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Voorzitter Tjitte de Wolff van Fryslân
Culinair kwam vrijdag persoonlijk bij
bakker Wander Schotanus langs om te
vertellen dat hij vaste producent wordt
van dé kwaliteitsrestaurants in Friesland.
Foto: Marcel van Kammen

Wander Schotanus bakt lekkerste roggebrood van Fryslân
TWIJZELERHEIDE – Het beste roggebrood van Friesland wordt gebakken
in Twijzelerheide. Trotse winnaar van de productverkiezing van Fryslân
Culinair is bakker Wander Schotanus. Met een glimlach laat hij de grote
beker zien die hij heeft gewonnen. ,,En wist wat it moaie is? Dit is al de
twadde kear dat ik win.’’
Tekst: Klasina van der Werf

In 2005 kreeg Schotanus de prijs nog
uit handen van Joop Braakhekke,
naar wie de bokaal nu is vernoemd.
Dit keer reikte Robèrt van Beckhoven de prijs uit, samen met Reitse
Spanninga. De foto haalde zelfs de

Telegraaf waarbij de bijbehorende
kop luidde: ‘Roggebrood mag best
sexyer’. Wander lacht erom. Het leverde hem de nodige publiciteit op,
niet alleen op de camping waar hij
op dat moment verbleef, maar zelfs

op televisie. ,,Frans Bauer neamde
dit sels noch op telefyzje yn it programma Op1.’’
Dat Wander zijn roggebrood door
de jury unaniem werd gekozen tot de
beste van Fryslân merkt de bakker tot
op de dag van vandaag in zijn winkel.
,,Normaal bak ik ien kear yn e wike
roggebrea, no twa kear yn ‘e wike.’’
Hij doet dit al bijna veertig jaar en
nog altijd volgens het oude recept van
zijn vader. ,,It is net moeilik, mar it
komt wol hiel precies. De tempera-

tuer moat goed wêze en it moat net
te lang yn ‘e oven sitte.’’
Het roggebrood van Schotanus heeft
gewonnen vanwege de lekkere smaak.
Zelf eet Wander elke dag roggebrood,
of om precies te zijn ‘bakbrogge’: roggebrood met kaas en beschuit. ,,Hearlik,
en it is ek noch sûn, der sitte in protte
fezels yn. It aktivearet de darmen dus
it is ek foar bern dy’t net goed poepe
kinne oan te rieden.’’
Dankzij het winnen van de prijs is
de bakker uit Twijzelerheide onder

andere al benaderd door Brouwerij
Gudzekop die bier wil brouwen met
zijn roggebrood. Een kaaswinkel uit
Drachten heeft eveneens gevraagd of
ze zijn roggebrood mogen verkopen
en als klap op de vuurpijl mag hij zich
ook nog een jaar lang roggebroodproducent van Fryslân Culinair noemen.
Bakker Schotanus is er trots op dat
hij deze prijs twee keer heeft gewonnen. ,,Dan kin it gjin tafal wêze. Ik
wol elkenien betankje foar de moaie
reaksjes en lokwinsken. Dat is echt
geweldich.’’
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Feestelijk open huis
De winkel is gevuld met een prachtige
vrouwelijke collectie vol flairbroeken,
teddycoats, blousejurkjes en volop prints.
Op de mannenafdeling ook verrassend
nieuwe items in warme najaarstinten!
Kortom, laat je inspireren!
Maak een foto bij de photobooth
en win shoptegoed!
door 'Anke Bakt' en
natuurlijk staat de koffie klaar.

Versbereide hapjes

Laat je verrassen door een
schitterende najaarscollectie!

Feanwâlden

Feintensloane 1

www.dijkstramode.nl
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Annewil Schippers is muzieksamensteller bij 3FM

Van De Westereen naar Hilversum
DE WESTEREEN/HILVERSUM - ‘Kinst it famke wol út De Westereen helje, mar
De Westereen net út it famke’. Dat stelt de 24-jarige Annewil Schippers die
vorig jaar naar Hilversum verhuisde waar ze werkt als muzieksamensteller
bij de nationale radiozender NPO 3FM. ,,Ik mag de hele dag met muziek
bezig zijn en krijg er ook nog voor betaald.’’

ben elke dag met muziek bezig en ga
naar concerten en festivals om nieuwe
muziek te ontdekken. Dat ik van mijn
hobby mijn werk heb gemaakt is voor
mij een droom die uitkomt.’’
Als muzieksamensteller maak je samen met de DJ’s afspeellijsten van
liedjes die op de radio worden gedraaid. De playlist bij 3FM moet aan
bepaalde richtlijnen en criteria voldoen. Annewil: ,,We werken in een
team van negen mensen en hebben
elke week overleg over hoe de playlist
eruit gaat zien. Ook hebben we contact
met pluggers die in dienst van een platenlabel of door een artiest of muziekband zijn ingehuurd om de muziek te
promoten. Verder komt er veel nieuwe
muziek via de mail binnen. We filteren
de muziek met z’n allen en maken daar
een keuze uit. Ook helpen we onder de
noemer ‘3FM Talent’ Nederlandse artiesten en bands bekendheid te geven
bij het grote publiek. Elske DeWall,
Kensington en Chef ’Special zijn daar
mooie voorbeelden van.’’
De Kast

Annewil is geboren en getogen in De
Westereen waar ze samen met haar
ouders en broertjes aan de Brongersmastrjitte woonde. ,,Mijn ouders
wonen er nog steeds en voor mij blijft
het altijd mijn thuis, waar ik ook woon’’,
vertelt Annewil. Ze woonde altijd met
veel plezier in De Westereen maar wist
wel dat ze niet altijd in dit dorp zou
blijven. ,,Ik ben nieuwsgierig van aard
en wil de wereld ontdekken, nieuwe

mensen ontmoeten en mijn blikveld
verbreden. Dat zat er altijd al in.’’
De Friezin studeerde Europese Talen
en Culturen aan de Rijksuniversiteit
Groningen en haalde vervolgens
haar master journalistiek. Ze kreeg
het voor elkaar om stage te lopen
op de muziekredactie van 3FM en
daarmee ging voor Annewil een wens
in vervulling. ,,Ik leef van muziek. Ik

Bij 3FM worden alle muziekgenres
gedraaid. Zelf heeft Annewil een voorliefde voor nieuwe muziek. ,,Ik vind
het leuk om naar concerten te gaan
en nieuwe artiesten te ontdekken. Dat
heb ik in coronatijd wel gemist. Lowlands is normaalgesproken voor mij het
hoogtepunt van het jaar. Dat is mijn
vakantie. Daar heb ik de Britse band
The 1975 ontdekt, ik was toen zestien
jaar en ging voor het eerst naar Lowlands. Ze hadden in die tijd nog niet
eens een album en nu staan ze voor een
uitverkocht AFAS Live in Amsterdam
te spelen. Het leuke is dat één van mijn
collega’s, DJ Olivier Bakker, deze band
ook al vanaf het begin volgt.’’
Annewil kan samen met haar collega’s
hele dagen over muziek praten. ,,Dat
maakt het werk zo leuk, we houden
allemaal van muziek dus we hebben

altijd gespreksstof. Zo weet Roosmarijn Reijmer, onze music director, zóveel van muziek. Laatst zette ze voor
mij muziek van De Kast op, omdat ze
weet dat ik uit Friesland kom. Soms
schakel ik weleens over in het Fries,
bijvoorbeeld als mijn moeder belt en
dan zitten ze me raar aan te kijken’’,
lacht Annewil.
Serious Request

In december staat er een leuk evenement op het programma waar de Friezin graag een bijdrage aan levert: 3FM
Serious Request. ,,Vorig jaar mocht ik
daar ook al aan meewerken, maar toen
was de editie versoberd wegens corona.
Dit jaar is het de bedoeling dat er weer
een actie komt waarbij mensen verzoekjes live door kunnen geven. Dat is hard
werken voor ons als muziekredactie,
maar wel erg leuk om mee te maken.
De opbrengst gaat deze keer naar het
Wereld Natuur Fonds’’, vertelt Annewil.
Zij voelt zich bevoorrecht dat ze hier als
meisje uit De Westereen aan mee mag
werken. Overigens is ze niet de enige
uit deze regio die bij 3FM werkt. Tobias
Post uit Damwâld is Online Redacteur
bij de Nederlandse radiozender.
Ondertussen blijft Annewil de muziek
op de voet volgen. Het valt haar op dat
er veel leuke nieuwe muziek uit Fryslân komt, al mag zij haar persoonlijke
belangen uiteraard nooit voorop stellen.
De laatste tijd merkt ze dat dancemuziek steeds meer in trek is bij luisteraars.
,,Een nieuwe trend is dat veel artiesten
tegenwoordig via TikTok populair
worden. Je ziet ook dat opvallend veel
oude nummers viral gaan op Tiktok,
van Fleetwood Mac tot Kate Bush.’’ En
zo kan Annewil nog uren doorpraten
over muziek. ,,Elke dag is anders, er komen altijd weer nieuwe trends, nieuwe
muziek en nieuwe DJ’s bij. Eén ding is
zeker: dit werk is nooit saai.’’
De frequentie van 3FM is in Friesland: 88.6.

COLUMN

Water pijpen
“Mem, kinst ‘wiet’ snuve?” Aan onze
keukentafel komen tijdens het ontbijt
af en toe bijzondere vragen voorbij.
Dit keer vroeg de jongste van 10 jaar
zich af of je cannabis kunt snuiven.
Volgens hem stonden er achter in ons
bos plantjes die sprekend op wietplanten leken. De dollartekens schitterden
in z’n ogen toen hij z’n vondst aan ons
bekendmaakte. Want drugs is goed
geld verdienen, wist hij. Maar hoe en
wat precies, dat was nog een beetje een
puzzel.
Ik was zestien toen ik voor het eerst
de geur van cannabis rook tijdens een
schoolbezoek aan Amsterdam. We
liepen door een smalle steeg toen de
bijzondere lucht mijn neus binnenstroomde. “Wat stjonkt it hjir. Wat is
dat jong?”, riep ik naïef. Waar de rest
van de klas de onmiskenbare geur van
een brandende joint al lang had herkend, was ik nog zo groen als gras op
het gebied van verdovende middelen
en hun bijbehorende aroma’s. Sterker
nog, ik weet nog altijd niet of je cocaïne spuit, snuift of rookt. Of alle drie
tegelijk.

Om onze telgen van een iets betere
basiskennis te voorzien, beantwoorden we hun vragen over drugs zo
eerlijk mogelijk. Een bezoek aan de
Efteling blijkt daarvoor een leerzaam
uitje. Tijdens een wandeling door het
pretpark van de Python naar de Fata
Morgana afgelopen december kregen
we een lesje in marihuana herkennen.
“Wat is dat?”, vroeg de oudste van
twaalf toen de doordringende geur
onze kant op waaide. Nadat we hadden uitgelegd dat iemand een jointje
rookte, was ze verbijsterd. “Dat mei
dochs net?” Onze uitleg over het Hollandse gedoogbeleid leidde tot nog
meer vraagtekens.
Dat er nog veel meer mogelijkheden
zijn om wiet te roken, ontdekten onze
nieuwsgierige aagjes op de camping
afgelopen zomervakantie. Midden op
de gemoedelijke gezinscamping met
jankende peuters, krijsende kleuters
en mokkende pubers kregen wij tijdens onze allerlaatste avond wel heel
bijzondere buren. Bij terugkomst van
een middag klimmen in het klimbos
van Appelscha zaten er plots vier uit

Tijdverspilling
Een goede buur is beter dan een verre
vriend. Dat is een van de spreekwoorden
die ik vroeger en vroeger voor mij was
volgens sommigen het stenen tijdperk,
mochten en moesten leren. Spreekwoorden die een grote kern van waarheid
bevatten. Dat na ‘mijn stenen tijdperk’
de spreekwoorden uit de gratie zijn geraakt, kunnen we bijna dagelijks horen
en zien op de televisie. Ook onze bestuurders verhaspelen heel veel spreekwoorden.
Geinige momenten levert dat op, maar
ja de meeste politici voor de tv zijn noch
goede buren, noch verre vrienden. Als er
al eens een de Afsluitdijk over gaat is dat
direct provinciaal nieuws. Maar terug
naar de goede buur en de verre vriend.
Mijn goede buur vroeg mij onlangs: ‘Er
lag een briefje in de deur dat de pakketbezorger was geweest. Wij hebben echter
niets besteld. Zou het te vertrouwen zijn?
Je hoort vreemde verhalen tegenwoordig.
Of verwachten jullie iets?’ En ja, inderdaad ik verwachtte een pakketje. Wellicht
een foutje. Ik dus met het briefje naar het
postkantoor. ‘Nee’ er is geen pakketje voor
u’. Voorzichtig legde ik uit wat er aan de
hand was. ‘Oh, ja er was wel een pakketje voor de buren. Wilt u het meenemen’.
Dat deed ik en met een grote lach de surprise naar buurman brengen. Buurman
herkende de afzender niet. Nooit van
gehoord. Wellicht had zijn eega een verassing voor hem in petto. Dus maar even
wachten tot buurvrouw thuiskwam. Ook
zij herkende de merknaam op de doos
niet, maar wel het handschrift. Was van
haar broer. Dus eind goed al goed. Mijn
pakketje kwam de volgende dag en weer
een paar dagen later kreeg buurman weer
een pakketje. Niet verwacht, maar toch
eerst maar even goed kijken. En ja of beter gezegd nee, dit pakketje was niet voor
hen maar voor mensen uit Damwâld.
Pakketjes blijf er dus alert op.
Jefanka
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Wateroverlast in De Westereen brengt heel wat teweeg

‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’
DE WESTEREEN - De wateroverlast heeft deze zomer heel wat teweeggebracht in Noordoost-Friesland. Op zondagochtend 25 juli werden mensen in verschillende dorpen opgeschrikt door een wolkbreuk. Zo kregen ook diverse
inwoners van De Westereen te maken met hoog water. Bij het winkelcentrum stond het water tot aan de knieën
en een deel van de bewoners van het verzorgingshuis Sikkemahûs moest zelfs geëvacueerd worden naar een
hogere verdieping in het gebouw. Nu, ruim anderhalve maand later, zijn de gevolgen nog steeds merkbaar.

centimeter hoog, vervolgt Johan. ,,Gelukkig stond alles op pootjes, waardoor
de schade te overzien was. Het duurde
tien uren voordat het water gezakt was.
Daarna hebben we alles eruit gehaald

en schoongemaakt. Het water onder
de vloer hebben we later weggepompt,
het is nog afwachten of de vloer later
alsnog vernieuwd moet worden’’, stelt
Johan. Hij waardeerde het enorm dat

Henkie Dijkstra leeft nog steeds op beton in het Sikkemahûs

nei har hûs werom kin’’, zegt Henkie.
Jammer, want de twee bezochten elkaar regelmatig omdat ze bijna buren
waren. Elke zondag aten ze bij elkaar,
ze dronken geregeld samen koffie en
als er wat aan de hand was, was hij
altijd in de buurt om te helpen.

Het is zondagochtend 25 juli half zeven.
Johan Gjaltema van Restaria Rinse’s
Fish & Food weet het nog goed. ,,Ik
kreeg een appje waarin stond dat het
winkelcentrum blank stond. Terwijl ik
het las ging de pieper van de brandweer
waar ik al twintig jaar vrijwilliger ben.
Er stond een woonark vol water. Ik ging
eerst naar het winkelcentrum en wat ik
daar zag had ik nog nooit meegemaakt.
We zijn hier al veertig jaar op deze plek
gevestigd, maar zo hoog heeft het water
nog nooit gestaan. Toen ik de auto uitstapte stond ik tot aan mijn knieën in
het water. Ook onze zaak was ondergelopen. De zaak die we ruim een jaar geleden net helemaal vernieuwd hebben.’’
Het water stond binnen wel vijftien

‘Gloeiende, gloeiende.
Kinst hjir wol swemme’

‘Ik set myn ferstoarn mar op nul’

Henkie Dijkstra is één van de bewoners van het Sikkemahûs die tot
op de dag van vandaag wordt herinnerd aan de overstroming. Hij woont
op de begane grond en schrok zich
een hoedje toen hij ’s ochtends om
half zeven uit bed werd gebeld door
zijn zus. ,,Wolst even by mem sjen,
se sit dêr yn it wetter’’, vertelde zijn
zus. Hun moeder woont vlak naast
Henkie, twee deuren verder. Henkie
stapte meteen zijn bed uit en riep terwijl hij zijn zus nog aan de lijn had:
‘Gloeiende, gloeiende. Kinst hjir wol
swemme’.’’

Hij ging zo snel mogelijk naar zijn
moeder, maar zij kon geen kant op.
Ze zat daar een hele tijd in de pyjama in haar rolstoel te wachten tot de
brandweer haar kon helpen, want de
lift deed het niet. ,,Foar myn gefoel
duorre it tiiden foardat de brandweer
kaam. Doe wie it samar klear. Se tilden har nei boven, in ferdjipping heger.’’ De gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op zijn 87-jarige
moeder. Nog steeds is ze van slag en
heeft ze het niet verwerkt. Ze woont
nu bij haar dochter en is daar ook
nog gevallen. ,,Ik tink net dat se wer

Zijn eigen huis is er door de wateroverlast niet gezelliger op geworden.
Integendeel. Henkie Dijkstra zit anderhalve maand na de hevige regenval nog steeds zonder vloerbedekking
en behang in zijn woonkamer. ,,De
minksen fan Accolade seinen dat it allegear wol regele waard. Mar de oare
deis bleek dat net sa te wêzen. It wie in
calamiteit en ik bin net fersekere, dus
ik ha pech. Ús mem ek, sy is ek net fersekere. We wiene dwaande om dat te
regeljen, mar dat wie der noch net fan
kaam’’, vertelt Henkie die nu op zijn
bank in een kaal huis op een betonnen
vloer zit met een lawaaierig droogapparaat aan. Woongenot is ver te zoeken. ,,Ik set myn ferstoarn mar op nul.’’
Henkie Dijkstra herinnert zich de
grote chaos van de bewuste dag nog
goed. Het water kwam van weerskanten en de oude mensen liepen
overstuur op blote voeten rond. Wat
hij misschien nog wel het ergste

burgemeester Klaas Agri‘In twee uur tijd han Gjaltema later terugcola persoonlijk polshoogte was er 120 mm kijken wat er precies was
kwam nemen. Op laarzen
gebeurd. Daar zag hij dat
water gevallen’
liep hij het hele dorp door.
zijn zaak tussen 4 en 6 uur
Het restaurant in het midden van het ‘s ochtends overstroomde, in twee uur
winkelcentrum was niet het enige be- tijd was er 120 mm water gevallen. ,,Wij
drijf met waterschade. Ook bij de bak- zitten op het laagste punt’’, concludeert
ker, de groenteboer en de Coop stonden Johan. Toch blijft hij positief. ,,Vergelede winkels vol water. De ondernemers ken met de situatie in Limburg stelt dit
kregen van alle kanten hulp aangeboden, niks voor. En voor de oudere mensen in
hartverwarmend. Op de camera kon Jo- het Sikkemahûs vond ik het veel erger.’’

vond is dat ze niet beter opgevangen zijn. ,,Pas doe’t de ‘elite van Accolade’ kaam. Doe wie der ienienen
allegear kofje mei broodsjes wylst de
âlde minsken der al fanôf healve sânen sieten. Lulker kist my net krije.
Gelokkich hat de oerbuorfrouw ús
geweldich opfongen. Sy soarge foar
kofje en holp mei de medisinen. Dat
wie grandioos. We ha mei inoar in
bosk blommen foar har regele.’’ Dat
het om een calamiteit gaat wil er
bij de bewoner van het Sikkemahûs
niet in. ,,Dit is net de earste kear
dat we hjir wetteroerlêst ha. Oan de
oare kant is it ek al ris bard’’, vertelt
Henkie. Volgens hem is het verzorgingshuis veertig centimeter te laag
gebouwd, dat was in 2008 al duide-

lijk. ,,Doe seine de oerbuorren al, dit
komt net goed. Mar no’t it jild kostet
is it in calamiteit. No, dit sil net de
lêste kear wêze, want it waar wurdt
steeds ekstremer. In pear dagen letter
hiene we al wêr in dikke bui en stie it
wetter alwer oan de foardoar.’’
Ondertussen wacht Henkie Dijkstra
nog steeds op Accolade die het behang moet regelen. De vloerbedekking moet hij zelf betalen. ,,Dat sil
wol 1000 euro kostje, dêr kom ik wol
oerhinne. Foar mysels fyn ik it net
it ergste. It begruttet my ta de teannen út foar de âlde minsken dy’t hjir
wenje. De bourren komme net wer
werom. En ik bin bang dat ús mem
de klap ek net te boppe komt.’’
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Professionele
peuteropvang

in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Kinderdagverblijven

In Noardeast-Fryslân vindt u
onze peuterspeelzalen in:

•
•
•
•
•

Blije
Burdaard
Ferwert
Hallum
Kollum

•
•
•
•
•

Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Kollumerzwaag
Marrum
Munnekezijl
Westergeest
Oudwoude

Gastouderopvang

Tiko
Peuteropvang
Spelen, ontdekken
en leren
in een vertrouwde
omgeving

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

25 SEPTEMBER
FEEST IN
FEANWÂLDEN

FOODTRUCKS

TREINTJE

en) in Feanwâlden is gereed.
Het KIK-project (Kansen in Kern
en het park zijn heringericht.
De Súderwei, het stationsgebied
ouwd. Feanwâlden is “klear”.
Ook het stationsgebouw is verb
TIJD VOOR EEN FEESTJE!

MODESH

OW

CHTEN
OUDE AMBA

CIRCUS
ACTIES

KINDERATTR

Zaterdag 25 september viert heel Feanwâlden feest. Dan is er in het stationspark bij
de Stasjonswei, tegenover het bus- en treinstation, van alles te zien en te beleven.
In waterballen door het water, je laten schminken, met een treintje een ritje maken,
lol hebben met een ballonnenclown, uit je dak gaan in springkussens, in een survivalbaan,
op een ‘slak’, capriolen uithalen in de bungeejump of op de klimpiramide, draaien en
zweven in de draai- en zweefmolen… Er is van alles te doen. En het leuke is, alle kinderattracties zijn gratis! Ook kun je deelnemen aan workshops van kindercircus Saranti.
Verder is er een ‘straat’ met demonstraties van oude ambachten, een modeshow, staan
overal in het stationspark foodtrucks en kun je genieten van de lekkerste gerechtjes.
Ook zijn er terrasjes en live-muziek. Het feest begint om 10 uur. Van harte welkom!

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

ZATERDAG 25 SEPTEMBER. 10.00 - 17.00 UUR. STATIONSPARK FEANWÂLDEN

nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl

holwerdaanzee.nl
FRY001 Advertentie Heidstra Media.indd 1

04-11-2020 13:32

JULI 2021 | de Westereender | 7

Filmpremière Stjer is schot in de roos
Maandagavond 6 september was de grote bioscoopzaal van Pathé in Leeuwarden afgeladen met Friese artiesten
en sponsoren tijdens de officiële première van de film Stjer. Na een jaar lang zwoegen was het filmdebuut van
Emiel Stoffers, regisseur Janko Krist en filmeditor Jeroen Seinstra voor het eerst te zien op het witte scherm. En
met succes, want de Friese actiecomedy blijkt een schot in de roos. Na afloop kon de frontman van De Hûnekop
opgelucht het glas heffen met iedereen die zijn droom mogelijk maakte. ,,Wy ha it gewoan dien, heite!’’
Tekst: Nynke van der Zee Foto’s: Piet Douma

Anneke Douma, Griet Wiersma, Frerik de Swetser, Oele Plop, Gewoon
Bram, Johannes Rijpma, Twarres, De
Doelleazen, Jaap Louwes en Iris Kroes.
De foyer van Pathé mocht nog nooit
zoveel bekende Friesen tegelijkertijd
ontvangen als maandagavond 6 september. Naast de Friese muziekwereld

king heeft, begon Emiel vorig jaar
met de teller op nul aan het realiseren van z’n filmdroom. In een mum
van tijd wist hij echter zowel sponsoren als Friese artiesten enthousiast
te maken voor zijn idee om de eerste Friese actiecomedy te schieten.
Nadat duidelijk was dat het plan

Aan de muur in de garagebox prijken
nog tientallen A4’tjes met daarop de
vrijwel onleesbare krabbels van Emiel,
die iedere scène in steekwoorden samenvatte. Van minuut tot minuut ontstond de film in de hoofden van Emiel
en Janko. ,,Normaal wurket it sa datst
in filmidee earst hielendal útskriuwst ta
in skript’’, vertelt regisseur Janko. ,,Mar
wy ha it krekt oarsom dien. De grutte
lijn fan it ferhaal wie bekend, mar de
scènes ha wy pas krekt foar de draaidagen útwurke. Sa koenen wy ûnderweis noch sleutelje oan it skript.” ,,Dat
wie mar goed ek, want hoe langer we
besich wienen, hoe briljanter ús ideeën
waarden”, lacht Emiel. ,,De grutste útdaging wie om it ferfolgens ek noch yn
it echt op te nimmen.”
Logistieke puzzel

was er nóg een verbindende factor aan
te wijzen tussen alle aanwezigen: Hûnekop-zanger Emiel Stoffers, die al z’n
collega’s een rol toebedeelde in z’n film.
,,Troch jim allegearre is it lukt. Dit
smakket nei mear!’’, grijnsde de initiatiefnemer, waarna hij trots het glas hief
op de succesvolle première-avond.
Sleutelen in de garagebox

Waar menig Hollywood-producent
een miljoenenbudget tot z’n beschik-

op voldoende steun mocht rekenen,
sloten Emiel en regisseur Janko zich
in juli 2020 op in een garagebox op
het Leeuwarder industrieterrein De
Hemrik. Meer dan een jaar lang
werkte het tweetal vol passie aan het
realiseren van de film Stjer.

“Hoe langer we besich
wienen, hoe briljanter ús
ideeën waarden”

Van enorme explosies tot spannende
achtervolgingsscènes; de bioscoopbezoeker hoeft zich tijdens de film geen
moment te vervelen. Dat gold ook voor
de crew tijdens de draaidagen. Janko:
,,Dit wie foar ús allegear de earste kear
dat wy in film makke ha. Dêr komt noch
hiel wat by sjen, ûntdekten wy al rap.
Fan it regeljen fan de artysten oant de
catering. En fan de figuranten oant de
atributen op de set. Al mei al wie it sa no
en dan in yngewikkelde logistike puzzel,
mar wy binne der yn slagge om in film

te meitsjen dy’t noch better wurden is as
dat wy fan tefoaren sels tocht hienen.’’
De grootste uitdaging tijdens de draaidagen blijkt uiteindelijk niet een explosie of vuurgevecht, maar een optreden
van de band De Hûnekop. ,,Soest sizze:
dat moat foar ús toch appeltje eitje
wêze’’, knipoogt Emiel. ,,Mar troch de
coronamaatregels wie it noch in hiel
gedonder. Wy ha fyftich figuranten útnûge yn Wommels, dy’t fan tefoarren
allegear in test dwaan moasten. Foar
dizze scène ha wy it rantsje opsocht fan
wat wol en net mocht. Mei ‘kunst en
vliegwerk’ is it ús slagge. En doe begong
de grutste klus: alles yn elkoar sette.”
Lovende reacties

Waar het tweetal vooraf nog de
nodige twijfels heeft of er genoeg
materiaal is voor een anderhalf uur
durende film, blijkt het omgekeerde
het geval. ,,Nei’t wy it ruwe materiaal knipt hienen, wie de film meer
as twa oeren’’, knikt Janko. ,,Dat wie
moai, want no koenen wy it moaiste
útsykje. Dêrtroch is de film allinnich mar better wurden.’’ Om het
zekere voor het onzekere te nemen,
organiseren de heren in de zomer
een preview-avond voor onafhankelijk publiek. Janko: ,,Ik ha minsken
regele dy’t gjin bining hienen mei
De Hûnekop, sadat wy ûnôfhinklike
reaksjes krije soenen. Dy allerearste
reaksjes wienen posityf. Presys wat
wy hope hienen.’’

“’Wa wit folgje der nei Grins
noch mear bioskopen bûten
Fryslân’

Ook na afloop van de officiële première maandag 6 september mocht
het tweetal in de foyer van Pathé
opnieuw volop lovende reacties in
ontvangst nemen. ,,Geweldich! Mar
no moat noch bliken dwaan oft de
rest fan Fryslân it ek in moaie film
fynt’’, tempert Emiel de verwachtingen een beetje. Vanaf 6 september
draait de twee uur durende Friese
actiecomedy namelijk in alle Friese
bioscopen. Hearrenfean, Ljouwert,
Frjentsjer, Drachten en Snits staat er
op de filmposter te lezen. Vanaf oktober volgt ook Dokkum en zelfs in
Groningen is Stjer inmiddels officieel in première gegaan. Janko: ,,Wa
wit folgje der nei Grins noch mear
bioskopen bûten Fryslân. Dat soe
fansels hielendal moai wêze.’’
Pikefel yn Pathé

Het meest trots is het tweetal op de
kwaliteit van hun filmdebuut. Janko:
,,Ik wit noch dat ik de earste scène
seach en tocht: dit sjocht der eins behoarlik goed út. Dat wie foar my it
momint dat ik seker wist: dit giet ús
wol lukken.’’ Ook Emiel is maar wat
blij met het eindresultaat en het verwezenlijken van z’n droom. ,,Fansels
sjoch ik noch wol dinkjes dy’t miskien better kind hienen, mar ik bin
grutsk op elkenien dy’t dit mooglik
makke hat. Fan artysten oant sponsoaren; hast elkenien hat meidien.
Fan ‘e jûn rûn ik Pathé yn en doe seach ik ús poster hingjen tusken al dy
oare filmposters. Dat wie in magysk
gefoel. Pikefel.”
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Tijd voor een frisse blik
Al doet de zon nog even zijn best, de zomer loopt op zijn eind. Het is tijd voor warmere kleren en een frisse, nieuwe look.
Bij ons heeft u de keus uit een eigentijdse collectie monturen. We helpen u graag bij het kiezen van een bril die bij u past.

Persoonlijk advies

Ronde metalen monturen en kunststof brillen met veel kleuren zijn momenteel
populair bij onze klanten. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Met verstand
van zaken helpen we u een goede keus te maken. Daarbij geven we persoonlijke
aandacht en een eerlijk advies. We letten op welke kleuren bij uw ogen en huidtint
passen en welk model met de vorm van uw gezicht en persoonlijkheid matcht.

Op afspraak

Op onze website kunt u een afspraak inplannen in de online agenda. Belt u
liever, dan kan dat natuurlijk ook. We werken op afspraak voor oogmetingen,
lenscontroles en het uitzoeken van een nieuwe bril.

Moderne apparatuur

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

Computerbril

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

Zonnebril

Wist u dat uv-straling kan leiden tot oogschade? Dat is te voorkomen met een
zonnebril op sterkte. Daarmee kunt u dit najaar zorgeloos nagenieten van de zon.
Bovendien bent u dan verzekerd van uv-bescherming, niet alleen van uw huid, maar
ook van uw ogen.

Optometrie: een vak apart

Dijk Optiek biedt als enige optiekwinkel in Noordoost-Friesland optometrie. Dat is
een vak apart. Een optometrist kan uw ogen onderzoeken om oogafwijkingen en
-ziekten op te sporen. Met een OCT-scan en een netvliescamera kunnen afwijkingen
nog sneller gesignaleerd worden. Oogartsen en huisartsen hebben vertrouwen in de
specialistische kennis van de optometrist. Regelmatig verwijzen ze naar ons door.

Betrouwbaar advies

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

Afspraak maken?

Bel 0511-441705 of maak
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Voor het boek over Alzheimer van de Stichting Ik
ben Wil heeft fotograaf Marit Anker een fotoreportage gemaakt van Nathalie en haar beppe. Dit is
één van de foto’s. Foto: Marit Anker

Nathalie Zwaagstra fietst 1000 kilometer voor haar beppe met Alzheimer

‘Voor ons blijft ze gewoon beppe’
ANJUM/DAMWÂLD - Beppe hûntsje, zo noemen Nathalie Zwaagstra (23)
en haar broertje en nichtjes hun beppe die vlakbij het winkelcentrum in
Damwâld woont. ,,Ze is altijd heel vrolijk en hadden vroeger veel hondjes’’, vertelt Nathalie die sinds een jaar samen met haar vriend in Anjum
woont. Speciaal voor haar beppe heeft Nathalie 1000 kilometer gefietst
om geld in te zamelen voor Alzheimer, de ziekte die haar beppe heeft.
Tekst: Klasina van der Werf

,,Het lijkt misschien dat ik heel sportief ben, maar eigenlijk is dat niet zo’’,
lacht Nathalie. ,,Ik hou wél van fietsen en heb vijf keer meegedaan aan de
Fietselfstedentocht. Dat heb ik denk ik
van mijn moeder want zij had de tocht
ook al een aantal keren gefietst.’’ Door
de coronacrisis was Nathalie het afgelopen jaar veel thuis. De studente volgde haar opleiding Sociologie vanuit
huis. ,,Saai’’, zo omschrijft ze het zelf.
Voor haar was dit de aanleiding om een

uitdaging te zoeken. Aangezien fietsen
haar hobby is kwam ze op het idee om
een rondje door Nederland te fietsen.
Duizend kilometer om precies te zijn.
Honderd kilometer per dag en dat in
tien dagen. ,,Het was een spontane actie en doordat ik het in mijn enthousiasme aan een aantal mensen vertelde
kon ik al niet meer terug.’’
Precies andersom

Het goede doel waar Nathalie voor

Beppe wacht Nathalie op bij de finish in Anjum. Foto: RTV NOF/Demi Hoekstra

wilde fietsen was meteen duidelijk:
Alzheimer. ,,Mijn beppe uit Damwâld heeft Alzheimer. Dat bleek ongeveer twee jaar geleden uit een test,
maar daarvoor merkten we al dat ze
wat vergeetachtig werd. Ze woont nog
steeds in haar eigen huis, maar krijgt
veel hulp. Overdag gaat ze naar de
dagbesteding in de Pipegael in Broeksterwâld. Daar kleurt ze veel. Kijk,
die tekeningen heeft ze voor mij gemaakt’’, wijst Nathalie. ,,Vroeger was
het precies andersom, toen maakte ik
kleurplaten voor haar. We aten tussen de middag vaak bij haar thuis en
dan maakte ze meestal wat speciaals,
pannenkoeken of hotdogs. Ze is altijd
blij, nu nog steeds. Mijn moeder werkt
met dementerende ouderen in Hurdegaryp. Voor haar komt het nu wel heel
dichtbij, dat ze er in haar privésituatie
mee te maken heeft. De druk voor
haar en mijn oom en tante wordt wel
steeds groter. Ik weet niet hoe lang ze
nog thuis kan blijven wonen. Daar wil
ik ook nog niet teveel over nadenken,
want ze houdt zo van haar tuin. Elke
keer als ik bij haar thuis kom laat ze
me alles zien.’’
Gewoon doortrappen

Nathalie kijkt met een goed gevoel terug op haar avontuur. Niet alleen de
fietstocht, maar ook alles eromheen.
’s Avonds overnachten in een tent, een
bed&breakfast of in een camper. En
overdag fietsen. Langs de kust naar
Noord-Holland en van Goes naar
Valkenburg en terug naar Groningen.
Door weer en wind. ,,Soms was het
ontzettend zwaar, maar ik dacht: ik
moet gewoon doortrappen, dan kom

ik er vanzelf. Ik had niet veel getraind.
Toch wist ik dat ik het zou halen. Puur
op karakter. De steun die ik kreeg was
hartverwarmend en ik heb ontzettend
veel leuke reacties gekregen. Nu word
ik er nog regelmatig op aangesproken,
bijvoorbeeld als ik in de supermarkt in
Anjum boodschappen doe. Voor veel
mensen is het ook aanleiding om over
hun eigen familielid te praten die Alzheimer heeft. Eén op de vijf mensen
krijgt Alzheimer en bij vrouwen is het
zelfs één op de drie. Als de ziekte in je
familie voorkomt is die kans nog groter. Daar schrok ik best van. Daarom
ben ik blij dat ik op deze manier mijn
steentje heb kunnen bijdragen.’’
En beppe? Die is supertrots dat
Nathalie zo’n eind heeft gefietst. Ze
stond haar met bloemen op te wachten bij de finish. ,,Ik weet alleen niet of

ze door had dat ik dit voor haar deed,
maar dat maakt niet uit. Alzheimer of
niet, voor ons blijft ze gewoon beppe.
Beppe, dy’t soms wolris wat ferjit.’’

Doneren kan nog
steeds
Nathalie Zwaagstra heeft met
haar fietstocht 5500 euro opgehaald voor Alzheimer Nederland.
,,Door te doneren kan er nog
meer onderzoek worden gedaan
en komen wij hopelijk een stap
dichterbij de oplossing’’, zegt
Nathalie die nu van dichtbij ziet
wat de ziekte met mensen doet.
Doneren kan via: https://sportieveacties.inactievooralzheimer.nl/
actie/nathalie-zwaagstra

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
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

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

•
• A & H Elektro
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
www.AenH-elektro.nl
•
• Administratie- en Acquisitiekantoor
Veenstra & Visser
Suder Stasjonsstrjitte 10a
• Anja, Snackbar
tel. 447695
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
•
• Alma Pannenleggersbedrijf
• Auto
Bosma
De Reade
Klaver
12, tel. 06-29626728
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
info@alma-pannenleggersbedrijf
www.bosmaautos.com
•
• Anja, Snackbar
• Baarsma Texo
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
• Auto •Bosma
Boersma, aardappelen, groente en fruit
•
FoarweiLjurkstrjitte
21, Kollumerzwaag
74, tel. 441424
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
• Baarsma,
Texo
Brugchelencamp
1, tel. 448181
• De Bruin
Isolatie
/ ISO Noord
•
Foarstrjitte
46, tel.
441201
Roazeloane
64, tel. 449537
• Boersma,
aardappelen,
groente en
•
fruit • Cadeauvoordeel
Tsjerkestrjitte
9271 AK De Westereen
Ljurkstrjitte
74, tel.3,441424
info@alexwijnsma.nl
• FotografieJaapdeBoer
• Coop supermarkt
•
Foarstrjitte 69, tel. 447300
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Dantuma, Slagerij
•
• Hans Brolsma
verhuizingen
- 441672
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel.
transporten
- pianovervoer - opslag
• Dijk Optiek
FerlingeLjurkstrjitte
Stasjonsstrjitte72
43a, tel. 441705
www.dijkoptiek.nl
tel. 445193
• De Dorpsacker, Apotheek
www.hansbrolsma.nl
Badhúswei 1a, Zorgcentrum
tel. 445050
• Brugchelencamp,
•
DMA
Bouwkundig
Bureau
•
Brugchelencamp 1, tel. 448181
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• De Bruin Isolatie
www.dma.frl
Miesstrjitte5,
tel. 449537
• Dozein, Groothandel in slagerij• Coop supermarkt
benodigdheden en verpakkingsmateriaal •
Ljurkstrjitte
63, tel. 7,
448860
Nijverheidswei
tel. 445045
•
• DA Drogisterij
Fizel
• Elzinga, Schilderwerken
Ljurkstrjitte
61, tel. 2,
445177
Conradistrjitte
tel. 441818
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
•
• Dantuma,
Slagerij
• Jachthaven
’t Eibertsnêst
Noarder
Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
•
• Dijk, Optiek
www.jachthavenkuikhorne.nl
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
• Jeeninga-Auto’s
www.dijkoptiek.nl
Roazeloane 60, tel. 468 000
•
• De Dorpsacker,
Apotheek
info@jeeninga-autos.nl
Badhúswei
1a,
tel.
445050
• Friesland Sportprijzen
Yndustrywei 5, tel. 443220
• Glavecom Verf- en Glasgroothandel
Roazeloane 67, tel. 444805
www.glavecom.nl
• Geld & Woning De Westereen
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
www.geldenwoning.nl

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

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg
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Natuurlijke bron
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

Koninginnenpage (Foto: Hein Bijker)

De natuurlijke bron
Zomaar op een mooie nazomerse zaterdag blijkt onze kleine tuin toch een
mini paradijsje te zijn voor libellen. Vier bruinrode heidelibellen genieten
van de zon en warmen zich lekker op, terwijl twee daarvan op bamboestokken rusten. Deze bamboestokken hen ik bewust tussen de planten gezet, om
zodoende de libellen een zitplaats te gunnen. Het mes snijdt dan aan twee
kanten, want ik kan ze volop bewonderen en van genieten. Regelmatig sta ik
ernaar te kijken. Eigenlijk besef ik dat ik veel te weinig van libellen weet. Ze
zijn er in mijn optiek altijd geweest, ik merkte ze wel op, maar verder deed ik
er niets mee. Totdat plotseling de vonk oversloeg en enige jaren geleden een
paardenbijter in mijn tuin kwam. Ik had net een gids voor libellen gekocht en
hij gaf mij alle tijd om hem te determineren. Vanaf dat moment probeer ik
meer libellen op naam te brengen. Leuk, omdat ik dit vooral ook kan en mag
combineren met vogels kijken. Bovendien zijn daar dan ook nog de vlinders.

Paardenbijter (Foto: jefanka)

Er zijn in Nederland veel namen die
niet meer mogen. Ik zou willen dat er
ook eens naar dieren gekeken wordt.
Neem de naam van de paardenbijter,
wellicht begrijpelijk, maar hij heeft
daardoor een naam gekregen, die totaal niet past bij deze prachtige libel.
De paardenbijter bijt geen paarden,
maar dankt zijn naam aan het feit
dat hij vaak jaagt op insecten die zich
dicht bij het lijf van dieren of mensen
ophouden, waardoor het lijkt of hij ze
bijt. De paardenbijter is een veel voorkomende libel, die je in heel Nederland
kunt tegenkomen. Deze libel vliegt laat
in het jaar: van begin juli tot in no-

vember, met de grootste aantallen in
augustus en september. Paardenbijters
zijn vooral in de middag actief, op warme avonden zelfs tot diep in de schemering. Hij heeft een voorkeur voor
moerassige poelen, plassen en sloten.
Man en vrouw zijn heel verschillend.
De paardenbijter is een uit de familie
van de glazenmakers Het is een grote
libel maar een van de kleinere glazenmakers, die in de nazomer vaak in
groepen rondvliegt. De paardenbijter
is een zeer algemene en zwerflustige
soort, die grote afstanden aflegt.
Persoonlijk ben ik diep onder de indruk
van libellen. Prachtig om te zien, waarbij
ik de enorme wendbaarheid als wonderbaarlijk ervaar. Ik denk dat in veel tuinen in onze regio libellen waargenomen
kunnen worden.
We zijn ons steeds meer bewust van
de vernietigingen die we de aarde aandoen. We letten meer op wat we eten
en drinken, en gelukkig ook worden
tuinen anders ingericht. Minder strak,
perkjes die niet feilloos zijn, minder grint, niet alleen rondom en in de
tuinen, maar ook boeren zien steeds
meer het nut van variatie in. Onlangs
las ik in de Leeuwarder Courant een
prachtig artikel over vlinders. Het gaat
niet goed, dat is zeker, maar omdat ik
geen complotdenker aan de telefoon

wil, deze keer de positieve ontwikkeling wat betreft vlinders. In de laatste
tien jaren zijn er voor onze provincie
Fryslân een aantal verdwenen soorten,
maar ook nieuwkomers. De balans is
niet in evenwicht, maar natuurlijk ben
ik erop gebrand om de nieuwe soorten
te zien. De dag na de paardenbijter in
mijn tuin, kreeg ik een melding van
een rouwmantel. Deze spectaculaire
vlinder kwam tot in de jaren zestig nog
in Nederland voor. De laatste decennia
is deze alleen bekend van een aantal
losse gevallen en twee invasies in 1995
en 2006. Het lijkt er dit jaar ook op dat
er sprake is van een invasie. Op waarneming.nl kunt u en hopelijk doet u dat
ook eventuele waarnemingen invullen.
Voor mij was het de eerste Nederlandse, Friese en bijna het hoogtepunt Wes-

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.
tereender waarneming. Nu mijn tuin
nog. In mijn tuin had ik vorig jaar wel
het scheef bloemwitje, een vlinder die
heel veel lijkt op het klein koolwitje en
daarom waarschijnlijk over het hoofd
wordt gezien. Ik wacht nog op mijn
eerste Nederlandse en Friese koninginnenpage. Een soort die in tegenstelling
tot de pestvogel en paardenbijter wel de
naam heeft gekregen die hij verdient.
Inmiddels heb ik twee waarnemingen
in De Westereen in mijn archieven, een
van vorig jaar en dit jaar.

Rouwmantel (Foto: Hein Bijker)

Natuurlijk vastgelegd

Geluk
LAUWERSOOG - Soms heb je het geluk dat een roofvogel zoals de bruine kiekendief eventjes niet wegvliegt. Als natuurfotograaf profiteer ik daar natuurlijk maximaal van, dit zijn de momenten waar je het voor doet!
Foto: Robin van der Land

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

Instagram
Facebook

Tip:

Robinvanderland
Robin van der Land

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

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

1,5 kilo € 3.00

Mandarijnen zoet
Bakje Druiven

€ 1.50

Hollandse Bloemkool

€ 1.50

Groene Tas:

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

Voor € 5.00

Komkommer | Bloemkool

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

Spitskool | Wortels | Prei

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

Tot ziens bij Boersma
groente en fruit.

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

aan

• 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

Winkelcentrum De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

Keimpe
Gros

GARAGE VRIES

20 st. voor € 6.00

voor

De Westereen

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

@dvenonline

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

Roden

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

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

€ 19,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Kipfilet in Ketjapsaus
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

Surhuisterveen

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

complexe vraagstukken.

Drachten

•
•
•
•
•
•

€ 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

Haadwei 51A
9104 BC Damwald
info@gobdewalden.nl
06-46776278
www.gobdewalden.nl
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Wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente
Dantumadiel is een schakel
en stimulans geweest in de
laatste jaren van dit gevecht
van Mariëlle Nijland.

Ten onrechte beschuldigd van fraude in toeslagenaffaire

Uit de schaamte stappen op
weg naar weer een toekomst
DE WESTEREEN/KOLLUMERZWAAG - ‘Zing, bid, huil, vecht, werk, lach en bewonder’, ooit maakte Ramses Shaffey
van deze woorden een prachtig lied. Als echter alleen de woorden ‘huil en vecht’ overblijven, is de tekst een
verhaal van een geheel andere orde. En toch geven ook deze twee woorden slechts een vage blik van het leven
van mensen die, ten onrechte ,beschuldigd werden van fraude in de toeslagenaffaire.
Tekst: Johannes van Kammen Foto: Marcel van Kammen

Als je door de deurwaarder als moeder met je drie kinderen op straat
gezet wordt, als je dan volledig berooid enigszins wakker wordt uit de
nachtmerrie en beland bent in het
Lichtpunt in Kollumerzwaag. Als je
voelt dat je beschimpt wordt, met de
rug aangekeken wordt en je weet dan
je rug weer te rechten, door openheid
te geven over je armoede en situatie,
waarin je verkeert door (opzettelijke
kwade wil?) de Belastingdienst. Dan
ben je een sterk mens. Mariëlle Nijland heeft de zwaarste strijd van haar
leven achter de rug, een tijd van huilen,
maar vooral ook vechten. ,,Doordat ik
over mijn gevoel van schaamte heen
stapte, heb ik de belangrijkste stap gezet en heeft uiteindelijk het recht gezegevierd. Ik kan weer genieten, kijk
niet in wrok terug, maar vele mooie
levensjaren zijn mij en mijn kinderen
ontnomen.’’

‘Vele mooie levensjaren
zijn mij en mijn kinderen
ontnomen’
Gewoon op een doordeweekse dag,
een dag die voor Mariëlle Nijland
leek te verlopen zoals zoveel dagen
die normaal zijn. Ze leidde haar leventje, was ondanks haar scheiding
tevreden met haar leven. Totdat de
postbode een brief van de Belastingdienst in haar brievenbus stopte. Mariëlle Nijland opende argeloos de brief
en moest meerdere keren lezen wat
er stond. ,,Waarschijnlijk ben ik even
lijkwit weggetrokken toen ik las dat
in 41.635 euro terug moest betalen
die ik ten onrechte zou hebben ontvangen. Ik was een fraudeur, kon het
niet geloven, maar wou het ook niet
geloven, het was gewoon niet waar. Ik
wist dat ik altijd eerlijk was geweest.
Maar toch, ik moest binnen een bepaalde tijd het geld betalen. Ik dacht
echt dat het een misverstand was, dat
rechtgetrokken zou worden. Was ik
naïef? Ik denk het wel. Ik dacht niet
dat zoiets mogelijk was in Nederland,

dat er zo’n enorme fout gemaakt werd.
Ik zocht hulp en steun, maar tevergeefs. Waar ik ook aanklopte, nergens
ging een deur open, zelfs niet eens
op een kier. Toen pas drong het echt
tot mij door: de overheid en de belastingdienst maken geen fouten. Ik
was een oplichter, een bedrieger een
fraudeur, ik moest mijzelf maar redden. Steeds weer kreeg ik nul op het
rekest. Eigen schuld, dikke bult. Mijn
huur- en zorgtoeslag werden stopgezet vanuit de belastingdienst en verrekend met mijn kinderopvangtoeslag
schuld. Daardoor kwam ik onder het
bestaansminimum. Ik had niets meer,
alleen mijn schulden en gelukkig mijn
kinderen en vrienden, die wel in mijn
oprechtheid, mijn eerlijkheid en wat
heel belangrijk voor mij was, in mij als
mens geloofden. Mijn huur- en zorgtoeslag werden stopgezet vanuit de
belastingdienst en verrekend met mijn
schuld van de kinderopvangtoeslag.’’

‘Ik had niets meer, alleen
mijn schulden en gelukkig
mijn kinderen en vrienden’
De muur waar Mariëlle tegenover
stond was niet alleen hoog, maar ook
ijzersterk. Nergens kon ze ook maar
een nagel tussen een steen krijgen.
Het tegendeel was waar, ze zakte
steeds verder weg. Mariëlle: ,,Ik stond
op straat. Waar moest ik heen? Wie
kon en wou mij helpen? Ik was wanhopig, dacht aan mijn kinderen die
voor mij een houvast waren, maar
anderzijds ook voor veel verdriet zorgden. Wat moest er van hen komen? Zij
werden meegezogen in mijn onrecht.
Wat dat met een mens doet, valt niet
te beschrijven. Natuurlijk huilde ik,
was het niet in de nacht dan overdag.
Veel stille tranen, maar voor mijn kinderen hield ik mij groot. Probeerde er
het beste van te maken, maar dat beste
was veel te weinig. Leven van 50 euro
per week, met drie kinderen. Dat is
ontzettend moeilijk. Zelf leef je op de
uiterste, minimale grens, want wat er
is besteed je aan je kinderen.’’

‘Leven van 50 euro per
week, met drie kinderen.
Dat is ontzettend moeilijk.’
Marielle kwam uiteindelijk terecht
in het Lichtpunt in Kollumerzwaag.
,,Niets ten nadele van het Lichtpunt,
maar het is geen plek voor mensen
in mijn situatie. Mijn kinderen gingen naar mijn ex-man. Dan nog, is
het Lichtpunt niet een opbeurende
locatie als je geestelijk en lichamelijk
gezond bent. Ik was niet depressief of
verslaafd, had geen geestelijke klachten, ik was en ben gewoon een mens
zonder problemen op het geestelijke
vlak. Ik zat daar wel bij mensen met
problemen, dat helpt echt niet. Natuurlijk was ik enerzijds blij dat ik een
plekje had, maar ik wou mijn eigen
normale leven terug. Een leven waarin
ik met mensen kon praten, zonder
dat ik veroordeeld werd. Ik voelde dat
mensen mij aankeken, nastaarden en
opmerkingen plaatsen. Je zit in het
Lichtpunt. Dan ben je niet normaal.
Ik kreeg indirecte vragen in die richting. Door de brand in het Lichtpunt
moest ik verhuizen. Ik kwam tijdelijk
in Kollumerzwaag in een woning die
op de nominatie stond om gesloopt te
worden. Dit voelde zo anders. Ik kan
mij nog als de dag van gisteren herinneren dat ik een gesprekje met een
buurvrouw had, gewoon over koetjes
en kalfjes, alledaagse dingen. Toen ik
weer in mijn woning kwam, huilde
mijn hart van dankbaarheid. Voor het
eerst sinds jaren een normaal gesprek,
zonder voor of ook maar oordelen.
Een ogenschijnlijk inhoudsloze communicatie die voor mij als een opluchting voelde.’’

‘Dat ik met mijn verhaal
de publiciteit heb gezocht,
heeft mij ontzettend goed
gedaan’
Mariëlle kan uren vertellen over ellende. Hoe het is om bijna zonder geld
te moeten leven. Hoe het is om aan-

gekeken en nagestaard wordt. Hoe het
is, ja maar eigenlijk is het niet te beschrijven en wil ze dat ook niet. Ze wil
vooruitkijken, de jaren die ze kwijt is
vergeten. Langzaam maar zeker slaagt
ze daarin. Dat ze van Kollumerzwaag
in de anonimiteit van een volksbuurt
in De Westereen terechtkwam, heeft
daar zeker aan mee geholpen. De echte reddingsboei was uiteraard dat ze
eindelijk erkenning kreeg. Dat ze bij
de 18.000 mensen hoort die inmiddels 30.000 euro hebben gekregen.
Dat ze schuldenvrij is, maar vooral
de erkenning dat het niet haar schuld
was, maar dat ze gewoon, zoals zovelen in de toeslagenaffaire schofterig
en zelfs gemeen is behandeld. ,,Ik heb
heel veel ervaren, maar ook heel veel
geleerd. Ik ben wantrouwig geworden.
Sta veel kritischer in het leven. Dat ik
met mijn verhaal de publiciteit heb
gezocht, heeft mij ontzettend goed
gedaan. Ik durf en kan het nu, omdat
ik uiteraard weet dat het recht heeft
gezegevierd. Het betekent niet dat alles over is, dat ik de jaren van ellende
vergeten ben, maar de verwerking
vindt nu plaats. Ik ga minder snel oordelen en veroordelen. Wil mijn ervaring gebruiken om mensen te helpen
met een minimaal inkomen, die al of
niet door eigen schuld in zo’n situatie
terecht zijn gekomen. Je herkent ze
niet. Ze weten zich heel goed te camoufleren. Dat leer je in de praktijk.
Je schaamt je. Mensen willen het niet
weten dat ze arm zijn, ang zijn voor
de maatschappij en voor de opmerkingen en kritieken, zoals ‘ga toch aan
het werk’ of ‘je kunt het zelf immers
veranderen’. Zo werkt het niet, dat heb
ik zelf ervaren.’’

‘Het is een illusie om te
denken dat dit soort zaken
in de toekomst er niet zullen
komen’
Inmiddels weet Mariëlle in de gemeente Dantumadiel Wethouder
Rommy Kempenaar aan haar zijde.
Kempenaar: ,,Ik kwam met Mariëlle
in aanraking omdat ik meer wilde weten over mensen met een leven op de
rand van het bestaan. In Dantumadiel
is een groepje mensen die zich daarvoor inzet, met daarbij Mariëlle Nijland. Ik heb ze uitgenodigd voor een
gesprek. We hebben heel open en eerlijke gesprekken gehad, waarin luisteren en belangstelling in elkaar sleutelwoorden vormden. Ik vond dat zeer
waardevol voor mijn functioneren als
wethouder. Ik merkte en voelde in het
begin vooral de afstand tussen politiek
en de deelnemers. Begrijpelijk vond ik
dat. Langzaam, maar zeker kwamen
we dichter naar elkaar toe, ontstond er
meer openheid en won ik het vertrouwen. Uiteraard besefte ik dat ik niet
direct alles kon oplossen. Wel kunnen
we als gemeente en politiek zeker iets

doen. Het is een illusie om te denken
dat dit soort zaken in de toekomst er
niet zullen komen. Maar vanuit mijn
positie ga ik er zeker anders tegenover
staan. Sociaal moet sociaal blijven en
niet asociaal worden.’’
Samen hebben ze de publiciteit gezocht, zoals in Hollandse Zaken en
bij Omroep MAX. Waarom? Kempenaar: ,,Ik ben enorm geïnspireerd door
Mariëlle, haar verhaal maar vooral ook
haar kracht. Over waar ze nu staat.
Dat ze toch weer de maatschappij
omarmt en niet blijft hangen in wrok.
Ik zou zo graag willen dat meer mensen deze stap kunnen en willen zetten.
Dat ze de weg naar de politiek kunnen
vinden, het gesprek met mij aangaan.
Hoe meer ik weet, des te beter kunnen we hier beleid op voeren. Ik voel
dat mensen bang zijn om in gesprek te
gaan. Bang om over de schaamte heen
te stappen. Bang dat hun problemen
en armoede aan de grote klok komen
te hangen. Dat alle ambtenaren het
dan weten, dat het verhaal dan door
het dorp en hun buurt gaat. Dit is absoluut niet zo. Ik denk dat wij als gemeente Dantumadiel, een kleine gemeente, gemakkelijk benaderbaar zijn.
Trek ons aan het jasje, bel ons, want
besef dat wij niet boven de mensen
staan, maar er middenin.’’

‘Jarenlang kon ik
fruit niet betalen’
Mariëlle: ,,Het gaat momenteel prima
met mij. Sinds ik over de schaamte
heen ben gestapt, heb ik veel positieve
en ontzettend leuke reacties gehad.
Mensen vinden het dapper wat ik heb
gedaan. Alleen erover praten kan al
helpen om mensen weer een leven te
geven waarin ruimte is om te leven.
Ik kan het nu betalen, maar leef nog
steeds zuinig. Toen ik voor de eerste
keer een vergoeding kreeg, weet je wat
ik toen heb gedaan? Een grote zak vers
fruit kopen bij groenteboer Bert in ons
dorp. Jarenlang kon ik geen fruit betalen, dat kan echt niet, als je van vijftig
euro moet leven.’’ Overigens willen
Mariëlle en Rommy Kempenaar nog
even hun gram kwijt over televisieprogramma’s waarin rijke mensen een
week met maar vijftig euro moeten
leven. ,,Een farce, een leugen en een
klap in het gezicht van mensen die
dit gewoon wekelijks moeten doen.
Deze mensen hebben aan het eind
van de week de onbetaalde rekeningen, de huurachterstanden en ook het
vooruitzicht dat hun toekomst mistroostig en uitzichtloos is en blijft’’,
besluit Mariëlle een triest en zwaar
levensverhaal dat toch uitzicht heeft
gekregen. ,,Ik ken mensen die ook in
zo’n bijna uitzichtloze situatie verkeren. Stap over je schaamte heen. Dat is
de belangrijkste stap, daar ben ik van
overtuigd.’’

OUD PAPIER KALENDER 2021
Protestantse Gemeente De Westereen

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

Inzameldatums voor 2021

• Zaterdag 2 oktober
• Zaterdag 13 november

• Zaterdag 18 december

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

Uw oud papier steunt
een goed doel
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Aanbieding

Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes,
vrijgezellen feestjes of andere gezellige groepsuitjes.
Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige
mens voor na het actief bezig zijn.

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

BAKKERIJ

Cappuccino Slof
Griekse Yoghurt cake
Pakje Roggebrood
4 Luxe Broodjes
6 gesorteerde bolletjes

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

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

€ 5.95
€ 3.45
€ 2.05
€ 4.45
€ 2.20

Elke maandag
4 broden

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,40

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL
Dichtbij
Dichtbij
Dichtbij
en en
Dichtbij
en
betr
en okken...
betrokken...
betrokken...
betrokken...

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

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

133 79
79 648
(24/7)
Tel.Tel.
0606133
648
(24/7)
www.harmkerekker.nl
www.harmkerekker.nl
Tel. 06 133 79 648 (24/7)
Ongeacht bij welke verzekering/vereniging

Tel. 06www.harmkerekker.nl
133 79 648 (24/7)
Ongeacht bij welke verzekering/vereniging
www.harmkerekker.nl
Tel. 06 133 79 648
(24/7)
u aangesloten bent.
Ongeacht bij welke verzekering/vereniging
www.harmkerekker.nl

aangesloten
Ongeacht ubij
welkebent.
verzekering/vereniging u aangesloten bent.

u aangesloten bent.
Ongeacht bij welke verzekering/vereniging
u aangesloten bent.

De notaris voor uw regio!

Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212
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voor praktijkonderwijs nodig. ,,Wij
leiden onze leerlingen op naar volwaardig en bestendig werk zodat zij zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. De vakken
zijn daarop toegespitst.’’ Ook Leefstijl
is een belangrijk vak geworden, waarvoor Froukje zelf de lesstof schreef.
,,Leerlingen leren hier bijvoorbeeld
hoe ze met geld moeten omgaan,
welke keuzes ze kunnen maken op het
gebied van sporten, gezondheid en het
wel of niet gebruiken van genotsmiddelen’’, legt Froukje uit.
Van brommer naar Playstation

Andries Schaafsma, Jaap Nicolai
en Froukje Jagersma geven al
veertig jaar met veel plezier les
aan leerlingen van PRO Dokkum.

Samen 120 jaar actief in het praktijkonderwijs
DOKKUM - Ze zijn alle drie al veertig jaar docent bij PRO Dokkum en hebben stuk voor stuk een passie voor hun vak. Jaap Nicolai (62) uit Kollumerzwaag, Andries Schaafsma (61) uit Drachten (een geboren Westereender) en Froukje Jagersma (62) uit Damwâld blikken samen terug op
veertig jaar praktijkonderwijs.
Tekst en foto: Klasina van der Werf

,,Ik werk hier al veertig jaar, maar zo
voelt het niet’’, stelt Jaap Nicolai die
veel verschillende functies binnen de
school heeft gehad waardoor zijn baan
nooit saai is geworden. Hij leerde de
leerlingen onder andere vaardigheden
in vakken zoals algemene technieken,
toegepaste techniek en metaalbewerking. Sinds een aantal jaren geeft hij
werkplekken en koken, in combinatie
met zijn taak als coördinator voor fase
3. Andries Schaafsma begon ooit als
leerkracht voor de theorievakken. ,,In

de beginjaren was je als leerkracht
verantwoordelijk voor een groep en
werden we bij de praktijkvakken ondersteund door assistenten. Tegenwoordig hebben we vakleerkrachten”,
vertelt Andries. Nu is hij al heel wat
jaren een van de drie vertrouwde gezichten van het stagebureau, regelt en
onderhoudt de stageplekken en alles wat daarbij komt kijken. Froukje
Jagersma is ruim veertig jaar geleden
begonnen als theorieleerkracht voor
de meisjesgroepen. ,,Jongens en meis-

jes kregen toen nog gescheiden les. Ik
leerde de meiden onder andere hoe ze
zelfstandig een huishouding konden
runnen. Daarbij leerden we ze koper
poetsen, strijken, koken en handwerken”, zegt Froukje. Nu geeft ze aan de
tweede fase het vak Leefstijl en bereidt
leerlingen met interne stages voor op
werken/stagelopen buiten school.
Verschillende locaties.

In de veertig jaar dat Jaap, Andries
en Froukje in het praktijkonderwijs
werkzaam zijn, is er veel veranderd.
Zo zaten ze op verschillende locaties.
Froukje zat met haar meisjesgroep de
eerste jaren in de toenmalige Beatrixschool. Jaap en Andries werkten eerst
op de locatie aan de Altenastreek.
,,Dit gebouw werd al snel te klein. We
verhuisden in 1982 naar een nieuw ge-

bouwde school aan de Hantumerweg.
Tien jaar geleden zijn we naar het huidige pand aan de Birdaarderstraatweg
verhuisd, het voormalige kantoor van
Eneco. Deze mooie school, hebben we
mede te danken aan de inzet van onze
voormalige directeur Tjeert Bandstra.
Als leerkrachten hebben wij veel inspraak gehad bij de inrichting van het
gebouw, zo vertellen de docenten.’’ De
reden van de verhuizing naar het huidige pand was dat de vorige school te
klein was. Jaap: ,,Toen wij begonnen
waren er negentig leerlingen, nu zijn
dat er ruim honderdnegentig.’’
Een plekje in de maatschappij

Leerlingen stromen vanaf de Twine
en het reguliere onderwijs door naar
PRO Dokkum. Om toegelaten te
worden hebben ze wel een indicatie

De leerlingen zijn volgens de docenten door de jaren heen weinig veranderd. Dit kan niet gezegd worden van
hun interesses. Jaap herinnert zich dat
bij de school voorheen veel brommers
stonden waar de jongens trots op waren en plezier aan beleefden. Nu heeft
de brommer plaats gemaakt voor de
‘Playstation’. En zo zijn er in veertig
jaar tijd talloze veranderingen geweest,
ook voor het team zelf. Andries: ,,We
zijn begonnen zonder kopieermachine
en computers en nu werken we met
digiborden en touchscreens.”
Wat in al die jaren gelijk is gebleven is
de gemoedelijke sfeer op deze school.
,,We hebben een close team, kennen de
leerlingen goed en zijn een volwaardige
school geworden. Ook is er de mogelijkheid voor een aantal leerlingen
om door te stromen naar het MBO’’,
vertelt Jaap trots. Bijzonder is ook dat
oud-leerlingen nog altijd positief praten over PRO Dokkum, voorheen de
J.J. Boumanschool genaamd. Froukje:
,,Niet voor niets zijn we hier zo lang
blijven ‘hangen’. Een leerling vroeg
mij wat ik nou zo mooi vind aan mijn
werk. De dagopening ging die dag toevallig over een libelle die de vleugels
uitspreidt. Dat vind ik zo mooi, dat je
de leerlingen hier ziet groeien en dat ze
uiteindelijk uitvliegen. Ons hart en ziel
ligt bij deze leerlingen. Dat maakt het
werk zo mooi en we hopen dat we dit
mogen doen tot aan ons pensioen.’’

Roelie Hovinga
stopt na ruim veertig
jaar als kleuterjuf
FEANWÂLDEN - Het schooljaar begon dit jaar anders dan anders voor zowel
basisschool De Frissel in Feanwâlden als voor Roelie Hovinga. Ruim 36 jaar
is zij kleuterjuf geweest aan deze school. Nu ze zestig jaar is vindt ze het
een mooi moment om te stoppen.
Tekst: Klasina van der Werf

Honderden kinderen uit Feanwâlden
hebben les van haar gehad en op een gegeven moment kreeg juf Roelie ook weer
de kinderen van die kinderen in haar
kleuterklas. ,,Dat was wel heel bijzonder,
dat je dan de heit en mem in het kind
herkent’’, vertelt Roelie. Ze kijkt met een
goed gevoel terug op de jaren dat ze op
De Frissel les gaf. Ze wist altijd al dat ze
juf wilde worden en haalde haar diploma
op de kleuterkweekschool in Leeuwarden. Ze was jong toen ze begon, achttien
jaar. Roelie: ,,Eerst heb ik veel invalwerk
gedaan, want er was in die tijd moeilijk
werk te vinden. Daarna heb ik ruim drie
jaar op een basisschool in Kornhorn gewerkt, waar ik mijn man leerde kennen.’’
Vervolgens kreeg Roelie een vaste baan
bij De Frissel, waar ze begon op de kleuterschool die toen nog op de hoek van
de Achterwei stond. Later, toen de twee
christelijke scholen in het dorp fuseerden kwam ze in het huidige gebouw.

‘Se binne sa’t se binne’

Haar werk was nooit saai, geen dag,
jaar of periode was gelijk. ,,Dat
maakt het werken in het onderwijs
juist zo mooi. De grootste verandering die ik heb meegemaakt is toch
wel de komst van de computer en
de hele digitalisering geweest. De
ontwikkelingen gaan zo snel, dat
het haast niet meer bij te houden is.
Daarom vind ik het nu ook een mooi
moment om mijn werk over te dragen aan de jongere collega’s die dat
veel sneller oppikken’’, stelt Roelie
die in het Westerkwartier woont.
,,Ik heb er weleens aan gedacht om
werk dichter bij huis te zoeken, maar
in Feanwâlden hadden we een fijn
team. Dat beviel zo goed dat ik hier
altijd ben gebleven. Het leuke aan
lesgeven aan kleuters vind ik de leeftijd van deze kinderen. Ze zijn nog
zo puur en spontaan. ‘Se binne sa’t se

Roelie Hovinga nam in stijl afscheid van ‘haar’ kinderen in Feanwâlden. Janet Alma uit Sumar neemt het stokje van haar over.

binne’. Vrolijk, blij, maar soms ook
verdrietig. Als je dan even met ze
praat is het vaak zomaar weer goed.’’
Het mooiste aan haar werk vond juf
het voorlezen aan de kinderen. Daar
maakte ze altijd tijd voor vrij. ,,Ik
vind het heel belangrijk om met taal
bezig te zijn. Ook voor de kinderen
uit Eritrea die we in onze klas hadden was het goed om op deze manier
de taal te leren.’’

Hoogtepunten

De hoogtepunten van het jaar waren
toch wel de vele feesten die juf Roelie samen met de kinderen vierde. De
dorpsfeesten, eindejaarsfeesten en
schoolreisjes. Maar het allermooiste
feest was misschien wel haar laatste
dag voor de vakantie. ,,Het was mooi
weer en de dag begon al met een rit
in een jeep door het dorp. Daarna
volgden kinderen een workshop met

de klankenkaravaan en ’s middags
op het plein gaven ze een prachtige
voorstelling. Ik heb genoten.’’ De komende tijd hoopt Roelie samen met
haar man te genieten van de vrije tijd.
Ze houden van reizen met de caravan
en hebben er dit jaar meteen een paar
weken extra aan vastgeplakt. Over wat
ze het meest zal missen nu ze vervroegd met pensioen is hoeft Roelie
niet lang na te denken: ,,De bern.’’
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

GEZINSMAATJE GEZOCHT

Jouw opvoedervaring is
enorm waardevol!

Met een paar uur per week
kun jij een gezin,
ÉCHT verder helpen!

ER OP UIT?
- Koffie met gebak
- Lunch
- Menu’s vanaf €28,95

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

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:
Lara Harkema, coördinator Home-Start Noord-Oost Friesland
M: 06 35 11 38 52
E: l.harkema@humanitas.nl

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi
- Kindvriendelijk

 DEPLEATS  DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL
SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

“Door mijn scootmobiel heb ik
mijn bewegingsvrijheid terug”

GEBIEDSONTWIKKELING

Aanleg faunapassage bij Gytsjerk gestart
Eén van de maatregelen van Gebiedsontwikkeling De Centrale As is de aanleg van een
faunapassage bij Gytsjerk. In de N361, net ten zuiden van de kruising met de Rinia van Nautaweg,
komt een brug. Ook wordt de weg visueel smaller gemaakt en verdwijnt het voorsorteer vak.
Vorige week is de aannemer gestart met de aanleg van een tijdelijke weg (bypass). De bypass
loopt gedeeltelijk over de Rinia van Nautaweg en de Koartedyk. Tijdens de werkzaamheden
wijzigt de voorrangssituatie en geldt er een snelheidsbeperking van 50 km p/uur.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin december 2021. Woningen en bedrijven
blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Kijk voor meer informatie op
www.decentraleas.nl. Ook kunt u ons volgen via Twitter en Facebook.

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

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

•

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

•

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

•

Vegro biedt een uitgebreid assortiment aan onder meer lichtgewicht rollators

•

Bij Vegro kan iedereen óók terecht voor service en onderhoud.

Waar kun je ons vinden?

Openingstijden

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

Kom in de
Vegro zorgwinkel
langs zonder
afspraak

De aanleg van de bypass

www.decentraleas.nl

2104-04-a

Vegro zorgwinkel Leeuwarden
Winkelstraat Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2, 8934 AD
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Hoe kop of munt
het begin werd van
een bijzondere tuin
BROEKSTERWÂLD - Als het lot anders had bepaald, dan had de tuin van Ale Bijlsma uit Broeksterwâld nu vol rozen
gestaan. Soms loopt hij door de tuin en probeert zich dan een voorstelling te maken van hoe dat geweest zou
zijn, maar dat blijkt een onmogelijke opgave. Nu staat zijn tuin vol met coniferen.
Tekst en foto’s: Johanna Kommerie

Meer dan 250 verschillende soorten
van over de hele wereld sieren de tuin
aan de Master Woudstrastrjitte. Om
aan sommige exemplaren te geraken
ging er een zoektocht van wel tien jaar
vooraf. Samen met zijn vrouw Annie,
die nu twee jaar geleden overleed, ging
hij vaak op coniferenjacht. Het hele
land reden ze door voor de mooiste
exemplaren. ,,Daar heb ik prachtige
herinneringen aan.”
Even terug naar het lot dat bepaalde dat
de tuin nu vol coniferen staat in plaats
van rozen. Hoe zat dat precies? ,,Annie
en ik waren beide liefhebbers van zowel
rozen als coniferen. Maar beide vergen
veel onderhoud en we moesten dus een
keuze maken toen we hier kwamen wonen. We hebben letterlijk een muntje
opgegooid. Kop of munt. Zo kwamen
we tot de beslissing om voor coniferen
te gaan”, vertelt Bijlsma.
Door de jaren heen maakte Bijlsma
een ware studie van zijn coniferen.
Alle meer dan 250 soorten kent hij bij
naam en weet hij de eigenschappen
van. ,,Lang niet alle coniferensoorten
gedeien goed in ons klimaat. Ik heb
veel uitgeprobeerd, maar er zaten ook
mislukkingen tussen. Sommige coniferensoorten stonden al jaren in onze
tuin, maar bij een strenge winter legden ze ineens het loodje.”

15.000 soorten coniferen

Veel mensen denken bij coniferen aan
de traditionele coniferenhaag, maar
de conifeer is veel meer dan dat, benadrukt Bijlsma. ,,Er zijn in totaal wel
15.000 verschillende soorten. Eigenlijk is conifeer een verzamelnaam voor
de familie van de naaktzadigen. Het
mooie aan coniferen is dat er nooit
een kleur gelijk is. Ik heb bijvoorbeeld
één soort die oorspronkelijk uit Siberië
komt, die kleurt in de herfst paarsachtig. De jeneverbes is dan weer op z’n
mooist in mei/juni. Dan is het net of er
felgele kaarsjes in zitten.” Bijlsma doet
ook aan vormsnoei. Bepaalde soorten
lenen zich hier goed voor. Wanneer
Bijlsma zo’n soort in de tuin plant
laat hij deze enkele jaren z’n gang
gaan en snoeit daarna pas een vorm
erin. Zo staat er in zijn voortuin een
conifeer met bovenin de vorm van een
hoed. ,,Die ben ik pas na tien jaar gaan
snoeien, maar al toen ik hem kocht
wist ik wat ik ermee wilde doen.”

het in de regio bekend dat ik deze stenen verzamelde. Geregeld kreeg ik telefoontjes van boeren die een stuk land
omploegden dat er toch wel veel stenen
in de grond zaten. Of ik er ook belang
bij had? Dan nam ik een dag vrij van
mijn werk om de stenen op te halen.”
Troost

Bijlsma vindt het heerlijk om in de
tuin aan het werk te zijn. De tuin bood

hem ook troost nadat zijn vrouw overleed. ,,Ik wil altijd bezig zijn. Ik kan
best een uur in de tuin zitten te genieten, maar dan zie ik weer iets en ga ik
toch weer aan de slag. De tuin is nooit
klaar, maar dat hoeft gelukkig ook
niet. Ik vind het heerlijk om te doen
en kan er mijn helemaal in opgaan.
Ik hoop er mijn hele leven mee door
te kunnen gaan.” Bijlsma heeft daarbij nog een wensenlijstje waar zo’n

twintig exemplaren op staan die hij
nog niet heeft kunnen bemachtigen.
Sommige coniferen is hij al jaren naar
op zoek. Hoe het dan voelt als hij wél
tegen zo’n exemplaar aanloopt? ,,Als
een postzegelverzamelaar die eindelijk een bepaalde zeldzame postzegel
vindt waar hij al jaren naar op zoek is.
Zo voelt het.” En hoe dat voelt kan
Bijlsma weten, want ook postzegels
verzamelen is een hobby van hem...

De tuin van Bijlsma herbergt nog een
bijzonder verhaal. Alle zwerfkeien honderden in totaal - zijn afkomstig uit
de regio en werden door Bijlsma eigenhandig bij elkaar gezocht. ,,Deze stenen
komen uit de hele regio, van Ryptsjerk
tot aan Burgum. Vooral bij Ryptsjerk
en Mûnein zitten er veel stenen in de
grond. Op een bepaald moment werd

Vriendinnen starten samen een winkel voor kinderen in Dokkum

‘Bij ons koop je alleen maar lievelingsspullen’
DOKKUM - Franca van der Meulen (36) uit Damwâld en Agathe Faber (32) uit Dokkum zijn een eigen winkel in
het centrum van Dokkum begonnen: Lievelings Kids Boutique. De start tijdens de Weken van de Admiraal bracht
meteen een hoop klanten met zich mee. De reacties van de mensen zijn net zo enthousiast als de dames zelf.

Franca liep al langer met het idee rond
om een eigen winkeltje te beginnen.
,,Mar om it écht te dwaan is wat oars.
Toch bleaun it kribeljen. Myn man
Tjalling sei: oars moatst ris ûndersykje
oft it echt kin. Dat ha ik dien.’’ Ze
vroeg haar vriendin Agathe om haar
te helpen. ,,Foardat ik it wist siet ik
der by yn’’, lacht Agathe. Het voormalige pand van de Friesland Bank bleek
nog vrij te zijn en was precies wat ze
zochten. Hoe ze de winkel met hun
gezin en baan combineren moet de
praktijk uitwijzen. Het weerhield hen
in elk geval niet om de stap te nemen.
‘Gewoan dwaan’, is het motto van de
onderneemsters. Naast het runnen van
de winkel is Agathe verpleegkundige
bij het UMCG en Franca is juf bij IBS
’t Pompeblêd in De Westereen.
Warmte, sfeer en kwaliteit

Het uitzoeken van de collectie was
voor de vriendinnen een feestje. ,,We
sitte hielendal op ien lijn’’, vertelt Agathe. Duurzaamheid en kwaliteit staat
centraal in de winkel die gericht is op
kinderen van nul tot tien jaar, dezelf-

de leeftijd waar hun eigen kinderen
ook in zitten. De oudste van Franca
is tien jaar en de jongste van Agathe
is op komst en wordt in december
verwacht. In de winkel worden zowel
kleding als accessoires verkocht voor
baby’s, jongens en meisjes. De cadeauartikelen – zoals speelgoed en lifestyleproducten - blijken enorm in trek
te zijn, dat misten consumenten in
Dokkum nog. De kledingmerken zijn
heel divers. Franca: ,,Wy hâlde fan
aardse tinten en de sfear yn de winkel
moat waarm en gesellich wêze.’’
Eigenlijk komt het er volgens de dames
op neer dat je bij deze nieuwe winkel
alleen maar lievelingskleding of -spullen koopt. En dat ook nog eens op een
lievelingslocatie bij het keerpunt van
Dokkum met Wiebe van W’iis als
buurman. ,,Wy hoopje mei ús winkel
in ferryiking te wêzen foar de stêd.’’
Lievelings Kids Boutique aan De
Dijk 4 is geopend op woensdagmiddag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
op koopzondagen.

Franca van der Meulen-Lap (rechts) is afkomstig uit De Westereen. ,,Ik tink dat it ûndernimmen yn
myn bloed sit’’, lacht ze. Haar broers, opa, oom en andere familieleden hebben allemaal een eigen
bedrijf opgezet. Samen met haar vriendin Agathe vormt ze een goed team. Foto: Klasina van der Werf
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Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

Krant of magazine
drukken?

RegioBank

De klantvriendelijkste
bank van Nederland
editie 2021

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

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

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

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

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

www.houtbouwgvanderwal.nl

Jacqueline Verschuren
heeft de mooiste
hondenbaan ter wereld
Wie van Twijzel naar Twijzelerheide rijdt, kan de hondenschool van Jacqueline Verschuren aan de Ikewei
bijna niet missen. Zeker niet sinds ze naast haar huis het opvallende metershoge roze beeld van een chihuahua plaatste. Toch is opvallen het laatste wat Jacqueline wil. ,,Het gaat niet om mij. Het gaat niet om de
baas. Het gaat uiteindelijk om de hond.’’
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niet aan de verwachtingen voldeden.
Zielig voor de kinderen, maar sneuer
nog voor de hond, als je het mij vraagt.
Mensen zeggen wel eens: de baas lijkt
op de hond, maar in de praktijk werkt
dat uiteindelijk ook het beste. Zoek
een hond die qua karaktertrekken op je
lijkt. Dat levert de beste combinatie op.’’

‘Zoek een hond die qua
karaktertrekken op je lijkt,
dat levert de beste
combinatie op’

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Marcel van Kammen

Een vriend voor het leven

Al meer dan dertig jaar runt Jacqueline Verschuren met liefde haar hondenschool Challenge4Dogs. Waar
de naam doet vermoeden dat ze zich
volledig richt op het uitdagen van enthousiaste viervoeters blijkt ze in de
praktijk vooral oog te hebben voor de
tweebenige baasjes. ,,Ik let heel erg
op het gedrag van mensen. Juist door
menselijk gedrag te veranderen, kun
je de band met je hond namelijk verbeteren. Vaak denken mensen dat een
hondenschool alleen voor honden is,
maar ik weet uit ervaring dat baasjes
er net zo veel leren. Daarbij let ik op
de interactie tussen hond en baasje.
Begrijpen ze elkaar? En belangrijker
nog: spreken ze dezelfde taal?’’

‘Vaak denken mensen dat
een hondenschool alleen
voor honden is,
maar ik weet uit ervaring
dat baasjes er net zo veel
leren’

je hond na een puppycursus nog lang
niet uitgeleerd is. Sterker nog: daarna
begint het pas. Vergelijk het met de
kleuterschool. Na groep 2 zeg je ook
niet tegen je kind: ‘Zo, dat was het. Nu
kun je je wel redden in de wereld’.’’
Juist het stoppen met trainen wanneer
een hond een halfjaar is, blijkt reden
voor probleemgedrag op latere leeftijd,
merkt Jacqueline in de praktijk. ,,Een
derde van mijn klanten komt bij me
vanwege probleemgedrag bij de hond.
Meestal ontstaan de problemen wanneer de hond een half jaar is, omdat
het baasje niet exact weet wat de hond
nodig heeft. Drie keer een wandelingetje op een dag is voor een jonge
hond niet genoeg. Veel hondenrassen
zijn van nature werkhonden, die uitdaging nodig hebben. En dan bedoel ik
niet alleen fysieke uitdaging door een
flink blok te gaan fietsen, maar vooral
geestelijke uitdaging in de vorm van
spelletjes. Dat is dan ook één van de
dingen waar we mee aan de slag gaan.’’

van je hond voordat je hem in huis
haalt, voorkom je problemen.’’
Als voorbeeld geeft Jacqueline de trend
van enkele jaren geleden toen de film
101 Dalmatiërs in de bioscoop draaide.
,,Massaal schaften mensen een Dalmatiër-pup aan. Leuk voor de kinderen.
Maar zonder het te weten haalden ze
een hond in huis die behoorlijk eigenwijs is, waardoor je als baas consequent
moet zijn. Bovendien is het een hond
die veel beweging nodig heeft. En dat
liet nog wel eens te wensen over. Het
gevolg was dat veel pups al na een tijdje
weer terug werden gebracht, omdat ze

Tot slot is probleemgedrag vaak toch
vooral het gevolg van miscommunicatie tussen baas en hond, concludeert
Jacqueline. ,,Honden communiceren
met lichaamstaal, een taal die wij als
mensen zijn verleerd. Een gapende
hond bijvoorbeeld is niet moe, maar
gestrest of bang. Je moet het maar

net weten, maar belangrijker nog: je
moet het vooral wíllen weten. Je moet
ervoor openstaan om je hond te leren
kennen en energie in jullie relatie willen steken.”
Al die misverstanden in communicatie
en verwachtingen wil Jacqueline graag
zo vroeg mogelijk voorkomen. ,,Als
mens kiezen we voor het aanschaffen van een pup. Maar een hond kan
niet kiezen in welk gezin hij terecht
komt. Dat doet me iets. Het raakt me
wanneer ik een ongelukkige hond zie.
Vandaar mijn persoonlijke drive om
iedere hond een warm nest te geven,
door de baasjes te trainen en te werken
aan het verstevigen van die onderlinge
band. Want als je eenmaal weet wat je
hond nodig heeft en waar hij blij van
wordt, dan heb je een vriend voor het
leven. Aan mij de uitdaging om ieder
baasje daarin te begeleiden. Ik heb de
meest mooie hondenbaan die er is.”

Ben jij baas boven baas?

Op zoek naar een hondenschool met leuke lessen, zowel voor pups als volwassen
honden? Hulp nodig bij probleemgedrag of juist op zoek naar nieuwe niveaus
om nog beter samen te werken? Jacqueline gaat de uitdaging graag aan! Kijk op
www.challenge4dogs.nl voor meer informatie.

Zo baasje, zo hond
Klaar na de kleuterschool

Van pluizige puppy’s tot stoere seniors
en van kleine beagels tot imponerende
Berner Senners; Jacquelines hondenschool kent al net zo veel verschillende
type honden als levendige variatie aan
baasjes. ,,Meestal komen mensen hier
voor het eerst wanneer ze een pup
hebben aangeschaft’’, vertelt ze. ,,Een
puppycursus is inmiddels algemeen
bekend bij kersverse baasjes. Maar wat
veel mensen zich niet realiseren is dat

Een tweede oorzaak van probleemgedrag is dat baasjes het karakter van
hun hond niet kennen, weet Jacqueline. ,,Veel mensen kiezen een hond op
basis van uiterlijk. Een teckeltje ziet
er schattig uit, maar is van nature een
echte jager. Wanneer je puppy tijdens
een boswandeling plotseling verdwenen is, begrijpen baasjes er niets van.
Maar zo’n teckel volgt z’n natuur en
duikt ergens een vossenhol in. Juist
door je te verdiepen in het karakter

Mient Mulder Foodservice:

veel meer dan alleen een slagerij
KOLLUMERZWAAG - Mient Mulder (55) uit Kollumerzwaag heeft de slagerij
van Sjoerd Kempenaar aan de Foarwei in het dorp overgenomen. Hij
gaat echter niet verder als ‘zomaar’ een slagerswinkel. Bij Mient Mulder
Foodservice kun je terecht voor vlees, kip, panklare maaltijden, streekproducten, rauwkostsalades en meer.

Het idee om de slagerij van Sjoerd
Kempenaar over te nemen ontstond in
coronatijd. Mient Mulder is eigenaar
van eetcafé It Twaspan in Buitenpost
en heeft daarnaast een cateringservice. ,, Troch corona foel hast alle
wurk fuort. Dat wie neat foar my. Ik
moat wat te dwaan ha’’, vertelt Mient
Mulder. Toen hij hoorde dat Sjoerd
Kempenaar met zijn slagerij aan de
Foarwei wilde stoppen zei hij eerst
gekscherend dat hij dat pand wel wilde kopen. Al snel werden de plannen
serieus. ,,Ik fyn it moai foar it doarp,
mar ik bin gjin slager’’, stelt Mient.
Minke Hamstra uit Kollumerzwaag,
een goede kennis van Mient, heeft
daarentegen veel ervaring in het slagersvak, net als Janke Thea Feenstra
uit Oudwoude die jaren bij de slagerij
van de Coop in De Westereen werkte.
Nu vormen Mient, Minke en Janke
Thea een goed team en ze zitten vol

ideeën om van ‘Mient Mulder Foodservice’ een succes te maken.
Verse panklare maaltijden

Mient probeert zich vooral te onderscheiden met de verse maaltijden. ,,We
hebben een speciale machine aangeschaft die de maaltijden op zo’n manier
kan verpakken dat ze vijf tot zes dagen
houdbaar blijven in de koelkast. Mensen kunnen hier dus als ze willen in één
keer voor de hele week hun maaltijden
kopen. We verkopen gerechten met
vis, vlees en pasta. Kwaliteit staat daarbij uiteraard voorop’’, vertelt de nieuwe
eigenaar. Rechts is de winkel gezellig
aangekleed met nootjes, kaas en lekkere wijn. ,,Die pakketjes zijn ook leuk
om als cadeau te geven. Dat hebben we
hier nog niet in Kollumerzwaag’’, zegt
Janke Thea. Minke voegt er aan toe
dat in deze winkel ook veel verschillende soorten vleeswaren verkrijgbaar

zijn. ,,Het aanbod is vergelijkbaar met
de vleeswaren in de supermarkt, maar
hier is alles vers.’’ Waar mensen volgens Mient ook behoefte aan hebben
zijn tapasboxen voor bij de borrel. ,,In
coronatijd zag je dat het een trend is
geworden dat mensen thuis een borrel
drinken met lekkere hapjes of streekproducten erbij. Daar spelen wij op in.’’
Wekelijkse aanbiedingen

Uiteraard kunnen dorpsbewoners ook
nog gewoon voor een kilo gehakt of een
ons boterhamworst bij Mient terecht,
maar als ze willen kopen ze er ook een
lekkere rauwkostsalade bij. ,,Het is nu
meer een delicatessenzaak. Wij richten ons niet alleen op Kollumerzwaag,
maar ook op omliggende dorpen. Bovendien zitten we tegenover een basisschool waar ouders langs lopen of
fietsen en er rijden ook veel auto’s door
Kollumerzwaag’’, stelt de ondernemer.
De winkel is van maandag tot en met
zaterdag geopend van 8.00 – 18.00 uur.
Houd voor de wekelijkse aanbieding
de Facebookpagina van Mient Mulder
Foodservice in de gaten.
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Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

.

Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur

- (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.
Elingsloane 20
9251 MN BURGUM

+31 (0)511-745001
info@wijngaardensteigerbouw.nl

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

www.vissergordijnen.nl
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Anneke Zwaagstra fietst Onbeperkte Elfstedentocht voor MS

‘MS treft niet alleen mij, maar ons hele gezin’
Foto door Marit Klomp

‘Ik zit liever in een rolstoel
dan in een stoel achter de
geraniums’
Anneke heeft de meest progressieve
vorm van MS (PPMS). Ze heeft al
een hoop in moeten leveren. Zo rijdt
ze nu in een scootmobiel en per 1
oktober stopt ze met haar baan als
gevolg van haar ziekte. Ze werkte
ruim dertig jaar bij Achmea in Leeuwarden. Boodschappen laat ze thuis
bezorgen en sinds kort heeft ze een
huishoudelijke hulp. ,,Toch probeer
ik zoveel mogelijk onder de mensen te blijven. Mijn leven houdt niet

Anneke Zwaagstra en Rianne Leijenaar doen
zaterdag mee met de Onbeperkte Elfstedentocht.

DAMWÂLD - Anneke Zwaagstra (51) uit Damwâld gaat samen met haar nicht Rianne Leijenaar (37) uit Munnekezijl de strijd aan tegen MS (Multiple Sclerose). Op zaterdag 18 september doen zij mee aan de Onbeperkte
Elfstedentocht met als doel geld in te zamelen voor de ziekte waar zij allebei door getroffen zijn.

,,Het begon met een klapvoet, een
paar jaar geleden’’, vertelt Anneke
Zwaagstra. Ze ging naar de huisarts
en fysiotherapeut en werd uiteindelijk
geopereerd aan haar voet. Toen dat
niets hielp werd ze doorverwezen naar
een neuroloog en uiteindelijk kreeg
ze in 2019 te horen dat ze MS heeft,
een chronische ziekte waarbij de beschermlaag rond de hersenzenuwen
wordt beschadigd. ,,Voor mij vielen
de puzzelstukjes op dat moment in

elkaar. Zo werd mijn zicht ook steeds
minder. Ik vond het wel heel moeilijk
te accepteren. Gelukkig ben ik positief
ingesteld en al snel dacht ik: of ik blijf
hierin hangen, of ik kan ervoor gaan.
Ik koos voor het laatste.’’
De ziekte MS brengt een hoop onzekerheid met zich mee, maar één ding
staat vast: uiteindelijk zal Anneke in
een rolstoel belanden. ,,Daar denk ik
liever niet teveel over na. Mijn man

vindt het wel heel erg. En mijn kinderen, die nu 24 en 22 jaar zijn. MS
treft niet alleen mij, maar het hele
gezin. Toen ik het vertelde was onze
dochter in tranen. Dat begrijp ik ook
wel. Gelukkig behandelen ze mij niet
als patiënt. En ik wil ook niet dat onze
kinderen zich verantwoordelijk voelen
voor mijn leven. Onze dochter is nu
verhuisd naar Leeuwarden en dat heb
ik gestimuleerd. Ze moet niet voor mij
thuis blijven wonen.’’

op nu ik MS heb. Ik zit liever in een
rolstoel dan in een stoel achter de geraniums.’’ Vandaar dat Anneke graag
met haar nicht meedoet aan de Onbeperkte Elfstedentocht. Ze rijden die
dag van Stavoren naar Sloten, Anneke
met haar scootmobiel en Rianne op
de fiets. Daarmee halen ze geld op
voor onderzoek van het MS Centrum
Noord Nederland. ,,Helaas is er nog
steeds geen medicijn om deze ziekte
te genezen, maar er is hoop. Wetenschappers komen steeds dichterbij de
oplossing. Daarom fietsen wij voor
MS Centrum Noord Nederland zodat zij met de opbrengst wetenschappelijk onderzoek kunnen doen naar de
ziekte MS.’’

Doneren kan nog steeds via:
https://onbeperkteelfstedentocht.nl/elfsteden/index?page=doneer&stichting_id=91

Nieuwe B&B in De Westereen
in trek bij toeristen uit het Zuiden
DE WESTEREEN - De eerste Bed & Breakfast in De Westereen is een feit. Burgemeester Klaas Agricola van de
gemeente Dantumadiel opende deze zomer B&B De Oase aan de Oastersingel 15 in De Westereen. Voor Marijke
Dam en Peter Attema kwam daarmee een langgekoesterde droom uit.

Marijke en Peter groeiden allebei op
in de ‘klei’, maar vooral Marijke had
altijd al de wens om naar De Westereen te verhuizen. ,,We winkelden
vroeger altijd bij Sake Sakelijk en als ik
daar dan was dacht ik: in dit dorp wil
ik later wonen. Via omzwervingen is
dat nu werkelijkheid geworden’’, lacht
Marijke. Ook had ze altijd al in haar
achterhoofd het idee om een Bed &
Breakfast te beginnen. Achter hun huis
aan de Oastersingel zag ze samen met

Peter haar kans schoon. ,,Ons eigen
huis is nog steeds niet klaar. Het was
een bouwval toen we het ruim drie jaar
geleden kochten. Maar van het oude
hokje achter ons huis hebben we nu
een prachtig vakantiehuisje gemaakt,
een soort Tiny House’’, vertelt Marijke.
De ruimte was beperkt. De woning
heeft een oppervlakte van vijftien vierkante meter. ,,We moesten dus creatief
zijn’’, zegt Peter die in het dagelijks

leven installateur is. In de weekenden
heeft hij vooral het technische werk
verricht. Marijke is verantwoordelijk
voor het denkwerk, het schilderen en
het interieur. Het resultaat mag er zijn.
Het tweepersoonshuisje is van alle gemakken voorzien. Sinds de opening
zit De Oase elke week volgeboekt met
gasten uit heel Nederland. ,,Mensen
komen vooral uit het Zuiden van het
land, de Randstad en er was zelfs eens
een Braziliaan’’, vertelt Peter. De meeste vakantiegangers komen naar deze
regio om te fietsen in de Wâlden. ,,Ze
vinden het hier allemaal prachtig.’’
Marijke en Peter zijn ontzettend trots
op hun eigen B&B. Ondertussen werken ze hard aan de verbouwing van
hun woning. Naar verwachting zal het

nog wel twee jaar duren voordat deze
af is. Voor de tuin heeft het stel alweer
nieuwe plannen. Marijke: ,,We zouden hier graag een theetuin realiseren
voor mensen uit verzorgingshuizen.
Als zorgmedewerker heb ik zelf gezien hoe fijn het voor ouderen, maar
ook voor hun mantelzorgers is dat ze
even een leuk uitje hebben met koffie
en een lekker gebakje erbij. Dat zou
ik graag voor anderen willen doen. Ik
hou van mensen. En van dit dorp. We
voelen ons hier vanaf het eerste moment helemaal thuis.’’

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

Kom
bij ons

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

J
Sportloane 2
De Westereen
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Hebt u weer zin in beweging,
beleving, rust en structuur?

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

Anneke’s lifestyle studio, gevestigd in Damwoude, biedt dit aan. Efficient sporten, gezonde voeding en ontspanning zijn drie pijlers voor Anneke’s lifestyle studio. In haar prachtige nieuwe studio

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

vindt u actieve lessen zoals bodypump, bodybalance , bodyatttack, perfect pilates, xcore, 50+,
perfect pilates , shape en interval training. Ook zijn er yoga lessen: Yin yoga , Hatha yoga en Power
Yoga. Welke past bij u? Personal training en voedingscoaching 1 op 1 ,zijn ook een mogelijkheid.
_ 18 september

_ 1 oktober

op zaterdagochtend , 9.00-10.00u

tief afvallen”. 18.45-20.45u

Dit is een laagdrempelige en toegankelijke

Een uitgebreid coaching programma, waarin jij

cursus, van 4 lessen, die aan de slag gaat met

binnen 12 weken fitter, slanker, zelfverzekerder,

mentale ontspanning d.m.v. inspanning. Denk

en met handvaten, sterk wordt. Je relatie met

aan Tibetaanse yoga, Hatha yoga , Yin yoga en

eten en je mindset wordt positief veranderd.

perfect pilates. Ook is er aandachtstraining,

Of je nu jonge moeder, boerin, office manager,

ademhalingsoefeningen en meditatie.

eigen zaak hebt of wat dan ook!! Sporten zit

Als je kunt ademen kun je meedoen….

hier ook bij.

De laagdrempelige mind fit cursus is er 4 keer

,-

00,€ 7.5

500
€ 13.

start het sterke programma “gezond en effec-

FORD FIESTA 1.4I!!
AUTOMAAT
2010 | 87.000 KM!!

MERCEDES B 180
2013 | 95.000 KM!!
50,-

,-

50
€ 7.7

€ 11.9

Leidt met deze heerlijke reeks je weekend in.

MITSUBISHI SPACESTAR
1.0I AIRCO!!
2017 | 26.881 KM!!
50,-

9,-

€ 7.99

€ 10.9

Anneke Kroodsma
0610584365

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

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

SKODA FABIA
1.2 TSI STYLE!! AUTOMAAT
2015 | 26.000 KM!!

TOYOTA AURIS 1.8I
FULL HYBRID!! AUTOMAAT
2011 | 143.496 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

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

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.
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.
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zijn heeft volgens Sharon vooral te
maken met angst voor het onbekende. Daarom legt ze tijdens het
intake-gesprek graag aan cliënten
uit wat injectables met je huid doen.
,,Bovendien gebeurt er nooit iets
waar je zelf niet achter staat.’’
Ouder worden is een natuurlijk proces, maar dat hoeft niet te betekenen
dat je het ook moet accepteren, vindt
Sharon. ,,Het gaat erom hoe jij jezelf
ziet en als je je stoort aan bepaalde
rimpels kun je ervoor kiezen daar
iets aan te doen. Je draagt toch ook
make-up om er beter uit te zien? En
moet je kijken wat een gezichtscrème
kost. Terwijl een huidbehandeling
zoveel beter werkt. Waarom zou je
dan niet iets onder de huid laten zetten. En waarom zou je daar geheimzinnig over doen?’’
Medische klachten

Eerste cosmetische kliniek
in Noardeast-Fryslân geopend
DOKKUM - Sharon Muller uit Feanwâlden is in de Gasthuisstraat in Dokkum een nieuwe cosmetische kliniek begonnen voor huidverbetering en injectables, zoals botox en fillers. Nog voordat ze haar kliniek - CLINIQUE MEDIQ genaamd - officieel heeft geopend loopt het al storm.
Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Meteen bij binnenkomst wordt duidelijk dat Sharon Muller aandacht
voor detail heeft. Haar nieuwe kliniek
is smaakvol ingericht, maar wel op
een manier dat je er heerlijk kunt ontspannen. ,,Dat is ook mijn bedoeling’’,
vertelt Sharon. ,,Hier kunnen mensen
lekker een kopje thee drinken, met een
tijdschrift erbij. Even tijd voor zichzelf. Hiernaast vinden de behandelingen plaats’’, wijst Sharon. ,,Die witte
ruimte voldoet aan alle eisen. Kwaliteit
staat bij mij voorop.’’
In het dagelijks leven is Sharon chirurg bij de Sionsberg in Dokkum. Al
veertien jaar. Steeds vaker kreeg ze
van vriendinnen of familieleden vragen over huidverbetering en injectables. ,,Daarom durfde ik deze kliniek
ook met een gerust hart te beginnen,

naast mijn werk als chirurg’’, legt
Sharon uit. Ze verdiepte zich in het
verouderingsproces van het gezicht.
,,Zelfs met de kennis die ik heb als
chirurg had ik geen idee hoe bijzonder ons gezicht is. Ik vond het een
uitdaging om te ontdekken wat er
allemaal verandert als je ouder wordt
en waarom dat gebeurt.’’

‘Ouder worden is een
natuurlijk proces,
maar dat hoeft niet te
betekenen dat je het ook
moet accepteren.’
Sharon volgde verschillende opleidingen – onder andere in Engeland

- en deed ervaring op in de kliniek
van een collega-chirurg in Harderwijk die dezelfde visie als zij heeft.
,,Wij vinden het allebei belangrijk
dat het resultaat natuurlijk blijft. We
bekijken het gezicht met een bredere
blik en letten daarbij vooral op licht
en schaduw. Wat wij doen is niets
nieuws. We herstellen het gezicht
naar hoe het was. Dat doen we niet
in één keer, daarvoor stellen we een
gezamenlijk behandelplan op. Je gaat
bij ons nooit onherkenbaar de deur
uit. Sterker nog, als het goed is herken je jezelf weer.’’
Taboe op botox

Wat dat betreft vindt Sharon het
jammer dat er nog altijd een taboe
rust op onder andere botox en fillers.
,,Dat komt door die voorbeelden op

tv waarbij cosmetische ingrepen niet
goed zijn gegaan of waarbij mensen
er juist voor kiezen om over de top
te gaan. Als je het goed doet, ziet een
ander er niets van. Dat is de kunst.’’
Dat mensen er toch huiverig voor

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

Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Overigens behandelt CLINIQUE
MEDIQ meer dan alleen fronsrimpels, kraaienpootjes en lippen. ,,Ook
bij medische klachten zoals overmatige transpiratie, migraine en tandenknarsen kan botox helpen’’, vertelt
Sharon. Het is de bedoeling dat ze in
oktober de deuren van haar nieuwe
kliniek officieel opent. Haar werkzaamheden als chirurg blijft ze doen
op maandag, dinsdag en woensdag.
Op donderdag en vrijdag en op afspraak is ze in haar kliniek te vinden.
,,Ik denk dat Noordoost-Friesland
klaar is voor deze kliniek. Al verwacht ik dat ook veel mensen uit de
rest van Friesland en ver daarbuiten
de weg naar CLINIQUE MEDIQ
zullen vinden. Dat is nu al het geval.
Het mooie is dat ze er dan meteen
een leuk dagje van kunnen maken.
Want ik zit hier in één van de mooiste vestingsteden van Nederland.’’
Voor meer informatie is Sharon Muller bereikbaar via tel: 06-38855969.
Volg haar ook op Instagram.

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

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

COLUMN

Thuiswerken
Thuiswerken is populairder dan
ooit. Dat is wat corona ons heeft
gebracht. En laten we eerlijk zijn,
het heeft z’n voor- en z’n nadelen.
Ik spreek heel wat mensen die nu
thuis werken en het is bijzonder om
te zien hoe iedereen hier op z’n eigen manier mee om gaat. Wat me
opvalt: niet iedereen is een geboren
thuiswerker is. En dat is nogal zacht
uitgedrukt.
Zelf ben ik het wel gewend om vanachter de keukentafel mijn verhalen
te schrijven. Vanaf 2013 ‘moest’ ik
al thuis werken van mijn toenmalige werkgever NDC Mediagroep.
Ik weet nog dat mijn man toen tot

mijn grote verbazing vroeg: ‘ga je
dan tussendoor ook weleens even
op de bank liggen?’
Thuis werken met kinderen in huis
is niet een ideale combinatie, zo
ontdekte ik al snel. Ik ben dan ook
blij dat ik nu als zzp’er een eigen
kantoor heb in het voormalige Rabobankgebouw in Damwâld. Toch
hebben we inmiddels ook thuis
weer een werkplek gecreëerd, want
door corona moest mijn man ook
thuis werken.
Al snel ontdekten we dat er verschillende types thuiswerkers zijn
en dat niet iedereen even produc-

tief is als werk en privé door elkaar
lopen. Anderen zijn juist heel gestructureerd. Ik ken bijvoorbeeld
een man die netjes elke ochtend om
acht uur z’n brood smeert, deze in
z’n lunchbox doet en die tijdens de
middagpauze stipt twaalf uur aan
z’n eigen thuiswerkplek opeet.
En zo is ieder mens verschillend,
de één mist het sociale praatje met
collega’s en de ander kan zich thuis
weer veel beter concentreren. Voordeel is dat thuiswerken een hoop
reistijd scheelt en daardoor voor
sommigen uitkomst biedt. Tegelijkertijd denk ik dat thuiswerken
het afgelopen anderhalf jaar veel

meer teweeg heeft gebracht achter
de voordeuren dan dat de meeste
mensen zullen toegeven.
Zo hoorde ik deze week op een
verjaardagsfeestje het verhaal van
een vrouw die eindelijk weer naar
kantoor in Leeuwarden mocht om
te werken. ,,Dat is maar goed ook’’,
zei ze. ,,Als ik nog een dag langer
thuis moet werken, vermoord ik
mijn man…’’
Klasina van der Werf
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Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

DAMES / HEREN / BABY

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

Maandag
4 oktober

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

MODESHOWS

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

OM 10.00/14.00/19.30
Kijk voor meer info en opgave
op onze facebookpagina.

kinderwoud.nl

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

w w w. m u l t i s t y l e . n l

Volop nieuwe

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

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

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

TELEFOON: 0511 44 44 88

r
e
i
d
s
i
Uw hu e zorg!
onz

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl
Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL
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Fysiotherapie Dongeradeel
nu ook in Damwâld
DAMWÂLD - De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Dongeradeel en
Sportcentrum Bodde Bouman zitten vanaf nu ook in Damwâld. Op maandag 13 september is hun nieuwe vestiging in het voormalige Rabobankgebouw geopend. Raymond Mulder, Margriet van Meekeren en Stefan
Bodde zijn de fysiotherapeuten die deze vestiging gaan runnen.

Fysiotherapie Dongeradeel – in de
volksmond ook wel Bodde Bouman
genoemd – hebben al vestigingen in
Dokkum, Ternaard, Holwerd en Anjum. Dat Damwâld daar nu bij komt
is volgens Raymond Mulder een logische stap. ,,Als fysiotherapeut begeleid
ik al acht jaar voetballers met blessures
bij voetbalvereniging Broekster Boys
in Damwâld’’, vertelt Raymond die
zelf jarenlang bij deze club gevoetbald
heeft. Voor Margriet van Meekeren
uit Damwâld geldt hetzelfde. Zij is

verzorger bij Broekster-Wâlden, de
club waar ze zelf al jaren speelt. Stefan Bodde vult als sportfysiotherapeut
het team goed aan. Al kunnen mensen met andere klachten uiteraard ook
bij de fysiotherapeuten terecht. ,,Voor
cliënten die moeten revalideren na
bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie is het fijn dat het dicht bij huis kan.
Daarom werken wij met verschillende
vestigingen in de hele regio zodat we
zorg dichterbij de mensen kunnen leveren’’, legt Stefan Bodde uit.

Mooie oefenruimte
en behandelkamer

De drie fysiotherapeuten hebben elk
hun eigen specialisme. Zo is Raymond
opgeleid tot manueel therapeut, Margriet werkt als geriatriefysiotherapeut
i.o. veel met ouderen en Stefan Bodde
is één van de weinigen in deze regio
die zijn master Sportfysiotherapie
heeft gehaald. De drie fysiotherapeuten zijn blij met hun nieuwe oefenruimte en behandelkamer in de voormalige Rabobank. Mensen kunnen
via de hoofdingang – waar voldoende
parkeerruimte is – rechtdoor naar achteren lopen. Daar is een mooie grote
ruimte met veel licht en aangrenzend
een behandelkamer. ,,Alle doelgroepen kunnen hier terecht en ook spor-

ters hebben de kans om in deze zaal te
trainen’’, vertelt Raymond. De fysiotherapeuten zijn op maandag, dinsdag
en donderdag aanwezig. Voor acute
sportblessures is het belangrijk dat
sporters snel geholpen worden. ,,Wat
dat betreft zijn we flexibel en kunnen
mensen ons altijd bellen.’’
Nieuwe praktijkhouders

De fysiotherapeuten hebben er zin
in om vanuit hun nieuwe vestiging in
Damwâld aan de slag te gaan. ,,Het
past bij de nieuwe ontwikkelingen die
binnen ons bedrijf gaande zijn’’, vertelt Raymond die sinds 1 januari van
dit jaar samen met Willem Bodde,
Wessel Bouman en Pieter Boomsma
praktijkhouder is. Stefan Bodde en Je-

Fotobijschrift: Van links naar rechts: Fysiotherapeuten Stefan Bodde, Margriet van Meekeren en
Raymond Mulder runnen sinds 13 september de
nieuwe praktijk in Damwâld. Foto: Marit Anker

roen Pel nemen vanaf volgend jaar het
stokje over van hun vader en schoonvader. Achter de schermen worden al
plannen gemaakt voor de toekomst.
,,We vinden het belangrijk om voor
alle doelgroepen de juiste zorg op de
juiste plek te realiseren. Van kwetsbare
ouderen tot topsporters, maar ook kantoormedewerkers met nekklachten en
mensen die revalideren na een operatie.
Iedereen is welkom bij Fysiotherapie
Dongeradeel. Ons doel is om Noordoost-Friesland fit en vitaal te houden.’’
Meer informatie:
www.fysiotherapiedongeradeel.nl

Huiselijke sfeer staat centraal bij Papilionem Uitvaartzorg
NOARDBURGUM – Begin dit jaar is Terese Kammelar (48) begonnen als
uitvaarverzorger vanuit haar eigen pand in Noardburgum. Samen met haar
man verbouwde ze het gebouw naast hun huis tot een ruimte waar mensen in huiselijke sfeer afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Aanleiding om uitvaartverzorger te
worden was het overlijden van haar
stiefvader in 2018. ,,Ik heb toen het
hele proces begeleid en ontdekte

dat ik het fijn vond om dierbaren te
verzorgen, alles met elkaar te regelen en mensen die rouwen te ondersteunen. Ik merkte bijvoorbeeld dat

mijn moeder lamgeslagen was door
het rouwproces. Dan is het fijn dat
er iemand is die alles voor je regelt.
Ik vond het op dat moment heel
normaal om te doen, maar besefte
later pas hoe bijzonder dat was.’’
‘Je beseft niet wat je voor me gedaan hebt’, vertelde haar moeder
later. Dat ontzorgen wil Terese nu
ook graag voor anderen doen. ,,Ik
doe dit werk vanuit mijn hart’’,
vertelt Terese die naast uitvaartverzorger ook militair is en gedurende
haar carrière al diverse uitzendingen heeft gedaan. Ze is dan ook
gespecialiseerd in uitvaarten met
beperkte militaire eer. ,,Er is heel
veel mogelijk bij een begrafenis of
crematie en ik vind het belangrijk
dat mensen dat weten.’’

elkaar te praten over de wensen van
je dierbaren. Het is fijn om te weten
wat zij graag willen en op die manier kun je er ook geen ruzie over
krijgen. Bovendien hoef je dan niet
alles in die vijf dagen te beslissen.
Uiteindelijk redden we dat ook wel,
maar je leeft op zo’n moment in een
roes en dan besef je later misschien
dat het ook anders had gekund.’’
Bij Papilionem Uitvaartzorg wordt
alles van A tot Z geregeld, van die
eerste fase om alles vooraf vast te
leggen, tot het verzorgen van de
overledene en het regelen van de
uitvaart. ,,Ook de nazorg vind ik belangrijk. Dan vraag ik hoe het met
de nabestaanden gaat, maar ook hoe
ze het begeleidingsproces hebben
ervaren. Daar kan ik weer van leren.’’

Dood bespreekbaar maken

Troostknuffeltje

Voor Terese was het onderwerp
‘dood’ onbespreekbaar in de familie
totdat haar stiefvader overleed. ,,Nu
raad ik iedereen aan om vooraf met

Terese Kammelar heeft in dit eerste
jaar dat ze actief is al meerdere uitvaarten verzorgd en tot nu toe zijn
de reacties positief. Zo waarderen

mensen de plek waar hun dierbaren
liggen opgebaard waarvoor Papilionem een oplossing biedt. Deze 24uurs kamers zijn intieme en sfeervolle ‘huiskamers’. Naast de twee
kamers is een ruimte waar de familie samen kan zijn en waar ze koffie
en thee kunnen drinken. Kinderen
mogen hier een laatste kleurplaat
maken voor opa of oma en ze kunnen een troostknuffeltje kiezen uit
de grote mand die in de hoek staat.
,,Die heeft mijn moeder gehaakt.
Mijn broer heeft geholpen met de
inrichting van de kamers, mijn man
helpt meestal mee en onze kinderen
soms ook en zo is de hele familie er
bij betrokken’’, vertelt Terese trots.
Het is de vraag hoe lang ze haar
werk als uitvaartverzorgster nog
kan combineren met haar baan bij
defensie. ,,Maar als ik een keuze
moet maken ga ik hier mee door.’’
Meer informatie:
https://papilionem-uitvaart.nl
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LUNCH | DINER | DRINKS

NIEUW BIJ
RESTARIA RINSE’S

SLAAPKAMER BUENO

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

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

EETKAMERSTOEL RUSTY MET ARM VANAF

Nu ook gebakken mosselen!

RUSTY ZONDER ARM VANAF

€ 255.-

€ 310.-

€ 749.-
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Mega burger Grutte Pier
met bacon, ei, pulled pork,
kaas, rode ui, mayo, sla,
tomaat, komkommer
en Restaria saus!

EETKAMERBANK RIFKA VANAF

RUIME KEUZE IN
WONEN & SLAPEN
RELAXFAUTEUIL
PRAAG VANAF
€ 799,IN ONZE
3300
M2 SHOWROOM.
OOK MOGELIJK IN ELEKTRISCHE UITVOERING

DAMWÂLD, HAADWEI 57 TELEFOON 0511 421781 INFO@KOOISTRA.NL WWW.KOOISTRA.NL
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Mariëlle Nijland determineert
vleermuizen met batdetector
Tekst: Johannes van Kammen/Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – ‘Let wel. Ik doe dit puur hobbymatig, dus niet voor de wetenschap. Ik geef mijn waarnemingen ook
niet door. Ja, zo nu en dan op de Facebookpagina ‘Natuur in De Westereen en Zwagermieden’. Ik ervaar dit niet als
een gemis. Ik geniet er enorm van. Weten wat er leeft in De Westereen, maar natuurlijk ook elders. Natuurlijk moet
je een beetje natuurgek zijn, maar dat vormt geen probleem’, verklaar Mariëlle Nijland uit De Westereen, als ze
bij de brug in De Westereen uitleg geeft over haar hobby. Terwijl plotseling een Gewone dwergvleermuis zich laat
horen en ook nog zien, vertelt ze dat deze batdetector zelf gebouwd is voor nog geen 25 euro.

De liefde van Mariëlle Nijland voor
vleermuizen ontstond na een bezoek
aan het landgoed Verhildersum in
Leens. Mariëlle werd enorm geraakt
door een film over vleermuizen, zodanig zelfs dat ze nog steeds onder de indruk is. Geen standaardfilm, maar een
film over de vleermuizen rondom en
in de prachtige borg en het park. Wat
volgde was deelname aan een excursie,
waarna het pleit in het voordeel van
de vleermuizen beslecht werd. Vleermuizen, het woord alleen al zorgt bij
veel mensen voor paniek en angst, met
daarbij doemscenario, zoals Rabiës
(hondsdolheid) enz. Waren de eerste
geruchten in de Coronacirkel ook niet,
dat vleermuizen voor de verspreiding
zorgden. De dieren staan in een kwaad
daglicht, waarschijnlijk mede door hun
mysterieuze leven dat zich in het donker afspeelt. Die angst kent Mariëlle
Nijland absoluut niet, haar fascinatie
is overgeslagen in bewondering, van
een diersoort dit in Nederland totale
bescherming geniet. ‘Terecht’, luidt
het gedecideerde oordeel van Nijland.
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren
die echt kunnen vliegen. Ze kunnen
dat dankzij een vlieghuid tussen de
voorpoten en de romp, en tussen de
achterpoten en de staart.

‘Van het totaal van meer dan 20
vleermuissoorten, die zich allemaal
voedden met insecten, zijn er in de
meeste dorpen een drietal algemeen’,
vervolgt Mariëlle met enthousiasme
in haar stem. Bij en in veel woningen vind je de zeer algemene gewone
dwergvleermuis. ’Als het dadelijk
schemert, kan ik hem rondom onze
woning horen en ook nog wel zien.
We hebben onze eigen batdetector
zelf gebouwd. Je moet de frequenties
zien te vinden waarop je de vleermuizen kunt horen. Iedere vleermuis
heeft zijn eigen geluid. Dat heb ik
geleerd en ervaren tijdens een vleermuizenexcursie op Verhildersum.
Boeiend, nee prachtig, ik werd volledig gegrepen door het geheimzinnige leven van de vleermuizen. Het
is fantastisch om dit te mogen doen.
Het mooie is dat we alles zelf doen,
dus volkomen vrijblijvend. Er is geen
druk en het geeft zoveel ontspanning. Iedere keer weer, zodra ik de
batdetector pak, kom ik in een andere wereld. Ik snap werkelijk niet
dat de reputatie van vleermuizen er
een is, met zoveel angst en onwerkelijkheid. Wellicht het onbekende,
misschien het uiterlijk, maar dat is
puur gokken wat ik doe’.

‘Het moet goed en warm weer zijn,
dan vliegen ze het meest. Wachten
op het juiste moment om door een
donker wordend dorp op zoek te
gaan naar vleermuizen. Hoezo, een
eenzaam mens in de duisternis? Het
blijkt een enorm sociaal gebeuren te
zijn, in de schemeruren laten hond
uit, soms loopt de huiskat een eindje
mee. Hondenbezitters praten graag
over hun honden, zoals Mariëlle Nijland graag over haar passie spreekt. Ze
staat open voor vragen. Bij de Swemmer in De Westereen is het nog even
stil wat betreft vleermuizen, maar is
er verder veel geluid van passerende
auto’s en brommers. De lichtflitsen
van het gemotoriseerde verkeer zijn
bijzonder storende elementen. Zouden we te vroeg zijn? Plotseling klinkt
er een geluid, een tikke takke tik uit
de batdetector. Vol verwachting en
met spanning kijken we om ons heen.
Ondanks dat het niets uitmaakt, gaan
we op fluistertoon verder. Een dwergvleermuis verduidelijkt Mariëlle. Ik
hoor hem, maar schrik toch nog als
ik hem plotseling waarneem. Vanuit
en tussen de bomen scheert hij voorbij. Steeds vaker klinkt hetzelfde geluid, totdat er een zwaarder geluid bij
komt. Boven het water, maar dan ook
ruim boven de Swemmer, zie ik een
veel grotere vleermuis: een laatvlieger.
Imposant groot eigenlijk. Ik geniet
ik voel de passie die Mariëlle ongetwijfeld ook voelt. Ik vergeet even de
vele vervelende mugjes enz. die mijn
voeten, handen en hoofd gebruiken
als landings- en startbaan, waarbij ze
soms niet nalaten om even te prikken.
Ik heb het er graag voor over, vooral
als ik besef dat je iets ontdekt van het
leven van dieren zo dichtbij, maar anderzijds zover weg, omdat ik steeds
wegkeek. Toch een beetje angst? Ongetwijfeld. De volksverhalen hebben
zeker hun invloed niet gemist.
Het beleid van Thús Wonen

Edgar Pattipeilohy over het vleermuizenbeleid van Thús Wonen:
‘Voor vleermuizen geldt dat dit een

zwaar beschermd dier is volgens de
flora en fauna wet. Dit betekent dat
we heel zorgvuldig hiermee omgaan
wanneer er kans bestaat dat er verblijf- of nestplaatsen zijn in onze
woningen. Wanneer we dus onderhoud gaan plegen of slopen dan
mogen de vleermuizen hier geen
nadelige gevolgen van hebben. We
starten dus 2 tot 3 jaar van tevoren
al een onderzoek of er kans is dat
er vleermuizen in/aan de woningen
zijn. Het gaat dan vooral om de gewone dwergvleermuis, laatvlieger,
meervleermuis, ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis en baardvleermuis. Dit eerste onderzoek
heet een QuickScan. Wanneer uit
de QuickScan blijkt dat er mogelijk

welke soort. Op basis hiervan gaan
we alternatieve nestkasten plaatsen
in de omgeving, meestal binnen een
straal van ongeveer 150 meter van
het huidige nest Daarbij geldt dat
voor elke oorspronkelijke verblijfplaats die verloren gaat, vier nieuwe
vervangende verblijfplaatsen worden
gerealiseerd. Onder begeleiding van
een onderzoeksbureau maken we
de bestaande verblijfsplaatsen ongeschikt. De vleermuizen krijgen
dan de kans om zich daar in de alternatieve nestkasten te vestigen.
Om te voldoen aan alle wettelijke
eisen vragen we bij de provincie een
ontheffing aan. In deze ontheffing
geven we aan welke maatregelen we
nemen. Als we daarna toestemming

vleermuizen zijn dan volgt een nader onderzoek. Gedurende een jaar
wordt op meerdere momenten onderzocht of en waar er verblijfplaatsen van vleermuizen zitten. Hiervoor gaan onderzoekers ’s avonds op
pad met onder andere een batdetector, hiermee worden de vleermuizen
gelokaliseerd. Daarnaast hebben ze
verrekijkers en zaklampen mee.

hebben kunnen we de maatregelen
uitvoeren. Dit doen we onder begeleiding van een onderzoeksbureau.
Bij nieuwbouw maken we verblijfsplaatsen voor vleermuizen. Deze
plaatsen we soms in de vorm van
vleermuiskasten aan de gevel, dit is
voornamelijk voor zomerverblijven.
We maken ook verblijfplaatsen in
de gevel zelf (spouw), dit is voor
winterverblijven. Deze zijn van de
buitenkant niet zichtbaar en kunnen
veel vleermuizen huisvesten. Soms
wel tot 100 stuks.

Wij ontvangen vervolgens een onderzoeksrapport met daarin alle verblijfplaatsen van de vleermuizen en
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Uw autospecialist voor
zowel ‘oude’
als ‘nieuwe’
technieken

LUXE UITVOERING

NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO

N-CONNECTA airco/ecc, Nissan radio
+navigatie, parkeerhulp voor+achter
met camera, l.m. velgen, cruise ctrl
bj 2018 - 59.228 km
€ 20.695,-

130PK BUSINESS EXECUTIVE
airco/ecc, Opel radio+nav., parkeer
sensoren v+a, stoelverwarming, enz.
bj 2019 - 47.939 km
€ 23.950,-

HOGE ZIT
1E EIGENAAR! airco, radio met dab+ met
navigatie, cruise control, elek. ramen+spiegels,
parkeersensoren achter, mooie complete auto
bj 2017 - 54.632 km
€ 9.995,-

Boersma vertrouwd met service

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

Hogedijken 104F, 9101 WZ Dokkum

RENAULT CAPTUR TCE INTENS

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI 115PK

airco/ecc, Renault radio cd, navigatie,
cruise control, licht metalen velgen,
parkeersensoren voor+achter, enz.
bj 2019 - 36.103 km
€ 17.495,-

CONNECTED SERIES airco/ecc, VW
radio+nav., parkeersensoren v+a
met camera, cruise ctrl, darailing
bj 2016 - 89.721 km
€ 13.495,-

BEL 0519 223 666

NIEUWE RAAMBEKLEDING?

UW SHOWROOM AAN HUIS!

20%

KORTING OP

BINNENZONWERING

ACTIE!

www.showroomaanhuis.com
■

Vloeren ■ Gordijnen ■ Zonwering ■ Raambekleding

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

• Camper Verhuur
• Springkussen Verhuur
• Attractie verhuur vanaf € 15,00 per week

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

1.2 BLUE LION
5-DRS

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

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

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* 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

ww.kvdp.nl
www.kvdp.nl

• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens
(ook hybride en elektrische auto’s!), campers en caravans
• APK-keuringsstation
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

PEUGEOT
208

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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DTD Doarpen
Rintocht
gaat door
KOLLUMERZWAAG - Op
zaterdagochtend 18 september
vanaf 9.00 uur vindt de derde
DTD Doarpen Rintocht vanuit
dorpshuis ‘De Trije Doarpen’. De
tocht is georganiseerd door De
Hynstestrûpers. Vanwege corona
gebeurt dit in afgeslankte vorm.
Er is één route met een afstand
van 25 km door de mooie regio
rondom Kollumerzwaag. Zo zijn
ook mooi paden in Westergeest,
Oudwoude, Kollum en Buitenpost in de route opgenomen.
Vanwege corona is het niet mogelijk om op de dag van het
evenement nog in te schrijven.
Deelnemers kunnen alleen via
de website van De Trije Doarpen
vooraf kaarten bestellen:
https://www.detrijedoarpen.com/
dtd-doarpen-rintocht-kaarten/
Zie voor meer informatie ook:
https://www.facebook.com/
DTD.Doarpen.Rintocht

Kâld Kletske Klinkerkoers: meer dan een wielertocht
DOKKUM - Op zondag 26 september vindt de tweede editie van de Kâld
Kletske Klinkerkoers plaats. Na een succesvolle eerste editie in 2019
moest de klinkerkoers door corona vorig jaar helaas worden geannuleerd.
Maar in 2021 ‘giet it wer oan’ en de ambitie van het bestuur is om van de
Klinkerkoers een traditie te maken.

Het initiatief is een paar jaar geleden
bedacht door Hans van der Meer
uit Dokkum naar aanleiding van een
podcast van wielrenner Laurens ten
Dam. Hij stelde: Fietsen is meer dan
fietsen alleen. ,,In het Zuiden van het
land zie je al langere tijd dat er fietsevenementen worden georganiseerd
in combinatie met lekkere koffie, bier
of wijn en eten. Zo kwamen wij op het
idee om dit evenement te organiseren
vanuit Brouwerij Dockum’’, legt Van
der Meer uit.

,,Er staat daar een heerlijke bbq klaar
en ondertussen kunnen mensen gezamenlijk het WK wielrennen volgen op
een groot scherm of genieten van live
muziek van Tiffany and The Rythm
Boys. Uiteraard mag een kâld kletske
daarbij niet ontbreken’’, zegt Hans.

RINSUMAGEAST – Voormalig Klooster Klaarkamp bij Rinsumageast is door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als archeologisch
rijksmonument. Het komt al in de boeken voor vanaf de tweede helft van
de twaalfde eeuw en het was het grootste klooster in Friesland.

Cisterciënzers

Kort vóór 1165 streken broeders
van een uit Frankrijk afkomstige
kloosterorde neer: de Cisterciënzers.
Ze bouwden hier de eerste bakstenen gebouwen sinds het vertrek van

collega’s, onder wie Patrick de Lange,
gaan de uitdaging aan om de Kâld
Kletske Klinkerkoers te trotseren.
,,Wanneer jij de uitdaging aan durft
te gaan, staat Omnyacc klaar om ook
jou in de juiste positie te brengen’’,
stellen Berend Bakker of Marco Keizer van Omnyacc.
Voor meer informatie of inschrijven,
zie: www.kaldkletske-klinkerkoers.nl

De Kâld Kletske Klinkerkoers voert
deelnemers langs de mooiste en meest
uitdagende klinkers en kasseien van
Friesland. Zij kunnen kiezen voor
gepijlde fietsroutes van 100 en 150
km of voor één van de twee prachtige
gevarieerde offroad routes die alleen
via GPS download beschikbaar zijn.
De dag wordt afgesloten in Brouwerij
Dockum dat speciaal voor deze gelegenheid wordt omgetoverd tot het
grootste wielercafé van Nederland.

Voormalig klooster Klaarkamp aangewezen als rijksmonument

De eigenaren die nu binnen de contouren van het archeologisch rijksmonument wonen hebben van de Rijksdienst het allereerste archeologisch
rijksmonumentenpaspoort gekregen.
In het paspoort staat onder andere
omschreven hoe ze het beste met het
monument om kunnen gaan.

Als trotse sponsor van dit unieke
evenement draagt Omnyacc graag
een steentje bij. Het koersen over
de klinkers van Noardeast-Fryslân
vergt aandacht, creativiteit en doorzettingsvermogen. Dit geldt ook
voor een goed advies. De bedreven
adviseurs van Omnyacc weten dit als
geen ander. Net als ‘plat staan’ doen
zich bij ondernemers altijd onvoorziene omstandigheden voor. Denk
bijvoorbeeld aan corona en schaarste
van materiaal en personeel. Enkele

de Romeinen (begin 5e eeuw). Het
klooster was gelegen op een 4 meter
hoge terp en de omliggende kleigrond was heel goed om bakstenen
van te maken. Dit werden kloostermoppen genoemd.
Halverwege de veertiende eeuw liepen
hier ongeveer 700 monniken rond en
werd het kloosterterrein uitgebreid tot
60 hectare. Schiermonnikoog, dat ook
in handen van Klaarkamp was, heeft
zijn naam aan dit klooster te danken,
vanwege de grijze pijen (schier = grijs)
die de monniken droegen.

Bescherming

In de 16e eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het klooster
ontmanteld en steen voor steen afgebroken. De Friese Staten waren bang
dat Klaarkamp door de Spanjaarden
gebruikt zou worden als aanvalsbasis. Van het klooster Klaarkamp is
nu bovengronds nauwelijks nog iets
te zien. De oude terp waarop het
allemaal begon is helemaal afgegraven. Toch is de Rijksdienst samen
met de gemeente Dantumadiel en
Staatsbosbeheer opgetrokken om dit
enorme kloostercomplex aan te wijzen als rijksmonument. In de bodem,
door archeologen het bodemarchief
genoemd, bevinden zich nog belangrijke resten van Klaarkamp.

Oproep Reünie Ulo/Mulo Buitenpost
BUITENPOST - Ben jij geboren in
1946 of 1947 en heb je op de Mulo/
Ulo aan de Irenestraat in Buitenpost
gezeten? Dan ben jij de persoon die
wij zoeken! Dat stellen Anton Rottiné en Tiny de Bruin die momenteel
bezig zijn met het organiseren van een
reünie. ,,Lijkt het jou ook leuk en ben
je ook enthousiast geworden? Laat het
ons dan weten en stuur je gegevens
(naam, adres, e-mail en telefoonnummer) door of neem contact met ons op.
Ook mensen die niet in 1946 of 1947

geboren zijn, maar wel bij ons in de
klas hebben gezeten kunnen contact
met ons opnemen.’’
Contact opnemen kan via:
Anton Rottiné, arottine@hotmail.
com, 06-313 45 338 of Tiny de Bruin
(Tineke Dijkstra), Tinybuitenpost@
outlook.com
06-50465751. Geef dit bericht zoveel
mogelijk door. De organisatie hoopt
op veel reacties!

Eerste paal McDonald’s in Dokkum is een feit
DOKKUM - Vorige week is de eerste paal geslagen voor de nieuwe McDonald’s Dokkum die op woensdag 8 december
wordt geopend. Eigenaar Michel Groenewegen vertelde dat op 6 december alle inwoners van Noardeast-Fryslân welkom
zijn voor een gratis hamburgermenu. ,,Voor ons is het een test of we de drukte aan kunnen en voor de inwoners is het
alvast een lekker voorproefje.’’
Sinds 48 uur hebben mensen de kans gekregen om te reageren op de vacatures bij McDonald’s. ,,Morgen hebben
we al gesprekken met de eerste 51 mensen’’, vertelt Groenewegen. In totaal zijn 110 medewerkers nodig. Op 17 en
18 september zijn er inloopsollicitaties bij de IJsherberg in Dokkum. ,,Je hoort dan meteen of je bent aangenomen.’’

Wat is het doel van mijn leven?
DE WESTEREEN - ‘Wat is het doel van mijn leven? Wanneer ben ik nou echt
gelukkig? Waar bestaat mijn leven eigenlijk uit als alles wegvalt?’ Het zijn
allemaal vragen die juist in deze tijd omhoog kunnen komen.

Koffietjes buiten de deur, uit eten met
vriendinnen en werken op kantoor,
opeens kon het allemaal niet meer.
Het is hartstikke logisch dat je gaat
nadenken over het leven als de ‘normale dingen’ uit de agenda verdwijnen.
Misschien ben je wel, net als velen
anderen, gaan nadenken over het doel
van je leven. Want wat is dat eigenlijk?
Ontdek het op Alpha

Sommige vragen zijn best moeilijk
om in je eentje over na te denken.
Waarom niet samen met anderen,
die dezelfde vragen hebben over het
leven? Alpha is dé plek waar dat kan.
In ongeveer tien bijeenkomsten ga je
samen het gesprek aan. Elke bijeenkomst start met een gezellig moment
samen, waar je alle tijd hebt om elkaar
te leren kennen. Daarna kijk je een
korte video (zoals een aflevering van
je favoriete serie) over een onderwerp

uit het christelijk geloof, zoals: ‘Hoe
kun je eigenlijk geloven?’ en ‘Bidden:
waarom en hoe?’. Dan start de ‘kleine
groep’, waar je alles mag zeggen wat je
denkt en volop je vragen kan stellen.
Ben je zoekende of heb je het al gevonden, weet je veel of twijfel je aan
alles, hoor je bij een kerk of niet, je
bent welkom bij de Alphacursus!
Op 30 september gaat de cursus van
start in De Westereen. De cursus
duurt 11 donderdagavonden, vanaf
18:30, plus een weekend (vrijdagavond
+ zaterdag overdag – thuis slapen!).
Kijk ook op de site van de Alpha Cursus: alpha-cursus.nl
Meer informatie en opgave via Linda
Aalderink, aalderinklinda@gmail.com
/ 06-37480578
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25 SEPTEMBER
FEEST IN
FEANWÂLDEN

FOODTRUCKS

GEZINSMAATJE GEZOCHT

Jouw opvoedervaring is
enorm waardevol!

Met een paar uur per week

TREINTJE

en) in Feanwâlden is gereed.
Het KIK-project (Kansen in Kern
en het park zijn heringericht.
De Súderwei, het stationsgebied
ouwd. Feanwâlden is “klear”.
Ook het stationsgebouw is verb
TIJD VOOR EEN FEESTJE!

kun jij een gezin,
ÉCHT verder helpen!
MODESH

OW

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

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:
Lara Harkema, coördinator Home-Start Noord-Oost Friesland
M: 06 35 11 38 52
E: l.harkema@humanitas.nl

CHTEN
OUDE AMBA

CIRCUS
ACTIES

KINDERATTR

Zaterdag 25 september viert heel Feanwâlden feest. Dan is er in het stationspark bij
de Stasjonswei, tegenover het bus- en treinstation, van alles te zien en te beleven.
In waterballen door het water, je laten schminken, met een treintje een ritje maken,
lol hebben met een ballonnenclown, uit je dak gaan in springkussens, in een survivalbaan,
op een ‘slak’, capriolen uithalen in de bungeejump of op de klimpiramide, draaien en
zweven in de draai- en zweefmolen… Er is van alles te doen. En het leuke is, alle kinderattracties zijn gratis! Ook kun je deelnemen aan workshops van kindercircus Saranti.
Verder is er een ‘straat’ met demonstraties van oude ambachten, een modeshow, staan
overal in het stationspark foodtrucks en kun je genieten van de lekkerste gerechtjes.
Ook zijn er terrasjes en live-muziek. Het feest begint om 10 uur. Van harte welkom!

ZATERDAG 25 SEPTEMBER. 10.00 - 17.00 UUR. STATIONSPARK FEANWÂLDEN

Krant of magazine
drukken?

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,30
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 10,-

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

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:
voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice
Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
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.

Postzegel
niet nodig

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op over het leveren van de drie maaltijden.

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

Naam:
Adres:

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

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

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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ring. We moeten dan wel zeker weten dat we geen overlast van jongeren
krijgen en er geen vernielingen zullen
plaatsvinden. Daarom gaan we na dit
seizoen met verschillende partijen om
tafel, waaronder de gemeente, maar
ook met buurtbewoners die ervoor
zorgen dat de sociale controle hoog
is. De gemeente is zeer meedenkend,
maar het blijft een lastig punt.’
Het werven van voldoende vrijwilligers is voor de kleine vereniging soms
ook een hele klus, vooral omdat er bij
deze sport veel mensen nodig zijn, van
het helpen bij de voorbereiding en het
meten tot en met de catering. Het is
fijn dat ook daar in uiterste gevallen
een beroep gedaan kan worden op andere fierljepverenigingen.

Voorzitter Ljeppersklub Buitenpost Ette-Frits Veenstra:

‘We gaan met z’n allen
voor het hoogst haalbare’
BUITENPOST- Ljeppersklub Buitenpost bestaat 45 jaar. Met dertig ‘springers’ is het een relatief kleine vereniging. ,,Maar dat maakt het juist zo
gemoedelijk’’, zegt voorzitter Ette-Frits Veenstra. Toch hoopt de vereniging nieuwe leden aan te trekken, want volgend jaar is er nog maar één
lid voor de jeugdschansen.
Tekst: Klasina van der Werf Foto’s: Martin de Jong

,,Als we door willen moeten we nu
in actie komen’’, stelt Ette-Frits. De
combinatie van factoren waar een
echte fierljepper aan moet voldoen
maakt deze sport zo bijzonder. ,,Je
moet atletisch, krachtig en behendig
zijn, maar bovenal een flinke dosis
lef hebben. De mentaliteit speelt een
belangrijke rol bij het fierljeppen als
je goed wilt presteren. Je moet in een
paar seconden omhoog klimmen om
de top te bereiken. Dan moet je op dat
moment letterlijk en figuurlijk sterk in
je schoenen staan en zeker ‘net te benauwd wêze’’’, vertelt Ette-Frits.
De club uit Buitenpost heeft een aantal jonge talenten binnen de vereniging, onder wie de 16-jarige Arend
Veenstra. ,,Hij ligt goed op koers om
Fries/Nederlands kampioen te worden. Dit is voor hem het laatste jaar
bij de jongens maar hij zal volgend
jaar niet onder doen voor de junioren.
Sietse Lefferts uit Buitenpost is eveneens een talent. Hij werd vorig jaar

Nederlands en Fries kampioen bij de
jeugd tot en met 12 jaar. Hij springt
dit jaar voor het eerst officieel bij de
jongens en mag het volgend jaar zeer
waarschijnlijk in de 1e klasse gaan
proberen. We zijn blij met deze talenten, want zij trekken ook weer andere
jongeren uit het dorp aan. Dat is ook
wel nodig, want bij de jongste jeugd
kunnen we nog wel de nodige aanwas
gebruiken. Er worden clinics aangeboden en ook contacten met basisscholen worden gelegd om interesse te
wekken voor het fierljeppen. Verder is
het mogelijk om een aantal proeftrainingen bij te wonen.’’

Rondhangende jeugd

Ljeppersklub Buitenpost heeft vorig
seizoen en ook dit seizoen last gehad
van rondhangende jeugd. Het terrein
van de club, achter de voetbalvelden,
is namelijk openbaar toegankelijk.
Dat er in het water bij de schansen
kapotte bierflesjes en soms oude
fietsen worden gevonden maakt het
voor de ljeppers gevaarlijk. ,,Voor
de wedstrijden moeten we het veld
controleren en de troep opruimen
om te voorkomen dat iemand in het
water springt en zijn of haar voet
openhaalt aan een stuk glas. Gelukkig ging het dit seizoen beter dan

vorig jaar, met dank aan een goede
samenwerking met de gemeente
Achtkarspelen. Auto’s worden niet
meer bij de toegangspoort toegestaan waardoor een groep hangjeugd
een andere plek heeft gezocht. Jongeren uit eigen dorp worden door
wijkagenten – die extra surveilleren
– in de gaten gehouden.’’
Nieuwe schansen

Toch blijft de voorzitter zich zorgen
maken, ook voor volgend seizoen.
Ette-Frits: ,,Het blijft een openbaar
terrein. We zijn aan nieuwe schansen
toe en dat is een behoorlijke investe-

Met de trainers – Frederik Boersma,
Bartele Nicolai, Akke Dijkstra en Marieke Jelsma - die we hebben kunnen
we het net behappen. Daarnaast worden ook ouders van ljeppers ingezet
tijdens trainingen en of coaching om
alles rond te krijgen.
De ljeppers beginnen in februari met
de wintertraining waarbij conditie en
kracht centraal staan. Eind april gaan
ze richting de schansen en half mei
beginnen de eerste wedstrijden. De
leden van de Ljeppersklub Buitenpost
trainen twee keer per week. ,,Dat is
ook wel nodig om de kans op blessures
te verkleinen. Uiteindelijk hebben ze
allemaal maar één doel: zo ver mogelijk in het zandbed landen.’’
De laatste wedstrijd van het seizoen is
in Burgum op zaterdag 18 september.
Dit is het Nederlands Kampioenschap en is te volgen via de livestream
van Omrop Fryslân.
Voor meer informatie of meetrainen
bij ljeppersklub Buitenpost kunt u
contact opnemen met (mede)voorzitter Marieke Jelsma, tel 06-57323189.

Wat het fierljeppen zo bijzonder maakt
is volgens de voorzitter de sfeer. ,,Het
saamhorigheidsgevoel is groot bij het
fierljeppen. Ons kent ons en iedereen
help elkaar. Met z’n allen willen we het
beste uit de sport halen. Niet alleen binnen de eigen vereniging maar ook in samenwerking met de andere fierljepverenigingen. Dat heeft echt z’n charme.’’

COLUMN

Regels
Op onze mobieltjes hadden we de
QR-code gedownload, in de portefeuille zaten voor de zekerheid de
schriftelijke bevestigingen. Op naar
Frankrijk. We verwachten niet dat
we gecontroleerd zouden worden,
want Fransen zijn niet van de regels,
althans van het controleren daarvan.

Dat ging zo maar 10.000 euro kosten.
We spraken erover met onze Franse
buren. Die zeiden, dat niemand naleving van die regel zou controleren.
Dat klopte, niemand bekommerde
zich om de beerput. We gooiden er af
en toe een dode kip in en we leefden
nog lang en gelukkig.

We hadden jarenlang ervaren, dat
Fransen meer regels bedenken dan
Nederlanders, maar dat naleven een
ander verhaal is. Toen we nog een
vakantiehuisje in Frankrijk hadden,
kregen we een brief van de overheid.
We moesten een septic tank plaatsen,
conform de Europese regelgeving.

We stonden vorig najaar op een
Franse camping. We wisten, dat er in
de buurt een militair vliegveld was.
Ach, dachten we, we zijn in NoordNederland wel wat gewend, zeker nu
de JSF niet die fluisterzachte herrieschopper is, die ons was beloofd. Dus
toen we de eerste dag onszelf af en toe

niet verstaanbaar konden maken, toen
maakten we ons nog geen zorgen.

gevloek en gescheld en we deden
hartgrondig mee.

Nee, ’s avonds zou het wel stil worden, in ieder geval om half tien, want
dan rollen immers in Leeuwarden de
straaljagers de hangar binnen. Maar
hier lieten de snelle jongens hun
motoren onverminderd om elf uur ’s
avonds nog brullen.

Ik vroeg de volgende morgen de campingbaas hoe het zat en hij legde uit,
dat de regel was dat er na tien uur niet
meer werd gevlogen. ,,Maar ja’’, zei hij
gelaten, ,,regels zijn er in dit land om
niet opgevolgd te worden.’’

Toen werd het eindelijk stil. Op de
camping gingen de lichtjes van de
caravans en tenten uit. Om half één,
midden in de nacht, vloog er plotseling een squadron Mirages door de
caravans en de tenten. We hoorden

Maar ze zijn veranderd, de Fransen.
Overal worden nu mondkapjes gedragen en op elk terras moest je je QRcode laten zien. Dat is wat corona met
de mens doet, zelfs met de Fransman.
Bonne Stienstra
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DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:
GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO

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

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

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

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.

Drachten

Sint Jansberg 282

Sebaldeburen
Provincialeweg 67

Kootstertille
Drachten
Mûntsetille
7 10
Westersingel

Vraagprijs: €139.000,- k.k.

Vraagprijs: €199.000,- k.k.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €750.000,159.500,- k.k.

Surhuisterveen

Groningerstraat 47
Vraagprijs: €250.000,- k.k

Twijzelerheide
Drachten
Tsjerkepaed
47 10
Westersingel
Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €202.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT
o.v.
VERKOCHT

VERKOCHT
Kornhorn
Opende
Provincialeweg 43
Sjallemastraat
43
Vraagprijs: €265.000,- k.k.
VERKOCHT

Tolbert

Mensumaweg 18
Vraagprijs: €279.500,- k.k.

Surhuisterveen

Warreboslaan 25
Verkocht

Grootegast

Kemphaan 24
Vraagprijs: €249.500,- k.k.

Bonhommestrjitte 12
Vraagprijs: €239.500,- k.k.

Harkema

Middelwyk 6
Verkocht

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

Vraagprijs: €275.000,- k.k.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

Surhuizum

Augustinusga
Skoalikkers 14

Surhuisterveen

Buitenpost
Lutjegast

Dykstrastraat
4
Feike Wybrensstrjitte 13 Waling
Rikkerdaweg
12
k.k.
Vraagprijs: €435.825,- v.o.n. Vraagprijs: €169.500,€235.000,- k.k.,-

Buitenpost
Augustinusga
Waling Dykstrastraat
4
Geawei
22
€169.500,- k.k.
Vraagprijs: €199.500,-

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

