ken je 
je eigen temp, en heb je een betere lo-
ophouding. Ook voel je je fitter en ge-
zonder, ben je (nog) beter op gewicht 
en noem jij jezelf een hardloper!  

Vrijblijvende informatie, opgave gaat 
via: Tel 0511452932 - 0623505207 of 
E-mail: loopgroepkollum@hotmail.com  

Twirre Streekmarkten
schuiven maand op
DOKKUM - De Twirre Streek-
markten die stonden gepland voor 
juli, augustus en september schuiven 
ieder een maand op. De eerste Twirre 
Streekmarkt is op zaterdag 7 augustus 
op de Markt in Dokkum. Het op-
schuiven van de markten maakt het 
aanbod groter; voor augustus, sep-
tember en oktober kan er veel meer 
worden geoogst van wat de streek te 
bieden heeft. ‘Iten út dyn omjouwing’ 
komt daardoor beter tot zijn recht.

De Twirre Streekmarkten worden 
gehouden op de Markt in Dokkum. 
Boeren en producenten uit de regio 
krijgen er de kans om hun ‘iten’ recht-
streeks aan te bieden aan de consu-
ment. Michael Roest van restaurant 
de Waard van Dokkum vult de boe-
ren en ondernemers op een culinaire 
manier aan met live cooking op de 
markt. De Twirre Streekmarkt is een 
initiatief van de werkgroep Twirre, 
Theaterkerk Nes, Agrarisch Collectief 

Waadrâne en Hotel de ABDIJ in sa-
menwerking met restaurant de Waard 
van Dokkum. Opgave voor de Twirre 
Streekmarkt kan via marktmeester 
Marije Kinderman op telefoonnum-
mer 06-11948655.

De Twirre Streekmarkt is te bezoeken 
op 7 augustus, 4 september en 2 okto-
ber, van 10.00 tot 17.00 uur.

Medewerkers van Interzorg Groep krijgen uitleg over de tablet. Foto: Harmen Westra

Wielerronde van 
De Westereen 
gaat niet door

DE WESTEREEN – Ook dit 
jaar gaat de wielerronde van De 
Westereen niet door als gevolg 
van de coronacrisis. Dat stelt de 
organisatie van de Wieler Ver-
eniging Otto Ebbens. De wie-
lerronde stond dit jaar gepland 
op zaterdag 21 augustus. 

De organisatie hoopt dat het 
evenement volgend jaar – op 20 
augustus 1922 - wel door kan 
gaan. Dan is het precies zeventig 
jaar geleden dat de wielerronde 
voor het eerst werd gehouden. 

De Pompster Ryd 
Rintocht gaat door
KOLLUMERPOMP - Stichting 
Pompster Ryd Rintocht heeft beslo-
ten de wandeltocht op zaterdag 11 
september 2021 door te laten gaan. 
De ingezette versoepelingen bieden 
de organisatie de ruimte om met en-
thousiasme het evenement te organi-
seren. ,,We weten natuurlijk nog niet 
hoe het virus zich verder zal ontwik-
kelen en welke regels er dan nog gel-
den, maar we hebben de verwachting 
dat het evenement binnen de dan gel-
dende regels uitgevoerd kan worden.’’

Het thema van deze editie is ‘Slyk-
werkers’. Er worden routes van 15 
km, 25 km en 40 km uitgezet. ,,We 
doen ons uiterste best om ook deze 
keer een wandeltocht te bieden met 
theater, muziek en horeca onderweg.’’ 
De start is in Kolllumerpomp.
Opgeven kan via:
www.pompster-ryd-rintocht.nl
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl/zwaagwesteinde

De leverancier van uw zonwering

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

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

BINNEN & BUITEN ZONWERING VERANDA & GLAZENSCHUIFPUIEN HORREN

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

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

Spoarbuorren súd 28
9298 WC Kollumerzwaag

06 22 87 71 31
0511 40 2606

info@dtbzonwering.nl
www.dtbzonwering.nl
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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!

Wâldpyk Bramenfestijn Brommels! bestaat tien jaar

‘Waar de Brommelsvlag wappert, is het feest’
BUITENPOST - Het Wâldpyk Bramenfestijn Brommels! bestaat tien jaar. 
Dat wordt gevierd, onder andere met een speciale themakrant ‘Natuerlik 
Ferskaat’ die op 25 augustus verschijnt. Sigrid Keimpema, Betty Schotanus 
en Henk Pilat zijn vanaf het begin betrokken bij Brommels! en kijken met 
een goed gevoel terug.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het thema dit jaar is natuerlik fers-
kaat/biodiversiteit. Uit onderzoek 
blijkt dat de totale biodiversiteit met 
tweederde is afgenomen in Fryslân 
sinds 1900. ,,Bij de pakken neerzitten 
is geen optie’’, stelt Henk Pilat. Het 
bestuur van Brommels! wil dit jaar het 
evenement juist gebruiken om biodi-
versiteit extra op de kaart te zetten. 
Hoe? Door op een positieve manier 
het landschap te promoten. ,,Dat was 
tien jaar geleden ook de drijfveer van 
initiatiefneemster Marjan Vroom’’, 
weet Sigrid Keimpema. ,,Zij was te-
gen de komst van de Centrale As en 
wilde als tegengeluid laten zien hoe 
speciaal het coulisselandschap in de 
Noardlike Fryske Wâlden is. Met het 
landschapsevenement Brommels! ho-
pen we de waardering voor het land-
schap te vergroten.’’ Henk Pilat heeft 
er mede voor gezorgd dat Brommels! 
destijds van start kon gaan. ,,Het idee 
was er, maar er was geen geld’’, ver-
telt Henk. Vanaf zijn zolderkamer 
regelde hij de eerste financiering en 
gaf het evenement het streekkeurmerk 
‘Wâldpyk’. 

Ongedwongen en gastvrij
Betty Schotanus en Sigrid Keimpema 
zijn vanaf het begin betrokken als en-
thousiaste vrijwilligers. Sigrid zette 
dankzij haar communicatie-achter-
grond de marketing op poten en Betty 
was als subsidie- en fondsenwerver 
en zeker ook als spin-in-het-web de 
smeerolie tussen het bestuur en de 
deelnemers. ,,In het begin moest ik 
echt mijn best doen om mensen over 
te halen mee te doen en activiteiten 
te organiseren, maar op een gegeven 
kwamen de deelnemers zelf bij ons 
met de vraag: Wanneer is er weer 

Brommels?’’, vertelt Betty. Nu zijn er 
jaarlijks meer dan vijftig pleisterplek-
ken in de Noardlike Fryske Wâlden 
en dertig boeren stellen hun land open 
voor bramenplukkers. ,,We vinden 
het belangrijk dat de deelnemers het 
gedachtengoed van Brommels! ver-
spreiden, maar we dringen niks op. De 
sfeer is ongedwongen. Een soort van 
één groot open huis en erf van de No-
ardlike Fryske Wâlden’’, legt Betty uit. 

Brommelswyfke en paarse vlag
Het belangrijkste middel van Brom-
mels! om het doel te bereiken, is om de 
traditie van het bramen plukken weer 
in ere te herstellen. Henk: ,,Vroeger 
was het heel normaal dat mensen met 
hun emmer het land in gingen om 
bramen te plukken. Dat wordt steeds 
minder. De drempel is hoger gewor-
den en kinderen vermaken zich te-
genwoordig meer met digitale midde-
len.’’ Inmiddels is het evenement niet 
meer weg te denken uit deze regio. 
Het aantal activiteitenlocaties groeit 
al jaren gestaag en elk jaar reikt het 
Brommelwyfke de ‘eerste bramen’ uit 
aan iemand die iets bijzonders heeft 
betekend voor het Nationaal Land-
schap of voor de Wâldpykcultuur. Het 
Brommelwyfke is het symbool gewor-
den voor de gastvrijheid van de streek 
en het evenement zelf. En iedereen 
weet inmiddels: waar de paarse Brom-
melsvlag wappert, is het feest.’’

Nieuw thema
Door elke keer een ander thema aan 
het evenement op te hangen, krij-
gen de deelnemers nieuwe inspiratie. 
Daardoor is het voor het publiek elke 
keer weer verrassend om het bramen-
festijn te bezoeken. ,,Het valt ons op 

dat we twee verschillende doelgroe-
pen hebben: jonge ouders met kin-
deren en de pakes en beppes die van 
huis uit zijn opgevoed met het ‘toarn-
bei sykjen’’, zegt Henk. Hij vindt het 
mooi mensen met elkaar te verbinden 
dankzij het evenement. Hij ziet ook 
een verjonging in de organisatie. ,,Jon-
geren zijn steeds meer bewust van de 
natuur. Die groep wordt  groter. Juist 
die jongeren willen wij graag aanspre-
ken. We hopen dat ze mede dankzij 
Brommels! het unieke landschap meer 
waarderen. Als je de natuur waardeert, 
pas je er beter op en kun je er meer van 
genieten.’’

Gluren bij de buren
Wat het succes van Brommels! is? 
Mensen vinden het vooral erg leuk 
om even te ‘gluren bij de buren’. Het 

is laagdrempelig en vaak ontstaan de 
mooiste gesprekken. Het festijn duurt 
twee dagen omdat de organisatie 
dan twee kansen heeft op mooi weer. 
Betty: ,,We hebben alle soorten weer 
al meegemaakt, ook zware onweers-
buien. Het landschap heeft onder alle 
weersomstandigheden zijn charme, 
maar het is toch een buitengebeuren 
en dan hoop je op mooi weer.’’ De or-
ganisatoren zijn er trots op wat ze in 

tien jaar bereikt hebben. ,,We zijn een 
echte netwerkorganisatie geworden’’, 
zegt Henk. ,,Een groen netwerk’’, vult 
Betty hem aan. Sigrid: ,,It publyk is 
noch lang net klear mei brommeljen’’. 

Het complete en actuele overzicht van 
actualiteiten, de bramenpluklocaties, 
de lekkerste bramenrecepten, fiets- en 
wandelroutes en meer vind je op 
www.brommelsfestijn.nl 

Bij La Barca is alles ‘krekt wat oars’
OOSTMAHORN - Puur toeval, noemt Ido Pranger uit Dokkum zijn nieuwe 
aanwinst. De eigenaar van Stadscafé Artisante kocht in coronatijd restau-
rant en bootverhuur La Barca (voorheen ’t Mootje) in Oostmahorn van de 
familie Pols. ,,Ik was niet op zoek, maar toen ik de advertentie op social 
media voorbij zag komen, had ik meteen een goed gevoel bij dit pavil-
joen op deze locatie aan het Lauwersmeer.’’

Op een zondagavond zag hij dat dit 
pand te koop stond en nog geen week 
later was hij de nieuwe eigenaar. ,,De 
combinatie van watersport en horeca 
trok mij meteen aan’’, vertelt Ido Pran-
ger. Hij heeft geen moment spijt gehad 
van deze beslissing. ,,Eigenlijk was ik 
wel weer toe aan iets nieuws.  Stadscafé 
Artisante in Dokkum staat na zeven 
jaar als een huis. Misschien is het wel 
onze redding geweest om de stap nu 

te nemen, want dankzij deze nieuwe 
uitdaging was er in coronatijd genoeg 
werk te doen voor al mijn personeel.’’ 
Inmiddels heeft Ido nieuwe jongens en 
meiden aangenomen uit de omliggen-
de dorpen die hem helpen bij La Barca.

Relaxte sfeer
Ido heeft goede herinneringen aan 
Oostmahorn. ,,Vroeger kwamen we 
hier altijd op de fiets, om te zwemmen 
bij het strand, even verderop. Ik vind 
de locatie aan het Lauwersmeer nog 
steeds prachtig. De nieuwe vaarver-
binding tussen Dokkum en Esonstad, 
de Súd Ie, die in april volgend jaar 
opengaat  gaat, zorgt voor nog meer 
mogelijkheden’’, stelt Ido. Voor de ho-
recaondernemer was het een sprong in 
het diepe, want met bootverhuur had 
hij geen ervaring. Toch gaf dat juist de 
doorslag. ,,Ik wilde geen tweede Arti-
sante, maar iets heel anders. In Dok-
kum zitten we in de drukke binnen-
stad, bij La Barca overheerst de rust. 

De sfeer is hier relaxed, we serveren 
lekkere koffie, fish & chips, speciaal 
bier en goede wijn. We maken geen 
onderscheid tussen lunch en diner. 
Het is hier allemaal ‘krekt wat oars’.’’

Dagtocht naar Dokkum
Het eerste wat de nieuwe eigenaar 
heeft gedaan is het terras opknappen en 
nieuw meubilair aanschaffen. Met het 
inrichten van de binnenruimte wacht 
hij met opzet nog even. ,,We willen 
eerst een seizoen draaien en luisteren 
naar onze gasten. Waar hebben zij be-
hoefte aan? Daar spelen wij dan op in.’’ 
Ido hoopt niet alleen toeristen naar La 
Barca te trekken, maar ook dagjesmen-
sen die nu Lauwersoog of Moddergat 
bezoeken. ,,Hier is genoeg te zien en te 
beleven en we merken dat steeds meer 
mensen Noordoost-Friesland weten te 

vinden. We verwachten ook groepen te 
ontvangen die een bootje, een water-
fiets of kano huren in combinatie met 
een lekker hapje eten. En als de vaar-
verbinding straks geopend is kunnen 
mensen hier op de boot stappen, een 
dagtocht naar Dokkum maken en bij 
Artisante lunchen.’’

Ideeën voor de toekomst
En zo heeft Ido Pranger nog genoeg 
ideeën voor de toekomst. Groei is voor 
hem geen doel, maar als La Barca 
over een paar jaar helemaal staat zou 
hij nog wel eens ‘iets’ willen doen met 
overnachtingen voor recreanten. ,,Ik 
hou ervan om bedrijven te verbinden 
en vind het leuk om te zien hoe dingen 
elkaar aanvullen. Wie weet komt er 
dan wel weer wat op mijn pad. Dat zou 
voor mij het plaatje compleet maken.’’

Waar komt de naam Brommels! vandaan?
De naam Brommels! heeft in het begin voor heel wat discussie gezorgd. Si-
grid: ,,Brommels is een oud Fries woord voor bramen, dat bijna niet meer 
gebruikt werd. Ik vond het woord mooi klinken en ik wilde het graag in ere 
herstellen. Je kunt het een mooie of een lelijke naam vinden, maar één ding is 
zeker: we kregen er veel reacties op en iedereen in Friesland weet nu weer dat 
Brommels een synoniem is voor bramen of ‘toarnbeien’.’’ 

Sigrid Keimpema, Henk Pilat en Betty Schotanus zijn vanaf het begin bij de organisatie van het Wâldpyk Bramenfestijn Brommels! betrokken.
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Zevenhuisterweg 45A, 9257VJ Noardburgum
Tel: 06 4869 8491  |  E-mail: info@trimsalon-marion.nl

trimsalon-marion.nlholwerdaanzee.nl

Op de hoogte blijven van 
alle ontwikkelingen rondom 
Holwerd aan Zee? Schrijf je dan 
nu in voor de nieuwsbrief via 
nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl
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ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK
WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

 Turfschip 7
Heerenveen
0513-785347

WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL
ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK

Tijnjedijk 81
Leeuwarden 
058-2896800

TOT 70 % KORTING
OPRUIMINGOPRUIMING

LAMINAAT 
RESTANTEN
5.99

m2 4.99
m24.99
m26.99

m26.99
m25.99

m2

ALLES MOET WEG
 
400 SOORTEN

20.000  M2

VOORRAAD KLIK PVC
14.99

m214.99
m216.9916.99m2m2

GRATIS 
PLINTENGRATIS 
PLINTEN

GRATIS
ondervloerGRATIS
ONDERVLOER

GRATIS 
VLOERKLEEDGRATIS
VLOERKLEED

GRATIS 
DROOGLOOPMAtGRATIS
DROOGLOOPMAT
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Esonstad als decor voor film Berend Botje
OOSTMAHORN - In vakantiepark Esonstad zijn in mei en juni opnames ge-
maakt voor de nieuwe Nederlandse familiefilm Berend Botje. ,,Deze locatie 
was voor ons perfect en de Friezen waren heel gastvrij en behulpzaam’’, 
stelt producent Derk van den Berg die samen met zijn broer en filmregis-
seur Mans van den Berg initiatiefnemer is van deze speelfilm. Op 19 juni 
was de laatste draaidag. De redactie van de Westereender mocht er bij zijn.

Tekst: Klasina van der Werf  Foto’s: Simon van der Woude

De ‘familiefilm’ Berend Botje gaat over 
de verwikkelingen van de drie generaties 
tellende schippersfamilie uit het kinder-
liedje. Thomas Acda speelt opa Berend, 
Klaas van Kruistum vader Berend en de 
11-jarige debutant Doris Zuijderland 
speelt de kleine Berend. Het is de eer-
ste speelfilm over Berend Botje, die in 
deze film een meisje is. ,,Voor ons is het 
al heel normaal dat Berend Botje een 
meisje is’’, vertelt Derk van den Berg. 
Het verhaal is namelijk geïnspireerd 
door een theatershow van zijn ouders. 
,,Zij hebben deze voorstelling in de ja-
ren ’80 al gemaakt. Het verhaal in deze 
film is een bewerking daarop.’’

Perfecte locatie
Berend is de jongste telg van de familie 
Botje. De stad waar ze woont raakt in 
de ban van een uitzonderlijk vogelei. Be-
rend Botje is ervan overtuigd dat het om 
een bijzonder ei gaat, dat alleen uitkomt 
op een verborgen eiland. Ze besluit de 
gewaagde tocht naar het eiland zelf te 
maken. ,,Voor deze film is Esonstad de 
perfecte locatie’’, legt Derk uit die als 
locatiescout beelden van bovenaf had 
gezien van dit gebied. ,,We zochten ‘iets’ 
met water en een stadje met de oudhol-
landse sfeer. Hier heb je alles op één 
plek, er rijden geen auto’s, staan geen 
reclameborden en het Lauwersmeer is 
fantastisch, een schot in de roos.’’ Wat 
de broers uit de Achterhoek opvalt is dat 
de Friezen zo vriendelijk zijn. ,,Als we 
in Amsterdam staan te filmen zeggen 
ze ‘rot op met je camera’, hier reageren 
mensen juist heel positief.’’ 

Low-budget
Het vertellen van verhalen zat er altijd al 
in bij de familie Van den Berg. De ouders 
van Derk en Mans zijn dan ook trots dat 

‘hun’ Berend Botje nu vertaald wordt 
naar het witte doek. ,,Ze spelen zelfs nog 
een gastrolletje in de film’’, zegt Derk. 
Voor hem en zijn broer is dit de tweede 
film die zij maken. Met hun eerste film, 
De IJslandbende, wonnen ze een prijs 
(Cinekid) voor tweede beste Neder-
landse familiefilm.  In het dagelijks leven 
maken ze vanuit hun audiovisuele pro-
ductiehuis NOBS met name films voor 
bedrijven en overheidsorganisaties. ,,Het 
maken van speelfilms is in verhouding 
ontzettend duur. Dit is vergeleken met 
andere films dan ook een low-budget 
productie. Het mooie aan het maken van 
deze film is dat in een kinderfilm alles 
kan en mag. De drie wetten voor het ma-
ken van films is dat je nooit moet werken 
met kinderen, water en dieren. Al deze 
elementen zitten in onze film. De die-
ren die een rol spelen zijn een papegaai 
en een kikker. Onze hoofdrolspeelster 
Doris is trouwens een natuurtalent. Het 
is een stoere meid die samen met haar 
vriendje Theus alles durft.’’

Vechten tegen de elementen
De omstandigheden zaten voor de film-
makers niet mee in Esonstad. Niet al-
leen de coronamaatregelen maakten het 
spannend, ook de slechte weersomstan-
digheden maakten het voor de acteurs 
soms zwaar. ,,We hadden veel wind, 
regen en kou. De acteurs moesten vech-
ten tegen de elementen. We kregen het 
film maken niet cadeau.’’ Ook voor de 

hoofdrolspeelsters was dat soms zwaar. 
Zij maakte soms lange dagen en vooral 
tijdens het droogvallen van het vissers-
bootje van Berend was het erg koud. ,,Er 
was een scene bij waarbij ik moest sprin-
gen van blijdschap in het koude water, 
ondertussen had ik het steenkoud’’, ver-
telt Doris die in Amsterdam in groep 8 
zit. Daardoor miste ze wel dingen, onder 
andere een deel van het schoolkamp. Ze 
heeft een kinderbegeleidsters - Susan 
Radder, bekend van Oogappels en de 
Slag om de Schelde - die haar helpt en 
waar ze veel van leert. ,,Het is een hele 
bijzondere ervaring.’’

Trots op cast
Derk van den Berg is trots op de 
cast. ,,Ze hebben nooit gemopperd 

en ze dragen de film. Voor Klaas van 
Kruistum, die vooral bekend is als pre-
sentator, was deze film zijn debuut. Hij 
is echt goed. Thomas Acda speelt voor 
het eerst een opa, dat vond ie leuk. Ook 
de bekende YouTubers Zomayra en 
Celina, moeder en dochter, spelen een 
rol in Berend Botje. Het wordt een leu-
ke lieve Nederlandse familiefilm waar-
bij avontuur is verkozen boven special 
effects. Bovendien is dit voor kijkers 
een mooie manier om Friesland te le-
ren kennen.’’

De familiefilm wordt uitgebracht door 
Just Entertainment in samenwerking 
met NOBS en NEWBE wordt eind 
september/begin oktober in de bioscoop 
verwacht.

Citroën BX uit Flodder nu te zien bij Autobedrijf Lijzenga
DAMWÂLD - Buurman wat doet u nu? Deze inmiddels beroemde zin 
spreekt dochter Kees Flodder (gespeeld door Tatjana Šimić) in de eerste 
Flodderfilm uit tegen buurman Neuteboom, gespeeld door Bert André. 
De Citroën BX die in de Flodderfilm in 1986 van Dick Maas werd gebruikt 
speelde daarin een belangrijke rol en was veel in beeld. Na het uitko-
men van de film schoten de verkopen van de BX daardoor omhoog. 

Tekst en foto: Dirk de Jong

De kans dat je een Citroen BX in het 
dagelijks verkeer tegenkomt wordt 
steeds kleiner, het is eigenlijk al een 
beetje nostalgie. Daarom is het ex-
tra bijzonder dat de Citroën BX uit 
Flodder nu te zien is bij Autobedrijf 
Lijzenga in Damwâld. De auto kwam 

in Damwâld terecht omdat daar een 
offerte- aanvraag binnenkwam voor 
restauratie. Lijzenga doet regelmatig 
restauraties voor heel bijzondere klas-
sieke auto’s. Toen gewoon vervoer, nu 
een teken van welstand met bijbeho-
rende prijzen.

Maar toen de wagen in Damwâld 
kwam voor restauratie was het verval 
al toegeslagen: slechte reparaties, ver-
keerde onderdelen, de schoonheid was 
verdwenen en de aftakeling begonnen. 
Gelukkig heeft Lijzenga een uitste-
kende reputatie als het gaat om her-
stel en restauratie van klassieke auto’s. 
De monteur heeft de iconische ‘Flod-
der’ Citroën BX Sport weer helemaal 
in ere hersteld. Hij schittert nu in de 
showroom waar liefhebbers de auto 
met eigen ogen kunnen aanschouwen.
En op de vraag : Buurman wat doet 
u nu? krijgt u alleen een antwoord in 
de film.
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  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

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

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

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

Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

Schaafsma.pdf   1   13-12-17   16:14

Stalen rabat donkergroen
630 cm lang en breedte 30 cm €17,50 p/m2

Ook in Zwart voorradig.

1 A  keus terrastegels 60 x 60 cm
grijs antraciet en smook gecoat  €16,50 p/m2

Vuren vloerhout
21mm dik en 210 mm breed in diverse lengten.

Prima alternatief voor vloerplaten €16,50 p/m2

Tijdens de
bouwvak gesloten!

www.handelsondernemingschaafsma.nl
Holwerderweg 34, 9101 PA Dokkum

T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl
www.loonstra.nl

Gevraagd mest van:
Kippen - Geiten - Eenden -

Varkens - Koeien - Konijnen

Broeklaan 21, 9113 AV Wouterswoude 
www.mestverwerkingfriesland.nl 
Meer info? Bel: Jan 06 – 513 08 446

Ook voor wormenmest voor uw tuin!
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Wadopera: Unieke beleving achter de zeedijk
PAESENS-MODDERGAT - Achter de zeedijk bij Paesens-Moddergat gaat in 
september iets bijzonders gebeuren. Voor het eerst wordt daar de indruk-
wekkende filmische opera Peter Grimes  van de Engelse componist Benja-
min Britten op deze manier in de open lucht uitgevoerd. Een herkenbaar 
verhaal, met topartiesten uit de Nederlandse opera, een orkest, een koor en 
als achtergrond het ruige Waddengebied. ,,Asto dit ien kear yn dyn libben 
meimeitsje wolst, moatst dizze kâns net oan dy foarby gean litte’’, aldus uit-
voerend producent Anke Bijlsma. De eerste 12.000 kaarten zijn al verkocht.

De locatie waar de Wadopera wordt 
opgevoerd is voor Anke Bijlsma uit 
Nes meer dan bekend. In 2007 werd 
op dezelfde plek het theatraal requi-
em Oer de Seedyk opgevoerd. ,,Myn 
rol is no hiel oars. Doe wie ik orga-
nisator en regisseur, no bin ik net út 
de artistike ynfalshoeke belutsen, mar 
mei ik as spin yn it web de hiele regio 
by dit evenemint helje.’’ Een rol die 
Anke op het lijf is geschreven, want, 
zo zegt ze zelf: ‘ik wol dat de regio hjir 
wat oan oerhâldt’. 

‘It ferhaal sil foar minsken út dizze 
regio werkenber wêze’

Initiatiefnemer van de Wadopera Peter 
Grimes is de Friese dirigent Arnaud 
Oosterbaan, oprichter en artistiek leider 
van Stichting Nootstroom. Hij heeft het 
voor elkaar gekregen om een professio-
neel team van 150 zangers, acteurs en 
musici bij elkaar te krijgen. Paul Carr 
uit Cornwall is regisseur. Hij heeft een 
bijzondere band met de opera Peter 
Grimes. Zijn moeder zong de rol van 
schooljuffrouw Ellen Orford uit Pe-

ter Grimes bij de Royal Opera House 
in Londen, terwijl ze zwanger was van 
Paul. In Moddergat wordt deze rol ver-
tolkt door de Nederlandse sopraan Jean-
nette van Schaik. Zij kan zich helemaal 
uitleven als een van de laatste dorpelin-
gen die nog gelooft in de onschuld van 
de visser Peter Grimes. De titelrol wordt 
vertolkt door de Nederlandse operazan-
ger Albert Bonnema. ,,It ferhaal sil foar 
minsken werkenber wêze om’t it oer in 
doarpsmienskip giet dêr’t minsken oer 
inoar oardiele. In ûnderwerp dat hiel 
universeel is’’, zegt Anke Bijlsma. 

Vanwege corona is de Wadopera een 
jaar uitgesteld. Het was nog lange tijd 
onzeker of het evenement door kon 
gaan, maar met bepaalde aanpassin-
gen is het nu mogelijk. ,,Wy bliuwe de 
lanlike rjochtlinen oer corona folgjen. 
It skoft hawwe wy derút helle omdat 
minsken dan net yn in heal oere allegear 
fan de iene kant fan de seedyk nei de 
oere hoege.  Dêrtroch moatte taskôgers 
wol langer sitten bliuwe, mar it foardiel 
is dat minsken dan yn it ferhaal bli-
uwe. Boppedat hawwe wy keazen foar 
lúkse stuollen dy ‘t noflik sitte.’’ Om de 
avond compleet te maken kun je vooraf 
dineren of eten halen bij één van de ver-
schillende foodtrucks. Dit alles wordt 
geregeld door Brouwerij Dockum in 
samenwerking met horeca uit de regio. 

Samenwerking met ‘mienskip’
Bijzonder is de samenwerking met de 
‘mienskip’. Zo stelt een boer – Sieger 
Talsma – zijn land beschikbaar voor 
het parkeren. Agrarisch Collectief 
Waadrâne zorgt voor een omheining 
met mooie bloemen. Een deel van de 
opbrengst van het parkeergeld gaat 
naar de jeugdactiviteiten van Paesens-
Moddergat en een ander deel  gaat 
naar KNRM-station Lauwersoog. ,,Sa 
hat elkenien baat by de Wadopera’’, 
stelt Anke. Het mooiste vindt ze zelf 
de samenwerking rondom het educa-

tieproject met Opus 3, Theaterkerk 
Nes, museum ’t Fiskerkshúske, NME 
De Klyster en Friese Poort Dokkum 
om op die manier ook basisschoolleer-
lingen en middelbare scholieren bij het 
culturele evenement te betrekken. Het 
thema van deze zogenaamde cultuur-
dagen is ‘Wad aan verhalen’. Kinderen 
duiken in de verhalen van het wad door 
naar de voorstelling ‘Wat ’n wad’ van 
Pier21 te kijken in Theaterkerk Nes. 
Daarna volgen ze twee workshops op 
de locatie van de Wadopera. Eén work-
shop richt zich op muziek, de andere 
staat in het teken van de natuur óf ge-
schiedenis rondom het Wad. ,,Wy ha 
no al mear as 700 oanmeldings.’’

Anke weet inmiddels dat niet alleen 
de mensen uit de regio de Wadopera 
bezoeken, maar ook toeristen. Voor 
hen zijn er speciale arrangementen sa-
mengesteld met B&B’s en hotels uit de 
regio, zoals de Abdij in Dokkum. ,,Wy 
hoopje dat de minsken ûnder de yn-
druk binne fan dit gebiet en dat se wer-

om komme. Sa kinne in soad minsken 
harren ynkomsten hjir út helje.’’ De 
samenwerking tussen Arnaud Ooster-
baan en Anke Bijlsma verloopt zo goed 
dat ze alweer plannen aan het smeden 
zijn voor een nieuw project. ,,Miskien 
oer trije jier… ik ferklap noch neat, 
mar ien ding is seker. Ek dát wurdt in 
kultureel evenemint - yn ús prachtige 
gebiet - om noait te ferjitten.’’

‘Stem van de leegte’ in Moddergat 
MODDERGAT - Tot en met 31 oktober 
kunnen bezoekers van Museum ’t 
Fiskershúske in Moddergat de ‘Stem 
van de leegte’ ervaren tijdens de 
kunstexpositie. De vier kunstenaars 
achter de schilderijen zijn Patriz de 
Bruijn, Erna van der Veen, Linda 
Cohen en Rinny Koornstra van 
Kunstcollectief Ferm, waarbij de F 
staat voor Fjouwer Fryske Froulju.

De exposite heeft als titel ‘Stem van 
de leegte’, een thema wat in samen-
spraak met kunstcollectief Ferm en 
directeur Hans Groeneweg van ’t 
Fiskerhúske tot stand is gekomen. 
,,Het thema past bij uitstek in de 
huidige periode van Corona, maar 
ook bij de ruimte van het wadden-
landschap. Leegte is ook een gevoel. 
Een gevoel dat tegenwoordig door 
velen wordt erkend als een gevoel 

van leegte en als eenzaamheid. Voor 
de vier kunstenaars van Ferm leverde 
het thema leegte genoeg inspiratie op 
om te komen tot een eigen interpre-
tatie hiervan in hun beeldend werk. 
Dit resulteerde in een prachtige ex-
positie van schilderijen met een grote 
mate van diversiteit. Juist omdat de 
verschillen van de vier kunstenaars 
dusdanig zichtbaar zijn, is het voor 
de bezoeker extra interessant.

Activiteiten
Gekoppeld aan het thema van deze ex-
positie zijn er ook een aantal activitei-
ten. Zo is er een kunstzinnig weekend 
in het Garnalenfabriekje van 1 tot met 
3 oktober, georganiseerd door leden 
van Ferm. Creativiteit en bezinning 
staan tijdens dit weekend centraal. Ge-
interesseerden kunnen zich hiervoor 
opgeven via kunstcollectief Ferm.

Museum ’t Fiskerhúske heeft sinds dit 
jaar een vernieuwde expositieruimte 
waar wisselende exposities zijn met 
interessante activiteiten. Op deze 
manier geeft dat voor bezoekers een 
meerwaarde en is het aantrekkelijk om 
het museum vaker te bezoeken. 

De exposite in het museum is dage-
lijks te bezoeken. 

Meer informatie:
www.museummoddergat.nl of
www.kunstcollectiefferm.nl

Het verhaal
De opera Peter Grimes is een opera 
in drie akten die de strijd van zijn 
dorpsgenoten tegen de visser Pe-
ter Grimes beschrijft. Het verhaal 
speelt zich af in een kustdorp in 
Engeland: Suffolk.

De opera begint wanneer burge-
meester/lijkschouwer/advocaat 
Swallow Peter Grimes ondervraagt 
over de dood van zijn scheepsjon-
gen. De dorpsbevolking laat tijdens 
het proces regelmatig weten dat ze 
Grimes schuldig vinden. De lijk-
schouwer concludeert dat de dood 
van de jongen een ongeluk was. 
Hij adviseert Grimes geen nieuwe 
scheepsjongen te nemen. Grimes 

zegt niet zonder te kunnen.

Apotheker Ned Keene vindt een 
nieuwe scheepsjongen voor Grimes, 
ene John. Alleen Ellen Orford, de 
schooljuffrouw met wie Peter Grimes 
van plan is te trouwen wanneer de 
gemeenschap respect voor hem heeft 
gekregen, wil John voor Peter opha-
len. Ze brengt de jongen in het café, 
waar bijna iedereen, inclusief Peter 
Grimes, zich verzamelt vanwege een 
opkomende storm. Hier voelen ze 
zich veilig. Maar Grimes niet. De ge-
meenschap keert zich tegen hem.

Meer informatie of kaarten: 
www.wadopera.nl

Hoofdrolspeler Jeannette van Schaik op het Wad. Foto: Team Horsthuis

Anke Bijlsma betrekt als spin in het web
de hele regio bij de Wadopera.

Concours Hippique 
Buitenpost gaat door 
met Speciale Editie 2021
BUITENPOST - Woensdag 4 augustus staat weer in het teken van de 
paardensport en cultuur met de 67e editie van het Concours Hippique 
Buitenpost. Vorig jaar kon het concours geen doorgang vinden, maar dit 
jaar wordt de Speciale Editie 2021 georganiseerd. Het bestuur van CH 
Buitenpost is trots om als één van de eerste concoursen weer een prachtig 
hippisch evenement te kunnen organiseren voor deelnemers én publiek.   

Dit jaar verschijnen opnieuw de Frie-
se paarden, hackney’s en tuigpaarden 
in de hoofdpiste en uiteraard wordt er 
in de springrubrieken weer gestreden 
om ‘De Grote Prijs van Buitenpost’. 
Net als de eerdere edities is het aan-
vangstijdstip 12.00 uur, waarbij het 
gevarieerde programma doorloopt 
tot 20.00 uur. Voorzitter Tiemen 
Dolfijn is enthousiast: ,,We kijken 
er naar uit dat alle liefhebbers van de 
aangespannen sport elkaar weer kun-
nen ontmoeten. Door het gebruik van 
het coronatoegangsbewijs kunnen we 
de 1,5 meter regel loslaten. Dat heeft 
een belangrijke sociale waarde op het 
Mejontsmaveld in Buitenpost.’’

Online kaartverkoop
en coronatoegangsbewijs 
De Speciale Editie 2021 wordt ge-

organiseerd vanwege de coronamaa-
tregelen die gelden. Dit betekent 
dat entreekaarten voor het con-
cours dit jaar alleen online besteld 
kunnen worden via de website van 
CH Buitenpost. Daarnaast is een 
coronatoegangsbewijs noodzakelijk 
om het concoursterrein op 4 augus-
tus te kunnen betreden. Dit kan in 
de vorm van een vaccinatiebewijs, 
een herstelbewijs of een negatieve 
testuitslag. Tevens zal er dit jaar geen 
tribune op het concoursterrein aan-
wezig zijn. Het publiek mag daarom 
zelf (klap)stoelen meenemen en op 
het terrein worden een aantal stoe-
len beschikbaar gesteld.

Meer informatie:
www.chbuitenpost.nl

Kunstcollectief Ferm op dijk in Moddergat. Van links naar rechts: Patriz de Bruijn, Erna van der Veen, 
Linda Cohen en Rinny Koornstra.
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Doe nu de PCA Vakantiecheck voor slechts
€ 24,95 en ga met een gerust hart op pad
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Tour for Life krijgt voor Keimpe 
Roedema dit jaar extra betekenis
DE WESTEREEN/HOLWERD - Keimpe Roedema uit De Westereen is sinds 2011 als sportfysio- en manueeltherapeut 
betrokken bij Tour for Life, een wielerevenement waarbij de opbrengst gaat naar wetenschappelijk kankeron-
derzoek. Vorig jaar kreeg Keimpe zelf plotseling te maken met kanker.

Ook dit jaar is Keimpe Roedema 
weer van de partij. Samen met Rom-
mie Wierstra en Martha Boersma uit 
Holwerd verzorgt hij de coördinatie 
van het massageteam. ,,Wij moeten 
ervoor zorgen dat de deelnemers op 
een verantwoorde manier de finish 
halen. Een pittige, maar zeer dankba-
re taak in een vakkundig team’’, stelt 
Keimpe. De fietstocht van 1300 ki-
lometer gaat in acht dagen van Italië 
terug naar Nederland over een prach-
tige route door de bergen. De deel-
nemers zijn echter geen profwielren-
ners, dus het massageteam heeft een 
belangrijke taak om hen door deze 
monstertocht heen te loodsen.

Strontmazzel
Het doel waarvoor gefietst wordt ligt 
Keimpe Roedema na aan het hart, 
omdat zijn naaste familie flink getrof-
fen is door verschillende vormen van 
kanker. ,,Afgelopen winter was ik zelf 
aan de beurt. Maar vroegdiagnose 
door bevolkingsonderzoek leidde tot 
zeer snel ingrijpen, waardoor we de 
geconstateerde darmkanker opera-
tief een slag voor waren. Binnen de 
kortste keren was ik honderd procent 
klachtenvrij, zonder medicatie en 
zonder akelige kuren. Zo belangrijk is 
dus bevolkingsonderzoek. Door een 
beetje poep op te sturen heb ik let-
terlijk strontmazzel gehad.’’

Keihard werken
Keimpe kijkt uit naar de week van 
28 augustus tot en met 4 september. 
,,De hele organisatie van dit evene-
ment is echt een geoliede machine 

waar wij als massageteam onderdeel 
van uit maken. We moeten keihard 
werken, maar als je dit eenmaal hebt 
meegemaakt wil je weer mee’’, vertelt 
Keimpe. Twee jaar geleden was hij als 
ploegleider van de partij van het Sur-
húster Fyts Ploechje. Dit jaar doen er 
geen wielrenners uit deze regio mee. 
Deelname is ook niet zonder voor-
waarde. Het minimale sponsorbedrag 
dat je binnen moet halen voor het 
Daniël den Hoed Fonds /Erasmus 
UMC is 2500 euro. Vorig jaar kon de 
tocht vanwege corona niet doorgaan. 
Het bedrag is toen blijven staan, 
waardoor er nu al meer dan 900.000 
euro is opgehaald. 

Emotioneel moment
De masseurs krijgen vooral te ma-
ken met overbelasting van de spie-
ren, door het vele klimmen en dalen. 
,,Van de nek tot de enkels en alles 
wat er tussenin zit. Ook zijn er wel 

valpartijen, daarvoor staat er een 
heel EHBO-team paraat die de ren-
ners op motoren begeleiden. Met 
z’n allen slepen we de deelnemers 
er doorheen.’’, zegt Keimpe. Tijdens 
de ritten geniet hij van de prachtige 
omgeving. ,,Ik zie dit als een werkva-
kantie. Het mooiste moment van de 
tocht is de finish. Dat is altijd emoti-
oneel na zo’n onvergetelijke week vol 
saamhorigheid en fantastische wie-
lermomenten. Voor mij zal het dit 
jaar extra speciaal zijn omdat ik nu 
uit eigen ervaring weet hoe belang-
rijk kankeronderzoek is. Ik ben dan 
ook extra gemotiveerd en voel me 
topfit. Nee, ik heb niks te klagen en 
ben dankbaar dat ik dit allemaal op 
mijn 74e nog kan doen.’’

Johnny de Vries brengt
‘Speciaalbier út Kollum’
op de markt

KOLLUM - Tijdens de lockdown in januari kwam horecaondernemer 
Johnny de Vries uit Kollum op het idee om  ‘Speciaalbier út Kollum’ 
op de markt te brengen. ,,Je ziet dat het speciaalbier in deze regio in 
opkomst is, maar een eigen bier uit Kollum was er nog niet’’, vertelt 
Johnny. Hij ging in gesprek met verschillende brouwerijen en besloot 
met een brouwerij uit Grou in zee te gaan. Daar bestelde hij 800 liter 
blond en 500 liter tripel bier, volgens eigen uniek recept. Blond bier 
is bij ons op het terras – van Café de Koornbeurs in Kollum – de hard-
loper qua speciaalbier. ,,Maar toen ik het berekende besefte ik dat ik 
honderd kratten bier had besteld, terwijl we vorig jaar maar achttien 
kratten hadden gebruikt. Aangezien het bier hooguit twee seizoenen 
houdbaar is, was ik bang dat ik met al dat bier zou blijven zitten.’’

Geschenkverpakking
Zo kwam Johnny op het idee om 
het speciaalbier ook in een ca-
deauverpakking met bijbehorend 
bierglas te verkopen voor toeris-
ten. Achterop staat een leuk pro-
motieverhaal over Kollum en het 
bier is toegankelijk voor een grote 
doelgroep. ,,Dat wilden we ook 
graag. Het bier moet makkelijk 
doordrinkbaar zijn’’, zegt Johnny. 

De geschenkverpakkingen zijn 
niet alleen bij zijn eigen café te 
koop, maar ook bij kaasboer Hil-
boezen, Bakkerij Van der Bijl, 
lectuurshop Hoekstra en super-
markt Jumbo Kollum. ,,Dat het 
zo’n groot succes zou worden had 
ik nooit verwacht. We zijn zelfs 
al door het bier heen en ik heb 
nogmaals honderden liters bier 
besteld. Niet alleen de toeristen 
vinden het leuk, maar ook de Kol-
lumers zijn razendenthousiast.’’

Oproep
Keimpe Roedema, Rommie 
Wierstra en Martha Boersma 
zoeken nog een sponsor voor een 
Transporterbus voor drie perso-
nen, waarin ze materiaal kunnen 
vervoeren en waar Keimpe ach-
terin op zijn veldbed kan slapen. 
Omdat alle evenementen nu te-
gelijk plaatsvinden heeft de orga-
nisatie een vervoersprobleem. 

Ook kunnen mensen via
Keimpe Roedema geld
doneren voor het goede doel via
https://www.tourforlife.nl/keim-
pe-roedema-tour-for-life-2021 

Tijdens Tour for Life, is de tour 
dagelijks te volgen op www.tour-
forlife.nl met zeer fraaie beelden 
van de etappes en interviews 
met renners en begeleiders. Elke 
avond is er een heuse Avondetap-
pe, waar diezelfde beelden aan de 
deelnemers worden getoond.

Team Tour for Live met helemaal links Rommie Wierstra, vijfde van links (met zonnebril) Keimpe Roedema en rechts Martha Boersma. Foto: Eppo Karsijns



28  |  de Westereender  

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

Jan Binneswei 11

 9294 KJ OUDWOUDE

0511 - 453455  
06 - 11218159

Foeke      Dijkstra.nl

Ongediertebeheersing - Bedrijfshygiëne - Glas- en gevelreiniging

www.wermedia.nl

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

websites SEO Google Ads graphic design print social media

“Start de weg 
naar online 

succes vandaag!”

Webdesign
Online marketing

Grafi sch design

Achterweg 5, 9113 PP  Wouterswoude
Telefoon: (0511) 425 209 - Mobiel: (06) 53 11 87 09 - E-mail: info@wbremer.nl

R o n d h o u t h a n d e l  e n  t R a n s p o R t

 

E

N
T R A N S P O

R
T

R
O

N

D H O U T H A N

D
E

L
 

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

advertentie A6 liggend.indd   1 27-1-2015   20:16:12



JULI 2021 |  de Westereender |  29

Yme Braaksma neemt na ruim vijftig jaar afscheid van Ropta Boys

‘Sport is voor mij van wezenlijk belang’
OOSTERNIJKERK/DOKKUM – De 71-jarige Yme Braaksma uit Dokkum neemt 
na ruim vijftig jaar afscheid van ‘zijn’ Ropta Boys. Hij was veruit de oudste 
speler van het 45+-elftal. ,,Ik voel me nog steeds fit genoeg om te spe-
len, maar op een gegeven moment moet je er een punt achter zetten’’, 
stelt Braaksma. Hij kijkt terug op een bijzondere tijd. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Yme is geboren en getogen in Niawier. 
Hij begon vanaf zijn zestiende jaar bij 
Ropta Boys, de club die toen nog geves-
tigd was in Metslawier. Ropta Boys is in 
1965 ontstaan vanuit de korfbalclub Wêz 
Warber. ,,Daar hebben we de groen-gele 
shirts nog altijd aan te danken. Er was 
in die tijd geen jeugdvoetbal, vandaar 
dat ik pas later ben begonnen. In het 
begin deed ik illegaal mee. Ik was ook 
lid van de kaatsvereninging Lyts Begjin 
Niawier. Als het seizoen ten einde liep 
begon het voetballen al. Het bestuur 
had er gelukkig begrip voor en omdat 
ik in de hoogste klasse kaatste had het 
geen consequenties voor mij als ik niet 

trainde. De wedstrijdsecretaris van de 
CFK zorgde er - in goed overleg met 
Ropta Boys - voor dat de wedstrijden op 
elkaar afgestemd konden worden zodat 
ik het kaatsen met het voetballen kon 
combineren. Al met al heb ik 22 jaar in 
de hoofdklasse gespeeld en ruim twintig 
jaar in het eerste team van Ropta Boys’’, 
vertelt Yme Braaksma. 

Zaterdag was heilig
Sport was en is alles voor Yme Braak-
sma. De zaterdag was heilig, van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat was ‘heit’ op 
pad. Want de ‘derde helft’ hoorde er ook 
bij. ,,De bern seagen my noait op sne-

on’’, geeft Braaksma toe. ,,Dat stie yn it 
kontrakt’’, zegt zijn vrouw Ria. Het echt-
paar kreeg twee dochters en een zoon. In 
de beginjaren van Ropta Boys werd er 
gespeeld op het sportveld in Metslawier 
dat tevens fungeerde als kaatsveld. ,,Café 
Veldzicht in Metslawier vormde de 
thuisbasis voor de club. De contributie 
van de leden waren de enige inkomsten 
die we hadden. Gelukkig waren er wel 
diverse sponsoren die de club steunden 
met onder andere shirts. Wat hebben we 
een mooie tijd gehad, daar in café Veld-
zicht. En wat heeft de familie Dijkstra 
een belangrijke rol gespeeld voor het 
voetballen van Ropta Boys.’’

Hoofdveld naar Oosternijkerk
Yme Braaksma heeft zo ongeveer alle 
functies binnen de voetbalvereniging 
vervuld. Van voorzitter tot het kalken 
van lijnen op het veld. Maar bovenal was 
hij speler. ,,We begonnen in de onderste 
regionen, in de vierde klas FVB (Frie-
sche Voetbalbond). We hebben lang in 
de FVB gespeeld en toen we eenmaal 
promoveerden naar de KNVB was dat 
groot feest voor Ropta Boys’’, weet Yme 
Braaksma. In die tijd waren er meerdere 
sportverenigingen in de dorpen die elk 
het liefst een eigen accommodatie wil-
den. In het kader van sportbeleid in de 
gemeente werd in goed overleg beslo-
ten om voetbal, kaatsen en tennis over 
de drie dorpen Metslawier, Niawier en 
Oosternijkerk te verdelen. Uiteindelijk 
is de voetbalclub overgegaan naar Oos-
ternijkerk, omdat dit dorp meer potentie 
had dan Metslawier, ook qua sponsoren. 

Een kaatsveld werd aangelegd in Nia-
wier, Metslawier kreeg een tennisac-
commodatie en de voetballers moesten 
voortaan naar Oosternijkerk. ,,Dat werd 
ons niet door iedereen in dank afgeno-
men. In Oosternijkerk is toen een nieuw 
voetbalveld aangelegd, er werd een licht-
installatie geplaatst en we kregen onze 
eerste kantine.’’

NK in Zeeland
In coronatijd hakte Yme Braaksma de 
knoop door en besloot hij een punt te 
zetten achter zijn voetbalcarrière. ,,Ruim 
twee jaar geleden zijn we verhuisd naar 
Dokkum, dus was ik al gestopt met het 
vrijwilligerswerk, nu wil ik ook ruimte 
maken voor de jongere spelers in het 
45+-team. We hebben prachtige tijden 
meegemaakt met dit zevental, vooral het 
NK in Zeeland, waar wij bij de laatste 
acht van Nederland speelden.  Ook de 
sportdagen in Dongeradeel waren altijd 
één van de hoogtepunten voor Yme en 
zijn teamgenoten. Zo’n duizend mensen 
stonden dan langs de kant en er was maar 
één scheidsrechter – Kees Boers - die 
durfde te fluiten, want het was haat en 
nijd tussen deze clubs. Wat hij ook nooit 
zal vergeten was de eerste verzorger die 
het eerste elftal van Ropta Boys kreeg. 
,,Dat was een magnetiseur uit Hantum. 
Hij had z’n eigen methode van blessure 
behandeling bij de spelers, namelijk zon-
der ze aan te raken en de waterzak kwam 
er al helemaal niet aan te pas. Voor de 
meesten van ons een vreemde ervaring. 
Anderen riepen dan: ‘Wat foar frjemde 
gast ha jimme no wer meinaam…’ Maar 

hij had wel bijzondere krachten. Er zijn 
dingen bij de club gebeurd, waar nog 
lang over nagepraat wordt.’’ 

Nooit blessures
Yme Braaksma heeft op een gebroken 
sleutelbeen na, nooit blessures gehad. ,,Ik 
voel me nog fit, maar nu ik er een tijd uit 
ben geweest kost het toch meer moeite 
om alles weer op te bouwen. Bovendien 
heb ik een nieuwe hobby: fietsen.’’ Daar-
naast zal hij nog regelmatig langs de lijn 
te vinden zijn. Zijn ‘pakesizzers’ Hidde 
en Femke spelen bij VV Dokkum en Jel-
mer en Arjen bij VV Kollum,     terwijl 
Femke ook lid van de kaatsvereniging 
Oostergo is. ,,Ze heeft haar eerste krans 
al binnen.               Als de pakezissers zo 
nu en dan tegen elkaar spelen dan is de 
grote vraag aan pake: wie moet er winnen 
en met wie houdt Pake het? Dan zeg ik 
heel voorzichtig: de sterkste zal winnen. 
Soms ben ik nog wel een beetje te fana-
tiek, dat zit er nu eenmaal in. Dat weten 
de pakesizzers ook. De twee andere pak-
ezizers Nienke en Remco hebben voor 
andere sporten gekozen. Als ik moet 
rijden voor een voetbalwedstrijd zeggen 
ze: pake wit wol wêr’t er wêze moat. Ik 
heb door de jaren heel wat sportvelden 
gezien en veel mensen leren kennen 
dankzij de voetbalwereld. Als ik er één 
persoon moet uitlichten is dat toch wel 
Jan Torensma. Een topvoetballer voor 
Ropta Boys met wie ik heb gevoetbald 
en in het bestuur heb gezeten. 

We hadden aan een half woord genoeg. 
En nog steeds…’’

Patrick Hulshof wint 
clubkampioenschappen T.C.Z. 2021
DE WESTEREEN - Door de versoepeling van de corona was het weer moge-
lijk om in De Westereen bij de plaatselijke tennisclub T.C.Z. te strijden om 
de jaarlijkse clubkampioenschappen in de categorieën: Enkels, Herendub-
bels, Damesdubbels en de Mixdubbels. In de vaak spannende wedstrijden 
werden er 44 partijen in de verschillende poules gespeeld en werd er 
gestreden voor elk punt. 

Eindstanden:
Heren enkel: 1. Patrick Hulshof, 2. 
Danny Boersma, 3. Durk de Haan.

Heren dubbel 5/6/7: 1. Rein Baarsma 
en Siebe de Bruin, 2. Renger van der 
Veen en Bjorn van der Veen, 3.Auke 
Baarsma en Jort Meijer.

Heren dubbel 8/9: 1. Patrick Wagter en 
Andries Venema, 2. Pieter Feddema 
en Wim v/d Zwaag, 3. Tjitze de Jong 
en Pieter Santema.

Dames dubbel 5/6/7:
1 . Aafke v/d Veen en Ilse v/d Veen, 2. 
Geertje v/d Staal en Sanne de Bruin 
3. Trijn Feddema en Liliane Heikamp.

Gemengd dubbel (mix):
1. Aafke v/d Veen en Bjorn v/d Veen, 
2. Renger v/d Veen en Ilse v/d Veen, 3. 
Renze v/d Kooi en Geertje v/d Staal.

Foto: Sake Beerstra

 Yme Braaksma, lang geleden, als voetballer (bovenste rij, zesde van rechts).
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Voor de fun
Met Marktplaats is niks mis. Voor het 
fenomeen bestond, zaten mensen op-
gescheept met overvolle vlieringen en 
hokken. Want de meeste mensen zijn 
wel opgeruimd van aard, maar niet 
bepaald van het opruimen.

Met Marktplaats komt vraag en aan-
bod bijelkaar.  Vooral als het gratis is. 
Een kennis zette laatst een paar hon-
derd overbodige betontegels van 30x30 
op de site. Te bekomen tegen elk aan-
nemelijk bod. Niemand gaf sjoege. Hij 
bood ze vervolgens gratis aan en bin-
nen een dag waren ze opgehaald.
Hij blij, want wat moet je met al die 

tegels. Je kan een container laten ko-
men, maar dan ben je ook zo honderd 
euro kwijt. Nee, hier was sprake van 
een winwin-situatie zoals Markplaats 
dat heel vaak is. 

Maar ik mag dan overal komen, op 
Marktplaats zien ze me niet meer. 
Dat komt van een traumatische erva-
ring in het verleden. We kochten een 
nieuwe caravan en dachten met de 
oude caravan op Marktplaats nog een 
leuk slaatje te slaan.

Duur was het oude geval niet, 700 
euro, een zacht prijsje voor een breed 

koperspubliek. Nog diezelfde dag re-
gende het mails van geïnteresseerde 
kopers. Sommigen hadden een aan-
vullend vraagje omtrent de potti-pot-
ti, andere boden onmiddellijk. Niet 
meteen het gevraagde, maar ik zag in 
mijn naïviteit openingen, kansen, be-
nevens jild en vooral money.

Ik nam contact op met de hoogst bie-
dende kandidaten, wachtte, mailde 
nog eens en nog eens. En wachtte 
weer. Maar antwoorden kreeg ik niet 
meer. Ik ging naar de caravandealer en 
vroeg hem of hij mijn oude caravan 
wilde inruilen.

Dat wilde hij wel, voor een paar hon-
derd euro minder dan ik hoopte, maar 
de verkoop ging door. Ik was blij, dat 
ik van het oude vehikel af was en 
idem van Marktplaats. Ik vertelde de 
caravandealer van mijn ervaringen.
Het kwam hem bekend voor. Hij zei, 
dat er mensen op Marktplaats rond-
struinen, die bieden op alles en nog 
wat. Kopen doen ze niet, het is voor 
de fun. Ik vroeg wat de fun ervan was 
en de dealer zei:  ,,Dy minsken sitte 
jûns op in keamerke en ferfele harren. 
Fan sokken hearst noait wer wat.’’

Bonne Stienstra

COLUMN

Jarich van der Veen eerste 
‘echte’ Wâldman die PC wint
DAMWÂLD - Je hoort de hersenen van de kaatshistorici kraken bij de stel-
ling dat Jarich van der Veen de eerste ‘echte’ Wâldman was die de PC in 
Franeker wist te winnen. Dat gebeurde in 1971, nu vijftig jaar geleden. 
Een enkeling zal tegenwerpen dat Pieter de Haan in 1945 de eerste was. 
Maar het ene ‘Haantsje fan Holwert’ was natuurlijk import.

Tekst en foto: Rynk Bosma

Niet dat de op 17 mei 1946 geboren 
Van der Veen zelf zal verkondigen dat 
hij de eerste was. Van hem zul je niet 
horen dat hij ook nog in 1974 koning 
op de PC was en dat hij in 1982 nog 
verliezend finalist was. Integendeel 
zelfs, bescheidenheid staat als karak-
tereigenschap nog altijd in de top drie 
bij Van der Veen, maar wel een zelfbe-
wuste bescheidenheid. 

Illustratief is het verhaal dat echtge-
note Binny vertelt. ,,Wy wienen te 
fytsen yn Winschoten, en doe kamen 
wy in man tsjin dy’t sljocht op de Al-
vestêdetocht wie. Hy hat sels yn berie 
hân om nei Frjentsjer te ferhúzjen. 
En doe kaam dy ‘grote kaatspartij’ ter 
sprake. It wie in sportive man en hy  
wie ûnder de yndruk fan de PC op it 
Sjûkelân. Jarich sei doe: ‘Ik ha der ek 
wol in pear kear keatst’. Dy man noch 
mear ûnder de yndruk, mar Jarich sil 
net sizze dat hy de PC wûn hat.’’

Het hoort bij Jarich van der Veen. 
Geen valse bescheidenheid want 
hij weet dat hij een van de beste en 
sierlijkste opslagers van zijn tijd was. 
Gevreesd om zijn platte bal. Wiep 
van Wieren ‘omslaan’ zoals in 1974, 
kom er eens om. Maar je hoeft er 
niet altijd mee te koop lopen. Zich 
bewust van eigen kunnen zonder dat 
als een marktkoopman uit te venten. 
Een balsporter met een feilloos gevoel 
voor de capriolen van de bal, zowel 
voetbal als kaatsbal.

En dan te bedenken dat de start in 
medisch opzicht bepaald stroef was. 
Als baby was Jarich bij de geboorte 
aan een kant blauw. Heit Jan van der 
Veen hield het nooit droog als hij 
verhaalde over de voorspelling dat de 
kleine Jarich hooguit een jaar oud zou 
worden. Een gelukkig onjuiste diag-
nose die een vervolg kreeg toen een 
controlerend arts van de gemeente 
Jarich verbood mee te doen aan de 
gemeentelijke sportdag.

Via een internist werd hij vijf dagen 
opgenomen in het ziekenhuis in Gro-

ningen en daar ontdekte men een 
gaatje in het hart ‘sa grut as in knaak’. 
Jarich: ,,Dêrnei seinen se dat it gjin 
kwea koe as ik oan sport die.’’ Het 
korfbal werd verruild voor het voet-
bal en in de zomer stond het kaatsen 
centraal. ,,Ik stie achteryn en sloech 
ferminst op. Achteryn stean wie it 
moaiste om te dwaan.’’ Heel begrijpe-
lijk want in die functie heb je tactisch 
greep op het verloop van een partij. In 
het centrum van het kaatsen. 

Want die opslag was natuurlijk het 
wapen van Van der Veen. Die peri-
ode van achterperk en tweede opslag 
duurde relatief kort vanwege ‘in fers-
lein skouder’ in 1967. ,,Ik wit noch 
fan dy hege ballen yn Snits fan Hotze. 
Dan binne je gau stikken hear.’’ Niet 
dat Jarich een man was van vele bo-
venslagen maar het tactische reper-
toire ‘yn ‘e kop’ was perfect verzorgd. 
Met al in 1966 een merkwaardig de-
buut op de PC. Hij  zou naar Appel-
scha gaan voor de traditionele kaats-
partij daar tijdens de bouwvak. Samen 
met ‘Riekeltsje’ en Gjalt van der Meu-
len, later grote supporters van Jarich 
die hem overal volgden. ,,‘Do dochst 
ek mei op de PC’, sa sei Gjalt tsjin my. 
Ik sei ‘Dat kin net’.’’ Jarich stond als 
opslager op de lijst bij Paulus Groe-

nendijk en Oebele Wijnalda. Het was 
de tijd dat nog niet iedereen telefoon 
had. ,,Se hienen Herman Zijlstra al 
belle, as dy it even trochjaan woe, mar 
ik wist noch fan neat.’’

In 1968 won Jarich in Beetgum de 
eerste keer een prijs in de eerste klas. 
Een tweede prijs met Gerrit de Jong 
en Bauke Hallema. Op 5-5 en 6-6 
verliezen Hein Zijlstra, Klaas van 
Wieren en Gerrit Tempel was echt 
geen schande. De grote doorbraak 
kwam echter op de PC van 1970 toen 
Jarich met Daan Scheepstra en opsla-
ger Jan Westerlaan in de halve finale 
van de PC stond. De echte victorie 
begon echter in 1970 in Witmarsum, 

het eerste gouden horloge en Jarich 
als opslager bij Gerrit de Jong en 
Reitse Mienstra.

Hij moest Rienk de Groot doen ver-
geten, De Jong wilde Gerrit Tempel. 
Maar Reitse Mienstra gaf de doorslag 
bij die keus want Van der Veen had 
eerder al eens met Mienstra gekaatst. 
,,‘Wat dochst by sa’n âld man’ waard 
der sein want Gerrit wie al betiid keal. 
Mar hy wie in tûke foarynse. En ge-
meen, want Reitse wie wat te earlik 
betiden.’’

En dan die finale in 1971 tegen het 
favoriete trio Gerrit Okkinga, Klaas 
van Wieren en Dirk Talsma. ,,Yn de 

finale ha wy idere kear foar stien, en 
dat skilt fansels wol tsjin dy mannen.’’ 
Met op 5-4 en 6-6 de specialiteit van 
het huis Van der Veen, een platte on-
verwerkbare bal op nota bene Klaas 
van Wieren. ,,Ik leau dat Durk him 
noch oanrekke, mar it wie in sitbal.’’

En zo werd Jarich van der Veen de 
eerste ‘Wâldman’ die de PC in Frane-
ker wist te winnen. En hij draagt hem 
met de bescheidenheid die bij hem 
past en juist dat maakt hem tot een 
van de mooiste en sierlijkste opslagers 
die Fryslân heeft gekend. Zelfbewust, 
iemand die weet dat goede wijn…... 

Grote vreugde na de ‘lêste slach’ op PC 1971 Jarich van der Veen aan de opslag in 1971.
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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

Surhuisterveen
Groningerstraat 120
Vraagprijs: €250.000,-

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

Kootstertille
Kânselarije 38
Vraagprijs: €259.000,- k.k.

Rinsumageast
Baron van Sytzamawei 16
Vraagprijs: €259.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Kootstertille
Goudtsjeblom-strjitte 11
Vraagprijs: €189.000,- k.k.

Anjum
Oostmahorn 144
Vraagprijs: €85.000,- 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
Gedempte Vaart 34
Vraagprijs: € 379.000,- k.k.

Harkema
De Bosk 1 C
Verkocht

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
Burmaniastraat 8
Verkocht

Surhuizum
Bonhommestrjitte 29
Vraagprijs: €289.000,- k.k.

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.

Harkema
Reitsmastrjitte 63
Verkocht

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

Surhuisterveen
Groningerstraat 106
Verkocht

Opende
Poelbuurt 6
Verkocht

Twijzelerheide
Tsjerkepaed 47
Vraagprijs: €202.000,- k.k.

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

Metslawier
De Snikke 3
Vraagprijs: €249.000,- k.k.

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT o.v.VERKOCHT

VERKOCHT o.v. VERKOCHT VERKOCHT


