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Waarom Woonland? 
 

• Grootste aanbod van 
Friesland en Groningen 

• Altijd scherp geprijsd 
• Altijd vriendelijk personeel 

Kijk op: 
www.woonland.eu 
voor de laatste 
woontrends of shop in 
de winkel! 

URBANSOFA BANK FIRENCA! 

André van Duin en Janny ‘sljocht fan Fryslân’
DOKKUM - ,,Wat een warm welkom in Dokkum’’, zegt André van Duin ter-
wijl hij met Janny van der Heijden op de kade bij het beroemde keerpunt 
van de Elfstedentocht verwonderd om zich heen kijkt. ,,Wat een prach-
tige stad’’, voegt Janny er aan toe. Rayonhoofden Gerrit Tigchelaar en 
Klaas Jellema staan al klaar om het bekende duo een stempel te geven. 
,,Welkom in de Noordelijkste stad van Friesland’’, aldus Tigchelaar. ,,Nee, 
hoger gaan we niet’’, bevestigt André.

Aanleiding van het bezoek van André 
en Janny is het speciale winterseizoen 
van het bekende tv-programma Den-
kend aan Holland. Deze winter varen 
Janny van der Heijden en André van 
Duin langs de elf Friese steden. Het is 

in 2022 namelijk precies 25 jaar gele-
den dat de laatste Elfstedentocht werd 
verreden. ,,We kennen de Elfsteden-
tocht alleen van tv, een heel spektakel’’, 
zegt André van Duin terwijl hij met 
Janny van der Heijden en de scheeps-

hond Nhaan bij het beroemde keer-
punt van Dokkum staat. ,,Daarom 
vinden we het leuk dat we nu zelf deze 
route per boot afleggen. Onderweg 
hebben we met verschillende Elfste-
denhelden gepraat, onder wie met de 
winnaar van de laatste tocht, Henk 
Angenent’’, vertelt Janny. Het mooiste 
van de tocht vond ze misschien wel 
hét bruggetje bij Bartlehiem waar het 
Nederlandse dweilorkest Kleintje Pils 
uit Sassenheim speciaal voor André en 
Janny aanwezig was. Verder hebben ze 
snert gegeten bij de ‘brêgewipper’ van 

Ried en in Franeker – op de heilige 
grond van het Sjûkelân - gekaatst met 
Rutmer van der Meer en Johan van 
der Meulen. 

,,Ook in Dokkum hebben we een 
missie’’, zo stelt André van Duin. 
Janny: ,,Ja, we moeten aardappelen 
halen voor de stamppot.’’ Boven de 
stad vliegt een drone, een cameraploeg 
achtervolgt het duo op de voet en een 
handjevol mensen blijft achter op de 
kade. ,,Friezen zijn aardige mensen’’, 
roept André ze nog na. Vanwege co-

rona zijn slechts weinig mensen op de 
hoogte van het bezoek van de popu-
laire presentatoren. ,,Het is hier de hel 
van de hel hè’’, grapt André. ,,Maar we 
schieten lekker op Janny. Het stempel-
tje van Dokkum is binnen. Nog eentje 
te gaan: Ljouwert.’’

De wintereditie van Denkend aan 
Holland over Friesland wordt vanaf 
9 januari uitgezonden bij Omroep 
MAX op NPO 1.  

Foto: Marcel R. Fotografie

 In 
deze krant:
waargebeurd 
kerstverhaal 

en een 
kerstpuzzel!
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Kijk op onze website voor de
actuele openingstijden

i.v.m de richtlijnen van het RIVM.

website

www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

De Kerstshow is vanaf nu al te bewonderen.
Speciale openingstijden in de kerstvakantie:

1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten.

Ma 3e Kerstdag  10.00 – 17.00 uur

Di  t/m vrijdag  09.30 – 17.00 uur

Zat 1 januari  Gesloten

Ma 3 januari  10.00 – 17.00 uur

Di  t/m  zaterdag  09.30 – 17.00 uur

De Kerstshow is vanaf nu al te bewonderen.De Kerstshow is vanaf nu al te bewonderen.
Speciale openingstijden in de kerstvakantie:Speciale openingstijden in de kerstvakantie:

 Kerstdag zijn wij gesloten.

10.00 – 17.00 uur

Zondag2e KerstdagGESLOTEN

Zondag2e KerstdagGESLOTEN

De mooiste periode van het jaar is weer aangebroken.
Alles staat in het teken van warmte en gezelligheid.

Kom daarom gezellig kerstshoppen in een heerlijke, sfeervolle,
warme ambiance bij één van onze vestigingen.

De nieuwste wooncollecties voor 2022 staan voor u klaar!
Bovendien zijn er aantrekkelijke eindejaarsaanbiedingen!



DECEMBER 2021 |  de Westereender |  3

Kom, laten we de badjuf verdrinken!
Politie en politici. Het zijn slechts een paar 
letters verschil. Kennelijk zorgt dat bij veel 
mensen voor verwarring. Want waar politici 
besluiten tot strengere coronamaatregelen, 
reageren demonstranten hun woede af op 
de politie. Terwijl agenten geen enkele in-
vloed hebben op het beleid dat in Den Haag 
wordt bedacht. Maar ze krijgen wel de klap-
pen. 

Rotterdam, Enschede, Zwolle en zelfs in 
Leeuwarden. Na de aankondiging voor de 
strengere coronamaatregelen, het weren 
van supporters in de voetbalstadions en de 
bekendmaking van het vuurwerkverbod 
sloeg de vlam in november flink in de pan 
in diverse steden. Relschoppers bekogel-
den agenten met stenen, zwaar vuurwerk 
en zelfs stoeptegels. Gefrustreerd over de 
inperking van hun vrijheden reageerden ze 
hun woede af op de politie. Want zij hadden 
dit bedacht. Toch?

Eeeh, nee. De politie is niet degene die bij 
Mark Rutte aan tafel zit om te vertellen wat 
er moet gebeuren om de zorg te ontzien. 
Agenten zijn niet degenen die hebben be-
dacht dat er een vuurwerkverbod moet ko-
men. Of dat supporters voortaan niet meer 
bij hun favoriete cluppie op de tribune mo-
gen zitten. Agenten horen de nieuwe maat-
regelen net als wij pas wanneer Den Haag al 
lang en breed heeft besloten. 

Ik sprak voor deze decembereditie van De 
Westereender met agent Wisam El-Helali. 
Hij vluchtte ooit uit Irak naar Nederland 
en bouwde hier zijn leven op. Inmiddels is 
hij 12,5 jaar agent in Den Haag. Vol trots 
vertelde hij over z’n werk, over z’n collega’s 
en over z’n vriendin. Of zoals hij haar zelf 
glunderend noemde: ‘zijn partner in crime’. 
Ik smolt toen ik zijn verliefde enthousiasme 
zag waarmee hij over haar sprak. 

Deze zorgzame man staat tijdens een coro-
nademonstratie in z’n politie-uniform te-
genover een op hol geslagen horde relschop-
pers. Gewoon een mens net als jij en ik die 
hoopt aan het einde van zijn dienst weer 
veilig naar huis te kunnen. Iemand die zelf 
ook last heeft van de coronamaatregelen en 
wellicht met oud en nieuw dolgraag vuur-
werk had afgestoken. Maar nu als schuldige 
met nitraatbommen wordt bekogeld alsof 
hij de duivel is. Het maakt me woest.

Sinds de eerste lockdown moeten onze 
agenten het ontgelden. Waar we allemaal 
meeleven en applaudisseren voor de zorg-
medewerkers vergeten we de politie. Want 
ook zij draaien overuren. Ook zij staan in 
de frontlinie, waar ze keer op keer de strijd 
aangaan met gewelddadige demonstranten 
om de veiligheid van burgers te beschermen. 
Zonder dat ze ook maar enige invloed heb-
ben op het beleid, moeten ze keer op keer de 

klappen opvangen. Dat slaat toch werkelijk 
nergens op.

Het is alsof we de badjuf verdrinken omdat 
zij bedacht zou hebben dat je voor je zwem-
diploma een aantal meters onder water 
moet zwemmen. Alsof we de rijinstructeur 
lynchen omdat hij de aanstichter is van in-
gewikkelde bijzondere verrichtingen zoals 
fileparkeren. Alsof we de kassière kielhalen 
omdat zij de sigaretten zo duur maakt. Stuk 
voor stuk onzinnige voorbeelden, maar wel 
precies wat we doen met onze agenten. We 
reageren onze woede af op mensen die niets 
met het beleid te maken hebben en hun 
werk zo goed mogelijk proberen te doen.

Ik roep niet op om nu met z’n allen naar 
Den Haag te gaan om demissionair premier 
Mark Rutte of minister Hugo de Jonge een 
pak slaag te geven. Ik roep op om net even 
iets verder na te denken voordat je een ni-
traat aansteekt en richting een politiebusje 
gooit. Want jij bent heus niet de enige die 
baalt van de maatregelen. Die zich verheug-
de op oud en nieuw. Die de voetbalwed-
strijden van z’n kinderen of cluppie moet 
missen. We zitten met z’n allen in hetzelfde 
schuitje. Achter ieder uniform zit namelijk 
een mens. Iemand die wellicht net zo hard 
baalt als jij, maar het hoofd koel houdt en 
gewoon z’n werk doet. Precies dát zouden 
we allemaal moeten doen.
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Tijdverspilling
Altijd mooi! Ik denk dat iedereen deze 
mening deelt, als hij of zij de bloemist 
aan de deur treft. Zo dacht ik er ook 
over op een mooie novemberdag. Een 
bloemetje? Hoe, wat, maar vooral 
waarom? Heb ik dat verdiend? Het 
was de eigenaar zelf, die mij enorm 
verraste. In haar hand had zij een or-
chidee. Ik zag direct dat de orchidee niet 
ingepakt was, maar ook dat het niet een 
mooie stralende bloem was, zoals ik wel 
van hen gewend was. Het bleek echter 
te gaan om een service en mijn echtge-
note wist daar wel meer van, tenminste 
dat had, laten we hem voor het gemak 
maar Henk noemen haar vertelt. Een 
uitgebloeide bloem en ook nog een or-
chidee! Ik begreep er totaal niets van, 
ik wist dat mijn eega niets, maar dan 
ook totaal niets met een orchidee had en 
ook nooit had gehad. Net als ik, begreep 
ze het ook niet. Ze was kortgeleden nog 
bij hem geweest. Hadden ze het over 
orchideeën gehad? Nee, toch, je begint 
gewoon te twijfelen, maar aan wie? 
De afzender, de bloemist of jezelf. On-
danks alle twijfel zaten wij opgescheept 
met een orchidee, waar we geen raad 
mee wisten. Maar even gebeld, dan is 
zo’n telefoon toch gemakkelijk. Het was 
minder moeilijk dan gedacht. Henk 
was naar de bloemist geweest met de 
bloem. Hij wou een nieuwe, fleuriger 
bloem en wou ook weten of het laatste 
uur voor de orchidee had geslagen. Zo 
niet, dan moest hij maar naar Annie 
toe, want die was gek op orchideeën en 
gaf ze een tweede kans met liefde en ge-
duld. Onze bloemist bood toen aan om 
dan de orchidee, die de indruk wekte 
van een treurwilg, even bij Annie aan 
te brengen. Zij kwam daar tenslotte 
langs. Een prima service uiteraard, 
alleen was er geen rekening gehouden, 
met twee hondjes die beide Fikkie heten. 
 
Jefanka

COLUMN

Van verlegen meisje 
tot kinderburgemeester

DOKKUM - Ilse Leffring (11) uit Dokkum van CBS De Regenboog is de nieuwe kinderburgemeester van de ge-
meente Noardeast-Fryslân. In totaal meldden 22 kinderen zich aan voor deze functie. Na een tussenronde bleven 
er 7 kandidaten over voor de eindronde van de verkiezing kinderburgemeester. Daar kwam Ilse Leffring als win-
naar uit de eindstrijd. ,,Ik had het nooit verwacht’’, zegt Ilse die het bijna nog steeds niet kan geloven dat zij de 
nieuwe kinderburgemeester is.

Wat moest je ervoor doen om kin-
derburgemeester te worden?

Ik heb eerst een brief gestuurd naar de 
gemeente en daarna een vlog gemaakt. 
Die heb ik zelf verzonnen. Ze waren 
onder de indruk bij de gemeente, dus 
mocht ik door naar de volgende ron-
de. In het begin vond ik het wel heel 
spannend. Ik stond te trillen op mijn 
voeten. Ik had nooit verwacht dat ik 
in de finale zou komen, laat staan dat 
ik ook nog zou winnen. 

Waarom vond je dat zo verrassend?
Omdat ik vroeger een verlegen meisje 
was. Op school hadden ze ook nooit 
verwacht dat ik kinderburgemeester 
zou worden. Iedereen vond het wel 
heel leuk. Ik heb taart mee naar school 
genomen om het te vieren.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben net elf jaar geworden, woon in 
Dokkum en zit in groep 7 van CBS 
De Regenboog. Ik heb een broer van 

vijftien jaar en een zusje van negen. Ik 
zit op voetbal (Be Quick) en op kaat-
sen (KV Oostergo). Thuis vind ik het 
leuk om lekkere dingen te bakken. 

Wat vind je ervan dat je kinderbur-
gemeester bent geworden?

Ik vind het leuk omdat ik zo ook an-
dere kinderen kan helpen. Als kinde-
ren een leuk idee hebben mogen ze 
dat naar mij sturen: kinderburgemees-
ter@noardeast-fryslan.nl

Wat heb je tot nu toe meegemaakt 
als kinderburgemeester?

Ik ben eerst officieel benoemd tot kin-
derburgemeester door burgemeester 
Johannes Kramer. Op die dag moest 
ik een belofte doen en kreeg ik een 
ketting om. En ik mocht bij de Sin-
terklaasintocht in Dokkum aanwezig 
zijn. Dat was heel leuk. Ik mocht dan-
sen en zingen en een vraag stellen aan 
Sinterklaas. Ik heb gevraagd of hij ook 
aan sport doet. Hij zei dat hij heel veel 
trappen op en af loopt in het Pieten-
huis en hij doet aan paardensport.

Wat zou je graag willen bereiken als 
kinderburgemeester?

Ik zou graag willen dat elk kind op een 
sport gaat. Actief zijn is goed voor de 
gezondheid en dat is belangrijk. Ook 
vind ik het belangrijk dat alle kinderen 
op zwemles kunnen, want Nederland 
is een waterland. 

Hoe belangrijk is het dat kinderen 
mogen meebeslissen over belang-
rijke zaken?

Dat vind ik heel belangrijk, want kin-
deren denken anders dan volwassenen. 
Als kinderen meedenken kunnen ze 
dingen beter maken en meer plezier 
maken.

Wat staat er de komende tijd nog 
voor je op het programma als kin-
derburgemeester?

Ik ga nog naar De Klyster voor een 
werkbezoek, de burgemeester geeft 
mij nog een rondleiding door het ge-
meentehuis en samen met mijn buddy 
– Fenny Reitsma–Hazelhoff – maak 
ik een rondje door de hele gemeente 
Noardeast-Fryslân om te zien waar ik 
allemaal kinderburgemeester van ben.

Wat zou je graag willen zeggen te-
gen alle kinderen van Noardeast-
Fryslân?

Als je iets wilt, moet je er voor gaan. 
Ook al ben je verlegen of anders dan 
anderen. Als je gewoon jezelf bent, 
dan lukt het!

Ilse Leffring: ‘Ik zou graag willen dat 
ieder kind op een sport gaat.’ 
Foto: Jaap de Boer



4  |  de Westereender  

Wolkom by McDonald’s Dokkum

Wy binne iepen fan
07:00 oant 01:00 oere

ek mei
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De kerstfiguren uit de stal 
van Hittje zijn allemaal gehaakt
BROEKSTERWÂLD - Van jongs af aan houdt Hittje Damstra (66) uit Broeksterwâld al van handwerken. Ze heeft 
menigeen al een gehaakt poppetje cadeau gegeven. In coronatijd bedacht ze een nieuw project: ze haakte haar 
eigen figuren voor de kerststal. 

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Ze heeft nog maar net de Sinterklaas, 
zwarte pietjes en het paardje opge-
ruimd of de volgende gehaakte figuren 
worden alweer van zolder gehaald. Vol 
trots kijkt ze naar haar eigengemaakte 
kerststal. Of eigenlijk werd de stal ge-
maakt door haar broer Tjalling, maar 
de rest haakte zij erbij. ,,Ik doch ûnge-
fear ien dei oer in popke’’, vertelt Hitt-
je. Ze begon met de kribbe met kindje 
Jezus, want die was het kleinst. Daarna 
volgden Jozef en Maria, de herders en 
schapen, de drie wijzen uit het oosten 
en tot slot de os en de ezel. ,,O ja, en 
de ingeltsjes dy’t dêr boppe sweve ha 
ik tuskentroch ek noch makke.’’

Mem haakt altyd
Ze kwam op het idee dankzij dochter 
Aly, die haar een boekje cadeau gaf 
met de gehaakte kerstfiguren erin. Ze 
had zelf nog wel genoeg garen, in alle 
kleuren. ,,Hoechst hjir net in doarke 
fan de kast iepen te dwaan sûnder dat 
it jen dy temjitte komt’’, lacht Hittje. 
Tijd had ze vorig jaar ook te over, 
vooral toen de bibliotheken allemaal 
dicht waren. Want normaal gesproken 
leest ze veel; haar andere grote hobby. 
,,Soest it net sizze, mar fan dit faaske 
ha ik it measte wurk hân, dat wie sa’n 
geprygel’’, zegt Hittje terwijl ze naar de 
vaas van één van de drie wijzen uit het 
oosten wijst. Wat haar vier dochters 
ervan vinden? ,,Gewoan, want mem 
haakt altyd. Dat kloppet ek. Ik bin lea-
ver oan it haken as oan it himmeljen.’’

Lovende reacties
Toch krijgt ze vanuit de familie ook 
lovende reacties. Vooral van haar 
broer Tjalling die speciaal voor de 
poppetjes de kerststal ontwierp. Hij 
was – net als zijn vrouw – zo en-

thousiast dat Hittje als verrassing 
ook een kerstgroep voor hen haakte. 
,,In jierdeiskado. No ha sy de stal ek 
kompleet. Harren skoandochter fûn 
it sa moai, se sei: ik hoech neat foar 
de erfenis, mar dit wol ik letter al 
graach ha.’’ Bij Hittje prijkt het kerst-
tafereel op het theekastje, met daarop 
een plank waar haar man Wybe een 
randje omheen maakte. Rondom de 
stal ligt namelijk allemaal stro en 
zand. ,,Oars wurdt it sa’n gegriem. Ik 
woe de stâl eins yn de finsterbank ha, 
mar dat paste net.’’ 

W.G. van der Hulst
Voordeel van de huidige plek is dat ze de 
kerststal vanaf de eethoektafel waar ze 
altijd zit, goed kan zien. ,,De palmbeam 
is wol wat te grien, mar ik hie gjin oare 
kleur mear’’, concludeert Hittje. Vorig 

jaar stond de kerststal voor het eerst in de 
woonkamer. Vroeger hadden ze nooit een 
kerststal in huis, ook niet in het ouder-
lijk huis. ,,Ik wit noch wol dat wy froeger 
altyd yn it donker nei tsjerke gienen en 
dêr it krystfeest fierden. Dan krigen we 
in boekje van W.G. van der Hulst fan de 
sneinsskoalle en dat lies ús mem letter 
foar wylst wie ieten mei de kearskes op 
tafel. Foar de rest hiene we gjin krystspul-
len.’’ Nu haalt ze de ‘schade’ in. Naast de 
grote gehaakte kerststal mag een kerst-
boom in huize Damstra niet ontbreken. 
,,Wybe is sljocht op ljochtsjes.’’

Een levenslustige 95-jarige
GYTSJERK - Aan levenslust heeft het Jelte Olijnsma uit Gytsjerk nooit 
ontbroken. Nu is de oud-garagehouder 95 jaar en nog heeft hij plan-
nen en nog sneupt hij op internet naar zaken, die hem interesseren. 
Dat kan een bijzondere auto zijn of een onderdeel ervan, of een trek-
ker, maar ook zijn familiegeschiedenis. Die laatste speurtocht heeft 
hem tot in de Napoleontische tijd teruggebracht.

Tekst: Bonne Stienstra Foto: Marcel van Kammen

Toen hij al negentig jaar oud was 
reed hij nog motor. Dat was in 
2016, vijf jaar geleden. Het was 
ook het jaar, dat zijn vrouw Ypie 
in juni overleed. 63 jaar waren ze 
getrouwd geweest en de laatste 
vijftien jaar had Olijnsma steeds 
meer voor zijn vrouw moeten zor-
gen. Olijnsma: ,,En as se dan fu-
ortfalt, dan is der fertriet, in bulte 
fertriet. En in grut swart gat.’’

Het was zijn levenslust, die 
Olijnsma er toe bracht een cara-
van te kopen. Hij wilde erop uit, 
alleen, naar Limburg, maar ook 
naar Duitsland, hoewel zijn kin-
deren hem dat liever niet zagen 
doen. ,,Je moatte foarút sjen’’, zegt 
hij, ,,net yn it ferline hingje bli-
uwe, der op út.’’ Later verkocht hij 
de caravan om er het jaar daarop 
weer een te kopen. ,,Hannel is 
hannel.’’

Dochter Frijke beaamt dat laatste. 
Vroeger als ze op vakantie zouden, 
als in de garage een auto klaar 
gemaakt was, kon het zomaar 
gebeuren, dat heit die auto een 
uur voor vertrek verkocht. Frijke: 
,,As famke hie’k in brommer. Op 
in dei wied er fuort, hied er him 
ferkocht. Ik wist fan neat. Ik krige 
wol wer in oarien fansels.’’

Donkere dagen
In de herfst van 2016, toen de 
dagen al maar donkerder werden, 
toen bekroop ook de immer opti-
mistische en fleurige Olijnsma een 
gevoel van eenzaamheid. Naast 
hem woont Reino Douma, wedu-
we en toen 88 jaar oud. En aan de 
andere kant woonde Anton Zwart, 
weduwnaar en 89 jaar.

Olijnsma: ,,Sa wennen wy, trije 
âlde minsken, trije wat iensume 
âlde minsken. Ik tocht, dêr moat 
ik wat oan dwaan.’’ Hij nodigde 
buurman en buurvrouw uit bij hem 
te komen eten op een van de dagen 
tussen Kerst en Oud en Nieuw. Hij 

zegt verontschuldigend: ,,Ik mei 
graach itensiede.’’

Ze waren blij verrast, de buren, 
al kreeg Reino Douma wel van 
iemand de vraag of dat wel kon, 
twee mannen en een vrouw. De 
mannen zeiden dat het wel kon 
en zo geschiedde. De drie aten 
het door Olijnsma verzorgde eten. 
,,Mei sels wat foarôf.’’

Ze bedachten, dat ze wel vaker el-
kaar konden ontmoeten, maar dat 
eten koken wel een heel gedoe was. 
Ze besloten eens in de vier weken 
samen een kopje koffie te drinken, 
om en om bij een van de drie thuis. 
Dat doen ze nu al vijf jaar.

Zo praten de negentigers, want dat 
zijn ze nu alle drie, elkaar maan-
delijks bij. Reino Douma en Jelte 
Olijnsma wonen nog waar ze altijd 
al woonden, Anton Zwart is naar 
Heemstra State in Oentsjerk ver-
huisd.

Internet
Jelte Olijnsma glundert als hij er-
over vertelt. Nu zit hij even met 
de voet omhoog vanwege een on-
gemakje, maar straks maakt hij ’s 
ochtends vroeg weer zijn wande-
ling, gaat hij later op de dag met 
de krant naar zoon Klaas en weer 
later kookt hij zijn eigen potje. En 
hij sneupt op internet naar alles 
wat hem bezighoudt en dat is veel.

Nieuwsgierig en geïnteresseerd 
naar wat er om hem heen gebeurd 
en naar wat er aan nieuwe ontwik-
kelingen voordoet. ,,Miskien’’, zegt 
zijn dochter Frijke, ,,is dy brede 
ynteresse wol dat makket, dat heit 
sa âld wurden is en noch sa fit en 
helder is.’’ Jelte Olijnsma hoort 
zijn dochter glimlachend aan, zijn 
ogen twinkelen, van levenslust.

Aan levenslust heeft het Jelte Olijnsma uit 
Gytsjerk nooit ontbroken. Ook niet nu de oud-
garagehouder 95 jaar is.
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Bakkerij 
  Schotanus
Tevens: klein postkantoor, verse vleeswaren,
rookartikelen en diverse levensmiddelen

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE  |  TEL. 0511 - 44 16 67  |  BAKKERIJ.SCHOTANUS@PLANET.NL

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

TNT POST

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2022

samen
€4,45

samen
€12,25

samen
€23,50

Kerstaanbieding 1
1 groot kerstbrood
1 slagroomtaart 10 stukjes

Kerstaanbieding 2
1 klein kerstbrood
1 slagroom gebakstukje

Kerstaanbieding 3
1 stokbrood
1 kruidenboter

samen
€4,45

samen
€12,25

samen
€23,50

Kerstaanbieding 1
1 groot kerstbrood
1 slagroomtaart 10 stukjes

Kerstaanbieding 2
1 klein kerstbrood
1 slagroom gebakstukje

Kerstaanbieding 3
1 stokbrood
1 kruidenboter

samen
€4,45

samen
€12,25

samen
€23,50

Kerstaanbieding 1
1 groot kerstbrood
1 slagroomtaart 10 stukjes

Kerstaanbieding 2
1 klein kerstbrood
1 slagroom gebakstukje

Kerstaanbieding 3
1 stokbrood
1 kruidenboter

Vroegtijdig bestellen
voorkomt teleurstelling

Zaterdag 24 december zijn
wij tot 16.00 uur geopend. 

Vanaf maandag 
27 december zijn er

weer oliebollen.

Vrijdag 31 december zijn wij 
tot 14.00 uur geopend

Zaterdag 24 december zijn
wij tot 16.00 uur geopend. 

Vanaf maandag 
27 december zijn er

weer oliebollen.

Vrijdag 31 december zijn wij 
tot 14.00 uur geopend

Zaterdag 24 december zijn
wij tot 16.00 uur geopend. 

Vanaf maandag 
27 december zijn er

weer oliebollen.

Vrijdag 31 december zijn wij 
tot 14.00 uur geopend

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Ongeacht waar u bent verzekerd. 
 

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

‘Het coronalontje van patiënten 
wordt steeds korter’
DOKKUM - ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt’’, zeggen Milou van 
der Spek en Bram van der Werf van het huisartsencentrum in Dokkum. 
Door het toenemende aantal coronabesmettingen kunnen de huisartsen 
niet meer de zorg leveren zoals patiënten dat van hun gewend zijn. ,,Dit 
druist dwars tegen ons gevoel in, want wij willen maximale zorg bieden 
voor iedereen. Dat kan nu niet.’’

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Zelfs tijdens de zwaarste lockdown 
vorig jaar hadden de huisartsen in 
Dokkum het rustiger dan nu. ,,We 
worden overstelpt met telefoontjes 
van verontruste patiënten’’, vertelt 
Bram. ,,Veel vragen gaan over de 
Boostervaccinatie. Mensen willen 
die prik graag zo snel mogelijk en 
vragen of ze die eerder mogen, of 
dat wij deze vaccinatie kunnen ge-
ven. Maar daar gaan wij niet over, 
daarvoor moeten mensen bij de 
GGD zijn.’’

Ook krijgen de doktersassistenten 
van het huisartsencentrum veel vra-
gen over het testen. ,,Mensen die 
luchtwegklachten hebben moeten 
zich eerst laten testen via de GGD, 
zoals de basisregels luiden. Eer-
der kunnen ze meestal niet bij ons 
langskomen. Daar is weinig begrip 
voor.’’ Sowieso merken de huisartsen 
dat er steeds minder begrip is voor 
de situatie in de zorg. ,,Het corona-
lontje wordt steeds korter. Dat men-
sen lang in de wacht staan vanwege 
de drukte wordt ook niet gewaar-

deerd. Onze assistentes krijgen heel 
wat over zich heen.’’

Spreekuur afgelast
Ondertussen neemt het aantal be-
smettingen in Dokkum en de om-
liggende dorpen steeds meer toe en 
dat merken de huisartsen aan het 
aantal coronabezoeken dat ze moe-
ten afleggen. Van der Werf: ,,Vooral 
oudere mensen en ongevaccineerde 
zestig-plussers hebben hulp nodig. 
Omdat wij het zo druk hebben 
met de coronazorg hebben we één 
spreekuur per dag afgelast, waar-
door de wachttijden voor de regu-
liere spreekuren nog verder oplopen. 
Dus niet alleen de ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen hebben er last van. 
Ook wij.’’ 

Van der Spek en Van der Werf be-
nadrukken dan ook het belang van 
de coronamaatregelen. ,,Het aantal 
contacten moet omlaag, want de 
hele zorg staat onder druk. Als we 
zo doorgaan kunnen we in de toe-
komst niet garanderen dat alle pa-

tiënten geholpen worden. En dan 
gaat het niet alleen om kwetsbare 
ouderen, maar om de hele maat-
schappij’’, stelt Van der Spek. De 
huisartsen voegen er aan toe dat 
het belang van vaccineren groot is. 
,,Ook voor jongeren die vertrouwen 
op hun eigen immuunsysteem. Als 
je gevaccineerd bent word je minder 
ziek en ben je minder besmettelijk 
voor anderen.’’

Veel desinformatie
Eén van de problemen tijdens 
deze pandemie is volgens de huis-
artsen dat er zoveel desinformatie 
is – vooral op social media - zodat 
mensen door de bomen het bos niet 
meer zien. ,,Sommigen twijfelen 
nog over de veiligheid van de vac-
cins, maar uit alle studies blijkt dat 

ernstige complicaties zeer zeldzaam 
zijn. Het risico op ernstige klachten 
door een corona infectie is vele ma-
len groter dan het risico op bijwer-
kingen van een vaccin. En doordat 
de besmettingscijfers in deze regio 
nu extreem hoog zijn, is de kans zeer 
groot dat je de ziekte krijgt.’’

De huisartsen maken zich grote 
zorgen nu code zwart een reëel sce-
nario wordt. Nu al maken ze mee 
dat mensen door uitgestelde zorg 
complicaties krijgen waar ze de rest 
van hun leven last van houden. ,,Dat 
is heel frustrerend’’, zegt Van der 
Werf. Hij hoopt dat de maatregelen 
helpen en heeft zijn hoop geves-
tigd op de boosterprik. ,,Eén ding 
is zeker’’, stelt Van der Spek. ,,De 
besmettingscijfers moeten omlaag, 

anders wordt het ons wel heel moei-
lijk gemaakt om ons werk goed te 
doen.’’ De huisartsen moeten er niet 
aan denken dat ze zouden moeten 
kiezen tussen welke patiënt ze wel 
moeten helpen en wie niet. ,,Laten 
we hopen dat het niet zover komt.’’

‘Deze laatste lockdown
is de druppel’

NOORDOOST-FRIESLAND - Horecaondernemers kunnen het lang volhouden, zijn positief en creatief, maar deze 
laatste lockdown is de druppel. Dat stellen voorzitter Sigrid Hoekstra van de Koninklijke Horeca Nederland – af-
deling Noordoost-Friesland en regiomanager Aly Meindertsma van de Koninklijke Horeca Nederland Fryslân. Niet 
alleen financieel maar ook mentaal zitten horecaondernemers in Noordoost-Friesland er doorheen als gevolg 
van de coronacrisis.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Sinds de persconferentie in november 
regent het weer annuleringen bij hore-
caondernemers. ,,Feestjes, etentjes en 
borrels, alles werd afgeblazen. Ook onze 
agenda werd voor de rest van het jaar in 
één keer leeg gevaagd’’, vertelt Sigrid 
Hoekstra die samen met haar man Jan 
Veenma het cateringbedrijf Jan Cooks 
4 You vanuit Niawier runt. Vooral de 
onzekerheid nekt de ondernemers. Wat 

gaat er gebeuren, gaan we straks alle-
maal weer dicht en hoe gaan we om 
met de gigantische omzetdaling? ,,Op 
een gegeven moment word je hier zo 
moe van. Ook richting de gasten is het 
bijna niet meer uit te leggen hoe het 
nu zit met de regels en de tijden’’, zegt 
Sigrid. Ook Aly Meindertsma merkt 
dat de vervroegde sluitingstijd grote 
gevolgen heeft. ,,Het omzetverlies is 

hierdoor groot, terwijl ondernemers 
het personeel wel door moeten betalen. 
Ontslag is geen optie in tijden dat het al 
lastig is goed personeel te krijgen. Vaak 
schieten horecaondernemers er nu zelf 
bij in. Alles om te voorkomen dat ze 
hun mensen kwijt raken’’, legt Aly uit 
die opgroeide in Feanwâlden en van 
haar 13e tot 23e jaar elke vakantie in 
het tankstation van haar ouders werkte.

Coronacheck
Los van het financiële plaatje heeft de 
horeca er een grote zorg bij gekregen: 
de coronacheck. ,,Vooral in Noord-
oost-Friesland, waar de vaccinatiegraad 
laag is, zien we dat ondernemers veel 
over zich heen krijgen. Als een groep 
van bijvoorbeeld tien personen uit eten 
gaat en er is één bij die geen QR-code 
heeft, zeggen mensen: dat accepteren 
jullie toch wel? Anders gaan we weer 
weg’’, vertelt Aly. Op die manier wor-
den horecaondernemers in een lastig 
parket gebracht. Sigrid: ,,Wij willen 
helemaal geen politieagent zijn. Wij 
willen mensen graag welkom heten, 
niemand uitsluiten of teleurstellen. 
Dat laatste gebeurt nu wel. Mensen 
zijn soms zo teleurgesteld dat ze zon-
der code niet naar binnen mogen, dat 
ze boos worden en het personeel uit-
schelden. Ze realiseren zich niet dat 
wij niks aan deze situatie kunnen doen. 
Wij voeren alleen maar het overheids-
beleid uit. Beleid waar wij zelf niet eens 
achter staan, want dit staat haaks op de 
gastvrijheidssector waarin wij werken.’’

Slapeloze nachten
Vanuit hun functie als regiomanager en 
voorzitter steunen Aly en Sigrid hun 
collega’s vooral door een luisterend oor 
te bieden. Aly: ,,Ook geven we tips en 
trucks over tegemoetkomingen waar 
ondernemers recht op hebben en we 
voeren lobby voor extra steun in de ho-
reca.’’ Ondertussen zijn horecaonder-
nemers alweer druk bezig met warme 
maaltijden, kerstpakketten en andere 
creatieve oplossingen om het gederfde 
inkomen enigszins op te vangen. ,,We 
moeten verder’’, stelt Sigrid. Al merkt 
ze dat veel van haar collega’s er slapelo-
ze nachten van hebben. ,,Je moet niet 
vergeten dat horecaondernemers hun 
vaste lasten wel moeten betalen. On-
der de streep moet er al 20 maanden 

lang geld bij. Velen hebben hun privé-
geld in de onderneming gestoken, een 
extra hypotheek aangevraagd of uitstel 
van de belastingdienst gekregen. Maar 
dat moet straks wel weer terugbetaald 
worden. De schulden lopen op en de 
vraag is: hoe lang gaat dit nog door?’’

Regels zijn scheef
Wat de horecaondernemers misschien 
nog wel het meest tegen de borst stuit 
is volgens de regiomanager dat de regels 
scheef zijn. ,,De regering heeft altijd 
gezegd, we moeten dit sámen doen. Uit 
de laatste RIVM-cijfers blijkt dat maar 
2,9 procent van de coronabesmettingen 
uit de horeca komt. Toch gelden op-
nieuw strenge maatregelen voor de ho-
reca, terwijl de meeste mensen thuis of 
op scholen besmet raken, in hun veilige 
omgeving. Waarom zijn wij dan elke 
keer de dupe? Wij begrijpen best dat er 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen corona. En als we dicht moeten 
kunnen we daar ook nog wel begrip 
voor opbrengen. Maar dan wel samen’’, 
aldus Sigrid. Wat ze zelf misschien 
nog wel het allerergste vindt – en dat 
beseffen mensen zich misschien niet 
altijd even goed – is dat hele gezinnen 
onder deze situatie te lijden hebben. Ze 
weet het uit eigen ervaring als moeder 
van een gezin met twee kinderen in 
de basisschoolleeftijd. ,,Het is niet al-
tijd makkelijk. We kunnen niet meer 
doen wat we voorheen deden. Maar we 
moeten door, willen we overleven.’’ Aly 
voegt er aan toe dat er in Noordoost-
Friesland prachtig mooie horecabedrij-
ven zijn. ,,Tot aan de laatste perscon-
ferentie ging het goed. We hebben een 
geweldige zomer gehad. Fryslân sprong 
er qua toeristen uit.’’ Sigrid heeft slechts 
één wens voor de toekomst: ,,Ik hoop 
dat we weer net zo gastvrij mogen zijn 
als voorheen. Dat we gewoon weer on-
dernemer kunnen zijn.’’  

Sigrid Hoekstra en Aly Meindertsma hopen dat horecaondernemers in de toekomst weer net zo gastvrij mogen zijn als voorheen. Foto: Marcel van Kammen

Basisregels 
voor iedereen

Was vaak en goed je handen

Houd 1,5 meter afstand

Blijf thuis bij klachten 
en laat je direct testen

Zorg voor voldoende 
 frisse lucht

Huisartsen Milou van der Spek en Bram van der Werf met op de achtergrond de doktersassistenten die het op het moment razend druk hebben. 
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Johan neemt een bak met kennis en ervaring mee naar 
Fysiotherapie Dongeradeel.

Hij is afgestudeerd fysiotherapeut sinds 2010 met een extra 
driejarige opleiding in orthopedische geneeskunde. Binnen 
deze opleiding ligt de nadruk op manuele handelingen.

In totaal is hij 10 jaar werkzaam geweest in Groningen en heeft 
hij zich gespecialiseerd in de sportfysiotherapie. Johan is 
meerdere jaren fysiotherapeut van de eerste selectie van FC 
Groningen geweest en heeft daarnaast met verschillende (top)
sporters gewerkt.

Hij is afkomstig uit Dokkum en keert – na 10 jaar “weg te zijn 
geweest” – terug op het oude nest. 

Naast de sport richt hij zich vooral op orthopedische klachten, 
dry needling, record therapie en ook echografie.

De fysio aan het woord:  
Johan Nieuwenhuis 

 

Een nieuw gezicht in de praktijk!

info@fysiotherapiedongeradeel.nl
www.fysiotherapiedongeradeel.nl
(0519) 22 34 33

info@boddebouman.nl
www.boddebouman.nl
(0519) 22 03 79

Met jarenlange ervaring in de amateur- en topsport 
staan wij nu ook in de Wâlden voor jullie klaar!

Echografie

Locaties Dokkum
Suiderbaanstraat 1
Bocksmeulen 33A
Birdaarderstraatweg 70 (SiONSberg)

Locatie Ternaard
Van Harinxmastrjitte 9
(Gezondheidscentrum)

Locatie Holwerd
Elbasterwei 2
(Nije Nijhof)

Locatie Anjum
Mûnebuorren 11
(MFA de Dobbe)

Locatie Blije
Farrewei 22

Locatie Damwâld
Haadwei 51A 

Bij echografie wordt door middel van teruggekaatste geluidsgolven 
op het lichaam, een beeld op een computer geprojecteerd. De 
echografie wordt voornamelijk gebruikt voor het bevestigen dan wel 
ondersteunen van een bepaalde diagnose. Dit is pijnvrij en op deze 
manier kan een meer specifiek behandelplan worden opgesteld om 
de juiste zorg te kunnen bieden.

Wij kunnen bij de echografie met name; spieren, pezen, banden, 
kalkafzettingen en slijmbeursontstekingen beoordelen. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is dit ook mogelijk bij Fysiotherapie Dongeradeel. 
Interesse? Bel voor een afspraak: (0519) 22 34 33. 
Wie weet tot snel bij mij op de behandelbank!

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

Maandag 10.30u - 17.30u

Dinsdag _ 10.30u - 17.30u

Woensdag 10.30u - 17.30u

Donderdag 10.30u - 17.30u

Vrijdag __ 10.30u - 20.30u

Zaterdag _ 10.00u - 17.00u

Aangepaste openingstijd
31 december
9.00u - 17.00u
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De wieken van het leven draaien 
nu iets langzamer bij Riemer Kooistra 
BURDAARD - Als je het leven wil vergelijken met die majestueuze molen 
van Burdaard, dan kun je zeggen dat de wieken van het leven van Riemer 
Kooistra uit Burdaard iets langzamer draaien. Van een druk leven van 
werk, voetballer en voetbaltrainer naar pas op de plaats, door ziekte ge-
dwongen. Zijn naam als voetballer zal voor altijd verbonden blijven met 
Broekster Boys. Een man die optimaal gebruik maakte van zijn eigen-
schappen lef, durf, en verbaal vaardig. Maar ook een ‘minsken minske’ 
met veel tegenwind.

Tekst en foto: Rynk Bosma

Ruim twaalf jaar stond Riemer Kooistra 
in de hoofdmacht van Broekster Boys 
tussen 1980 en 1993 toen de tegenstan-
ders nog Quick Boys, Excelsior Maas-
sluis en SC Genemuiden heetten. Met 
in 1993 een prachtig afscheid tegen SC 
Genemuiden toen hij de gelijkmaker 
scoorde. Voor de thuisploeg betekende 
dat handhaving, voor de gasten de pe-
riodetitel.

Nog altijd voelt Riemer zich ongemak-
kelijk toen de media hem in zijn voet-
baltijd ‘Mister Broekster Boys’ noem-
den. ,,Dat wie ik net fansels, dat wie in 
Koop Schaafsma of Freerk Peterson. Dy 
hienen ek op de foarkant fan it jubile-
umboek stean moatten en net ien fan 
VIOD dy’t der mar in pear jier spile hat.’’ 

Dat neemt echter niet weg dat het 
vuurtje van warme gevoelens voor de 
bewoners van het Halehonk onver-
minderd brandt. Logisch ook omdat 

zoon Remco trainer is van het tweede 
elftal en zoon Edwin in het tweede 
speelt met af en toe een invalbeurt in 
het eerste en tevens trainer is van de 
JO15. Wie de door een knieblessure 
gestopte Remco heeft zien spelen zag 
qua motoriek een kopie van Riemer. 
Dat typische ‘loopje’ met korte passen, 
bijna een ‘cloon’ die herinneringen op-
riep aan ‘toen’.

Dat ‘toen’ van Burdaard begon voor de 
in 1960 geboren Riemer Fedde Sjoerd 
Kooistra niet als een onverdeeld genoe-
gen. Geboren en deels getogen in Leeu-
warden, spelen in de jeugd van Nicator 
en dan besluiten je beide ouders Eelke 
en Annie Kooistra te verhuizen naar een 
boerderij aan de Ee tussen Bartlehiem 
en Burdaard. Veertien jaar was de ‘stads-
puber’ Riemer. Broer Sjoerd was uitge-
vlogen naar de Marine, zus Greetje zat 
in de zorg en woonde daardoor intern. 

Je ziet het beeld van een opstandige, 
eenzame puber die plots in zijn hoofd in 
the middle of nowhere woonde. Een op-
standige puber die vaardiger was met de 
mond dan met de handen. Die verbale 
vaardigheid leverde hem een baan op bij 
een bedrijf in Birdaard waar hij verkoper 
werd en demonstraties deed.

Toen trainer Jaap de Blaauw FC Bir-
daard in 1980 inruilde voor Broekster 
Boys attendeerde hij 
hoofdsponsor Pier 
Sienema op Eddy 
Terpstra en Riemer 
Kooistra. ,,Eddy wie 
in wat luie mar goede 
nûmer tsien.’’ In veel 
opzichten contrast 
met Riemer die je een 
karaktervoetballer zou kunnen noemen. 
Riemer wist al vroeg dat je er alleen met 
talent niet komt. Sienema had als ambi-
tie Broekster Boys naar het hoogste ni-
veau te loodsen met hulp van voetballers 
buiten het dorp. ,,Reiskosten fan de klup 
en in pear sinten.’’

In 1983 kwam Riemer in dienst bij 
Kooistra’s Kledinghuis van Sienema. 
,,Hy sei ‘als je potten en pannen kunt 
verkopen kun je ook broeken verkopen’ 
en ik sei ek betiden wat ik fan him fûn. 
‘Riemer kan my de baas’ sa sei hy dan 
foar de grap. In geweldige tiid. Mei in 
âld bus nei Noordwyk, Sipke Monsma 
as sjauffeur. En dan kamen je dêr, dan 
stienen der sa’n twintich leaseautoo’kes 
op in rige. Dy klups pakten it folle grut-
ter oan.’’

Het karakter van de voetballer Riemer 
werd al vroeg gevormd doordat hij leed 
aan chronische astma. Hij kreeg het dus 
fysiek niet cadeau. ,,Jan Schulting sei 
doe dat ik in soad oan duurtrainingen 
dwaan moast. Dat holp, altiten duurlo-
pen dwaan op sneintemoarn. Ein jier-
ren tachtich koe ik sa in heale maraton 
rinne.’’ 

,,Sienema hie altiten in soarte fan 

spanning nedich, nije útdagingen’’, zo 
verklaart Riemer de afnemende be-
langstelling van de hoofdsponsor in de 
jaren negentig. 
Voor Riemer heette het avontuur na 
1993 trainer worden. ,,Ik wie as trainer 
in ‘people manager’ en trainde earst de 
B-junioaren fan Broekster Boys en let-
ter it twadde. En doe belle Jirnsum, ik 
spile al wer by Burdaard. Jirnsum wie 
in sneinsklup, dus dat paste moai.’’ Hij 

haalde de diploma’s 
Oefenmeester 2 en 3. 
,,By Oefenmeester 1 
moast ik sels technys 
oan de bak. Broek-
ster Boys hat my doe 
holpen, hie in gesprek 
mei Henk Veldmate 
en Ronald Spelbos 

en dy fregen wêr’t ik spile hie. Ik sei ‘Bij 
de derde betaalde club van Friesland, 
Broekster Boys’. Dat wie nij foar harren’’, 
zo lacht Riemer. Maar hij werd toegela-
ten, slaagde en had de bevoegdheid voor 
assistent in het betaalde voetbal.

,,Ik wie in minsken minske sûnder it 
iderien nei it sin te meitsjen’’, zo karak-
teriseert hij zijn trainerschap. Met als 
meest sprekende voorbeeld zijn trainer-
schap bij Blauw Wit ’34 uit Leeuwar-
den. Als voorbereiding op het tweede 
seizoen was er een trainingskamp op 
Terschelling. Met stappen op de laatste 
avond. ,,John Weening en Mark van der 
Borg kamen te let binnen. As ik neat die, 
wie myn ‘gezag’ fuort.’’

De club ging niet akkoord met het ‘Ik 
stel se net wer op’ van Riemer. Het con-
tract werd afgekocht en trainer Jaap de 
Blaauw mocht het seizoen afmaken. 
,,Bin earlik, wie bliid dat se dat jier de-
gradeard binne mei Jaap.’’ Een jaar niks 
doen voor de trainer Riemer in dat jaar 
2007. Herinneringen koesteren aan 
Harkema Opeinde, ‘In waarm bad’ en 
kampioen worden tegen Helpman.

Maar ook ‘vriend voor het leven’ bij 
voetbalclub Stiens. Het seizoen afma-

ken voor de vertrokken trainer Marius 
Hendriks en dan in dat half jaar zorgen 
voor promotie. 
Het trainerschap in 2003-2004 bij het 
‘eigen’ Broekster Boys viel wat tegen. 
Het was een andere club geworden met 
andere ambities. 

Het gezin Kooistra stond altijd in het 
teken van voetbal met Gesina Terpstra 
als ‘huishoudelijk manager’. Sinds 1985 
in een huis aan de Ee. In 2010 stond 
de tijd stil, Gesina werd ongeneeslijk 
ziek en Riemer ruilde zijn trainerschap 
in voor zorgtaken. ,,Beide jonges noch 
thús, ja ik fûn it swier. Gesina regele al-
titen alles hjir.’’ 

Na haar overlijden op zoek naar herstel, 
zoeken naar afleiding, maar geen trek in 
een trainerschap. Tot Nutte de Vries van 
Trynwâlden belde, op 1 oktober 2011. 
,,Dat wit ik noch want dat wie de jierdei 
fan Gesina. Doe’t hy frege om trainer te 
wurden by Trynwâlden krekt op dy dei 
rekke my dat en dat fernaam hy ek.’’ Er 
volgden vier mooie jaren, ‘ek in waarm 
bad’ en tijd voor afleiding om de leegte 
te vullen met bijzaken als voetbal.

Op het trainingsveld van SC Veenwou-
den in december 2017 kreeg Riemer een 
astmatische aanval, ,,Wie elke kear be-
roerd, wol tsien kilo ôffallen.’’ Het werd 
een onzekere medische periode want de 
artsen wisten niet wat het was. In febru-
ari 2019 kwam er duidelijkheid met de 
diagnose sarcoïdose, een ontsteking in 
de longen die wel behandeld kan wor-
den, maar niet te genezen is.

En dat betekent voor Riemer dat de 
molenwieken van het leven langzamer 
draaien. Een leven dat hem dwingt in 
de luwte te leven, leren leven met de 
beperkingen van de ziekte. Samen met 
zijn partner Anita Hoekstra. Tijd voor 
het ‘loophek’ in de hoek van de woon-
kamer, pake zijn en kijken hoe Remco 
en Edwin het doen bij zijn oude liefde. 
Aangename briesjes die de wieken van 
de levensmolen in beweging houden. 

‘Sy fregen wêr’t ik 
spile hie. Ik sei: bij de 
derde betaalde club 

van Friesland, Broekster 
Boys. Dat wie nij foar 

harren’

 Riemer Kooistra glipt tus-
sen Peter Wempe (links) en 
Arnold van der Kooi (rechts) 
van Blauw Wit ‘34 door.

De molenwieken van het leven draaien 
voor Riemer Kooistra langzamer als ge-
volg van de beperkingen van zijn ziekte.  
Foto: Rynk Bosma
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•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.
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De natuurlijke bron
In mijn jeugd moesten we wel buiten spelen. Veel van mijn leeftijdsge-
noten groeiden op zonder televisie en dus ook Internet. Gelukkig was het 
voor mij geen moeten, maar een genoegen om buiten te spelen. Ik was 
een kind van het veld, de sloot en het voetbal. Van de natuur, het buiten 
spelen, waarbij ik er weinig oog voor had of ik vies werd. 

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

Hoe kom ik hier nu op? Door de alar-
merende berichten over paling. Wij 
vingen ze vroeger en we lusten ze ook 
wel. Het tweede geldt nog steeds. Na-
tuurlijk kon je palingen vangen met 
je hengeltje, een bamboestokje met 
een snoertje over meer mogelijkhe-
den beschikten we niet. Wij hadden 
echter een andere manier bedacht om 
palingen boven water te trekken. We 
stonden in het water van de Swemmer 
en trokken er een pol gele lis, de lis-
dodde uit en gooiden die in een vloei-
ende beweging op de wal. Dit moest 
snel gebeuren, we snelden er heen, nat 
en smerig of niet. Regelmatig vingen 
we op die manier paling. Over het al-
gemeen niet de grootsten, maar toch 
zat er regelmatig een aaltje bij, die we 
meenamen. Het was een kunst op zich 
om de glibberige, gladde palingen met 

de handen te vangen. We zagen het 
als sport en als ik mij herinner hoeveel 
paling er vaak in de pollen zat, kon het 
volgens mij geen kwaad. Nu zo’n zes-
tig jaar later is de paling een bedreigde 
soort. Het kan verkeren zei Brederode 
ooit.

Zeearend
Zo’n 15 jaar geleden, mocht ik mee 
met een aantal fotografen naar het 
noorden van Polen. Echt een arm 
gedeelte. We gingen op zoek naar de 
zeearend voor de plaatjes. Ik als enige 
niet-fotograaf deed het voor de beel-
den op mijn netvlies. De zeearend was 
daar tot voor enkele jaren een geduchte 
en zeker niet geliefde concurrent voor 
de lokale vissers. De tijden waren ech-
ter gekeerd. Een jonge vrouw had zich 
de Engelse taal meester gemaakt en 

we konden voor vijf euro mee op een 
vissersbootje. Dit met vier man was 
twintig euro, dit was meer dan ze in 
een week met het vissen verdienden. 
Ze werden bovendien ‘gelokt’ door 
dode vis in het water te gooien. De 
dag bestond voor de vissers uit eerst 
vissen, dan met passagiers op stap en 
dan weer vissen. Altijd beter dan het 
naargeestige beeld van jonge en oude 
vrouwen die bezig waren de netten 

te herstellen. We sliepen in iets wat 
op een bouwvallige schuur leek. Het 
enige moderne was de doucheruimte. 
We aten bij de verhuurder. Heerlijk 
was dat eten, met veel producten uit 
de eigen tuin. Een prachtige ervaring, 
vooral de vele zeearenden. Daar ervoer 
ik dat donker ook echt donker is. Je 
kon absoluut niet zonder zaklamp.

Twizeler Mieden
Inmiddels is de zeearend ook in onze 
regio aanwezig. Bij vogelasiel De 
Fûgelhelling in Drachten/Ureterp 
werd afgelopen winter een zeearend 
verzorgd die in Den Helder gewond 
was gevonden. De zeearend werd na 
een revalidatie van vijf maanden weer 
losgelaten in de vrije natuur. Voordat 
hij de vrijheid kreeg, werd hij voorzien 
van een metalen en ook kleurringen. 
Begin november dook hij plotseling 
op in de Twizeler Mieden, waar ve-
len van deze prachtige en vooral ook 
imposante roofvogel konden genieten. 
Het vrouwtje liet zich in de top van 
de bomen heel mooi zien, waardoor 
er gelukkig zonder verstoring, mooie 
foto’s gemaakt konden worden. Na-
tuurlijk was men bij de Fûgelhelling 
opgetogen met deze melding. Deze 
melding bewijst ook direct dat An-
dries, Hetty en hun team van mensen 

uitstekend werk hebben verricht. De 
vogels is ook tijdens de revalidatie echt 
wild gebleven en kan zich mede daar-
door in de natuur handhaven.

Uit volle borst 
DE WESTEREEN - Zodra de koude wintermaanden weer beginnen ben ik op mijn hoede. De camera ligt klaar en 
mijn ogen staan gericht op de sterrenhemel, de maan om precies te zijn. Want hoe gaaf is het als je een dier voor de maan 
kunt fotograferen? Laat staan dat de spreeuw in kwestie ook nog eens gaat zingen! Een mooi schouwspel dat ik mocht 
waarnemen in mijn achtertuin.

Foto: Robin van der Land

De 19-jarige Robin van der Land 
uit De Westereen timmert goed aan 
de weg als natuurfotograaf. Hij won 
meerdere fotowedstrijden en zijn 
foto’s worden over de hele wereld ge-
deeld via social media. Hij verzorgt 
elke maand een fotorubriek in deze 
krant: Natuurlijk vastgelegd.

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

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

Natuurlijk vastgelegd

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

Facebook Natuur in De 
Westereen en Sweacher Mieden 
Mijn intentie is om alles op 
het gebied van natuur in De 
Westereen vast te leggen. Wat 
heeft een dorp als De Westereen 
op het gebied van onder andere 
vogels, wilde bloemen, vlinders, 
libellen en zoogdieren te bieden? 
Wat broedt hier, zijn er geringde 
vogels? Op verzoek van velen is 
deze facebookpagina inmiddels 
uitgebreid met de Sweacher 
Mieden. Alle meldingen zijn voor 
mij van belang. Wanneer komen 
de vogels en vlinders?

 Natuur in De Westereen
 en Sweacher Mieden.

Natuurlijke bron
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95

www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Haadwei 51A
9104 BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
1/4 Kip

Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 19,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (5 stuks)
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsatéu

Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 23,95
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 

dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur. 
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

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

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

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

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

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

Wij zijn UNYK

Samen met u streven wij naar een
voor u financieel stabiele situatie.

Professionele bewindvoering
Budgetbeheer
Budgetcoaching
De levensexecuteur
Advies

Persoonlijk & betrouwbaar

Professioneel & deskundig

Aandachtig & korte lijnen

WWW.UNYKFINANCIEELBEHEER.NL

Wij zijn UNYK

Professionele bewindvoering
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Gieljan Haas van Slijterij Haas in Gytsjerk:

‘Ik wil voor iedere klant precies 
de juiste smaak vinden’
GYTSJERK - Schenk je een witte of een rode wijn in bij een gerecht op eerste 
kerstdag? Past er bij de kaasplank op oudejaarsavond een lekker tripple 
biertje of juist een wijntje? December is bij uitstek de maand waarin we vol-
op genieten van goed eten en drinken. Maar wat voor drankje past nou het 
beste bij je kerstdiner? Gieljan Haas van Slijterij Haas in Gytsjerk trakteert 
je met liefde op een op maat gemaakte drankenlijst die perfect aansluit op 
jouw menukaart. ,,Bij Slijterij Haas hebben we alles in kannen en kruiken.”

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

Wie slijterij Haas in Gytsjerk binnen-
stapt, betreedt het paradijs van iedere 
bier-, wijn- en gedestilleerd-liefhebber. 
De absolute kenner is Gieljan Haas. 
Van iedere fles en elk blikje kent hij de 
smaak, de herkomst en net zo belang-
rijk; de setting waarin het betreffende 
drankje het beste tot z’n recht komt. 
Champagne, port, berenburg, whisky, 
bier of wijn. Gieljan heeft iedere denk-
bare dranksoort in huis. ,,Ik mik bewust 
op de echte liefhebber, die heerlijk door 
de winkel struint op zoek naar die ene 
fles die je nergens anders vindt. Ik doe 
niet mee aan snelle kortingsacties of 
hippe folderaanbiedingen. Ik heb liever 
een klant die komt voor kwaliteit dan 
voor kwantiteit. Ik verkoop liever één 
goede fles wijn dan tien kratten bier van 
het doorsnee merk.’’

Voor de ware liefhebbers
Alle vier de muren in de slijterij zijn 
goed gevuld met flessen. Toch kent 
Gieljan van ieder artikel in z’n winkel 
de ins en outs. Als er een klant binnen-
kom, bewijst hij meteen z’n vakman-
schap. De dame in kwestie is op zoek 
naar een wijntje dag ze afgelopen zomer 
dronk op het terras tijdens haar vakantie 

in Frankijk. Na het horen van de regio 
tovert Gieljan in een handomdraai twee 
mogelijke kandidaten tevoorschijn. Een 
verraste uitroep is het bewijs dat hij de 
juiste wijn heeft gevonden. ,,Dat vind 
ik het allerleukste’’, vertelt hij nadat de 
dame vergezeld van een grote glimlach 
én haar favoriete wijntje de winkel heeft 
verlaten. ,,Dat ik mensen kan verrassen 
met mijn kennis door precies de juiste 
smaak voor hen te vinden.’’

Al op vroege leeftijd legde Gieljan de 
basis van die immense drankenkennis. 
,,Ik werkte destijds bij de supermarkt in 
het dorp, waar ik in de inpandige slijte-
rij stond. Ik verslond de informatie over 
de dranken die we in huis hadden. Toen 
de supermarkt ging verbouwen, klopte 
ik bij mijn baas aan met het idee om de 
slijterij te verplaatsen naar een buur-
pand. Ik kreeg de kans om deze zaak 
op eigen kracht op te zetten. Na twee 
jaar hadden we opnieuw een functio-
neringsgesprek, waarin ik aangaf dat ik 
voor mezelf wilde beginnen. ‘Waarom 
koop je deze slijterij niet?’ was het ant-
woord van mijn baas. Zo ben ik als een 
van de jongste slijterij-eigenaren in Ne-
derland begonnen.’’

Biertjes uit de Trynwâlden
Waar hij in zijn beginperiode nog 
als franchise-ondernemer onder een 
grote winkelketen viel, runt Gieljan 
inmiddels een volledig zelfstandige 
slijterij. ,,Ik wil mijn eigen merken 
inkopen. Die wens heb ik al sinds 
ik voor het eerst achter de toonbank 
sta. Er valt namelijk zo veel meer te 
ontdekken dan wat de bekende mer-
ken in de schappen zetten. Dat geldt 
zeker voor bier. Juist die onbekende 
bierbrouwers uit landen als Amerika, 
Rusland, Roemenië, Brazilië, Ita-
lië, Zweden of Denemarken hebben 
mijn aandacht. Voor wijn geldt trou-
wens precies hetzelfde. Ik kies naast 
de bekende wijnlanden als Frankrijk 
en Spanje ook voor wijnen uit Ar-
gentinië, Chili, Spanje, Australië en 
Afrika. Vooral de verschillende drui-
vensoorten spreken me erg aan. Het 
liefst bezoek is zoveel mogelijk lan-
den zelf. Zo creëer ik een uniek as-
sortiment voor de ware liefhebbers.’’

‘Dat is mijn grootste passie: 
toveren met smaak’

Uniek in het assortiment zijn zeker 
te weten de Tryn-biertjes, die Gieljan 
zelf brouwt. ,,Deze biertjes danken 
hun naam aan De Trynwâlden. Het 
begon ooit met een kruidenbitter, 
die ik onder de naam Bittere Tryn 
verkocht. Daarbij gebruikte ik het 
verhaal van de legende van de Tryn-

wâlden. Zo ontstond al snel het plan 
voor een eigen bierlijn. Inmiddels 
hebben we al heel wat Tryn-biertjes 
gehad. Van de Stoute Tryn tot de 
Weiβe Tryn, die we met bananenpan-
nenkoeken maken. De smaken van de 
biertjes bedenk ik zelf. Zo voeg ik aan 
de Blonde Tryn de smaak van Earl 
Grey thee toe. In de grote brouwke-
tels drijven dan honderd theezakjes 
om die smaak te creëren. Dat is mijn 
grootste passie: toveren met smaak.”

De smaak van de wereld
Naast de bierlijn ontwikkelt Giel-
jan ook z’n eigen whiskylijn onder 
de naam Cujo. ,,Cujo was jarenlang 
mijn trouwe viervoeter, mijn vaste 
maatje in de winkel. Er zijn heel veel 
klanten die deze vriendelijke Engelse 
Stafford hebben gekend. Toen ik een 
naam zocht voor mijn eigen whisky-
lijn, wist ik het meteen. Het is een ode 
aan mijn maatje. Deze whisky stook 
ik overigens niet zelf, maar selecteer 
ik uit een gelimiteerde productie van 
destilleerderijen. Regelmatig krijg ik 
van leveranciers een proefmonster 
toegestuurd met nieuwe smaken. Al-
leen als ik de smaak/kwaliteit goed 
genoeg vind, komt hij in aanmerking 
voor de Cujo-lijn. Vervolgens bestic-
ker ik de flessen met mijn eigen logo 
en komt hij in de winkel te staan.’’

Whisky uit Denemarken, de Zwit-
serse alpen of India. Het assortiment 
van Gieljan telt het ene na de an-
dere bijzondere herkomstland. ,,Bij 
whisky heb ik de tik om de grotere 
merken iets te mijden. Ik kies meer 
voor de kleinere merken uit de meest 
gekke landen. Met de meest gekke 
smaaknuances. Daarvoor ga ik regel-
matig naar whiskybeurzen. De main-
stream ken ik wel. Maar hoe smaakt 
een whisky uit IJsland gerookt op 
schapenmest? Dát vind ik interessant. 
Ik wil uit zo veel mogelijk landen 
drankjes halen. Het liefst zet ik iedere 

week een nieuw product uit een ander 
land in het schap. Helaas heb ik daar 
de ruimte niet voor. Of misschien is 
dat maar beter ook’’, knipoogt hij.

Mond tot mond-reclame
Om klanten kennis te laten maken 
met al die smaken van de wereld orga-
niseert Gieljan twee keer per jaar een 
open wijndag. Dit jaar gaat die helaas 
niet door vanwege corona, maar voor 
komend jaar staat hij wel weer op de 
planning. ,,We hebben dan een veer-
tigtal wijnen openstaan waar mensen 
van kunnen proeven, met tekst en 
uitleg. Aangezien ik zelf in veel lan-
den ben geweest, put ik daarbij uit 
mijn persoonlijke ervaringen. Ik merk 
dat mensen die achtergrondinfor-
matie enorm waarderen. Als je weet 
waar een wijn vandaan komt, waar hij 
is gebotteld en in wat voor kelder hij 
heeft gelegen, dan proeft ‘ie toch nét 
even anders. Dit geldt trouwens voor 
iedere drank in mijn winkel.’’

Met eigen wijn-, bier- en whisky-
proeverijen probeert Gieljan zijn 
liefde met zo veel mogelijk mensen te 
delen. ,,Restaurant De Trochreed in 
Readtsjerk heeft inmiddels een aantal 
van onze biertjes op de kaart staan’’, 
weet hij. ,,Maar we moeten het vooral 
hebben van mond tot mond-reclame. 
Dat werkt natuurlijk het beste wan-
neer mensen op een verrassende ma-
nier met onze dranken in aanraking 
komen. Vandaar dat we veel cadeau-
tjes en kerstattenties maken voor 
klanten. Op verzoek kunnen we voor 
bedrijven de flessen voorzien van het 
eigen bedrijfslogo of verzinnen we 
een bijpassende naam.’’

Een slok op een borrel
Ook als thuiskok ben je de komende 
weken van harte welkom bij Slijterij 
Haas in Gytsjerk voor een drankad-
vies dat perfect past bij je kerstdiner. 
,,Het enige dat ik nodig heb is de me-
nukaart. Dan hoef je je over de juiste 
drankjes geen zorgen meer te maken. 
Met al die drukte rond de kerstdagen 
scheelt dat een slok op een borrel.’’ 

Nu al het water 
in de mond?

Wil je op de hoogte blijven van 
de nieuwste drankjes? Kijk op 
www.deleuksteslijterij.nl.
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WWW.STAALCONSTRUCTIE.NL

MÛNESTRJITTE 14 / 9269 TW / FEANWÂLDEN 
0511-460460 / INFO@STAALCONSTRUCTIE.NL

Grond- weg en waterbouw b.v.

Harstawei 12  |  9174 GB Ginnum
0519-339250  |  info@gfbv.nl

GFBV.NL

Voor al u uw infratechnische  
en bouw werkzaamheden o.a.:
 

• Rioleringswerkzaamheden

• Heiwerk en betonfunderingen

• Erfverhardingen in beton(platen), 

asfalt en/of bestrating

• Cultuurtechnische werken

• Sleufsilo’s incl. advies en plaatsing

• Walbeschoeiingen, damwanden, vlonders.

Total Westereen:
een full service tankstation

ONZE SERVICE:
• Hulp bij het tanken indien nodig

• Complete shop

• CARWASH

• Attractie verhuur

• Wasmachines 18 kg + droger

• Gratis lucht

• Pakketservice DHL, UPS Homerr,

DPD, Mondial Relay en Wish

• Camper verhuur

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR:

Maandag t/m vrijdag: 06:30 tot 21:00 uur 

Zaterdag: 07:00 tot 21:00 uur 

Zondag: 08:00 tot 21:00 uur

100% BEMAND
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‘De komst van de McDonald’s 
leeft enorm in Dokkum’ 
DOKKUM - Het heeft even geduurd, maar Dokkum heeft een McDonald’s. Inwoners van Noardeast-Fryslân konden 
maandag al even voorproeven met hamburgermenu’s die ter ere van de opening gratis weggegeven werden. 
Vele mensen uit de regio kwamen op deze actie af. Een dag later ging de vestiging van de meest Noordelijke 
McDonald’s van Nederland officieel open. 

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

Dat er zoveel mensen zouden sollici-
teren voor een baan bij de McDonald’s 
in Dokkum hadden Priscilla Groe-
newegen (general manager), André 
Haarsma (HR manager) en Jorian 
Jagga (supervisor) niet verwacht. ,,We 
hebben in vier dagen tijd maar liefst 
140 mensen aangenomen bij de IJs-
herberg in Dokkum waar de gesprek-
ken plaatsvonden. Daar konden ze 
meteen hun kleding passen. In totaal 
zijn er zeven mensen afgevallen, maar 
er druppelen nog steeds sollicitaties 
binnen’’, vertelt Priscilla. Het inwer-

ken van al deze nieuwe collega’s was 
een hele klus. De medewerkers kregen 
training bij de vestigingen van de Mc-
Donald’s in Drachten en Harlingen. 
,,Daar werden ze met busjes naar toe 
gebracht’’, vertelt Jorian die meerdere 
keren meereisde. ,,Onderweg vang je 
de gesprekken op en het viel mij op 
dat medewerkers allemaal heel positief 
zijn over de komst van de McDonald’s 
in Dokkum.’’ Ook André Haarsma uit 
Surhuisterveen merkt dat de komst 
van de restaurantketen enorm leeft 
in Dokkum. ,,Ik heb zelf twee jaar 

in Dokkum gewoond en werk ruim 
vier jaar bij McDonald’s in Drachten. 
Toen bekend werd dat er ook een ves-
tiging in Dokkum zou komen, kreeg 
ik allemaal appjes en felicitaties’’, lacht 
André. Wat hij zo leuk vindt, is de 
onderlinge sfeer die er heerst tussen 
de medewerkers. ,,In het begin was 
iedereen doodstil in de bus, maar nu 
ontstaan er hele vriendengroepen. Ie-
dereen leert elkaar heel snel kennen.’’

Hoge gunfactor
Volgens Priscilla werken bij de Mc-

Donald’s in Dokkum mensen van 
alle leeftijden, van 15 tot 63 jaar. ,,Je 
ziet veel jongeren die als bijbaantje bij 
McDonald’s komen werken, maar ook 
moeders die van 
negen tot twee uur 
willen werken als 
de kinderen naar 
school zijn. Het 
mooie van McDo-
nald’s is dat alles 
mogelijk is. Bij ons 
vragen wij het per-
soneel: wanneer wil 
je werken? En we zeggen niet wanneer 
ze moéten werken.’’ Nu Priscilla, André 
en Jorian een aantal weken de nieuwe 
medewerkers uit Noordoost-Friesland 
hebben meegemaakt valt hun één ding 
op. ,,Het zijn allemaal harde werkers 
en de gunfactor is hoog. Iedereen wil 
elkaar helpen, dat is mooi om te zien.’’ 
Misschien is dat ook hetgeen waarin 
McDonald’s in Dokkum zich onder-
scheidt van andere vestigingen. An-
dré: ,,Veel mensen praten hier gewoon 
Fries. En we werken ook zoveel moge-
lijk samen met lokale partijen. Zo heb 

ik vanochtend nog een gesprek gehad 
met Dokwurk. Zij gaan ons helpen met 
het opruimen van zwerfafval, waar wij 
speciale bakfietsen voor hebben aange-

schaft om in de wij-
de omgeving afval 
op te komen rui-
men. Op deze ma-
nier geven we men-
sen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt 
een kans. In de toe-
komst hopen we 
ook stageplekken te 

bieden, daarvoor lopen al gesprekken 
met de verschillende middelbare scho-
len in de regio.’’

Drukte rond kerst
Volgens Jorian voorziet McDonald’s 
in Dokkum echt in een behoefte, 
vooral ook voor de omliggende dorpen 
rondom de stad. ,,Verder verwach-
ten we toeristen die met de boot naar 
Ameland of Schiermonnikoog gaan, 
middelbare scholieren en sporters van 
verenigingen’’, stelt hij. Priscilla vindt 
het belangrijk dat iedereen zich wel-
kom voelt bij  McDonald’s. ,,Daarom 
hebben we een hostess in onze zaak die 
de mensen gastvrij ontvangt.’’ André 
vindt het belangrijk dat ook de crew 
zich snel thuis voelt bij  McDonald’s in 
Dokkum. Zelf ben ik regelmatig in de 
keuken te vinden. Zo leer je de mensen 
het snelst kennen en weet iedereen dat 
ze voor vragen bij mij terecht kunnen.’’ 
Van corona heeft de McDonald’s qua 
drukte geen last gehad. Jorian: ,,Als 
de restaurants vanwege de lockdown 
dicht moeten zie je juist een toename 
van gasten die naar de McDrive gaan.’’ 
Ook rond Kerst wordt volgens Priscilla 
weer extra drukte verwacht. ,,En net 
als vorig jaar zijn er ook deze decem-
bermaand  leuke X-MASters games 
op de App te spelen waarmee je hand-
schoenen, sokken of een muts van coca 
cola kunt winnen. In elk geval is er qua 
producten bij ons altijd genoeg keus. 
En het mooie is: een Big Mac smaakt 
overal hetzelfde.’’

‘Mensen uit  
Noordoost-Friesland zijn 
allemaal harde werkers 
en de gunfactor is hoog. 

Iedereen wil elkaar 
helpen, dat is mooi 

om te zien.’

Een deel van het team van de McDonald’s in 
Dokkum met vooraan (in het zwart) Priscilla 
Groenewegen (general manager), daarach-
ter Jorian Jagga (supervisor) en links hele-
maal achter André Haarsma (HR manager).
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Al  

20 jaar  

Uw  

specialist  

Optwizel 88
9286 EG Twijzel

t (0511) 820 380
m 06 13 140 141 
e info@houtbouwdevries.nl

 

houtbouwdevries.nl

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar 

Wij wensen iedereen een fijne kerst, 
en een gelukkig nieuwjaar!

• De Gentiaan 23
• 9271 LC, De Westereen
• T: 0511446021

Wij wensen iedereen 
een � jne kerst en een 
gelukkig nieuwjaar!

wenst u prettige     
feestdagen en een 
voorspoedig 2022

Badhúswei 1A 9271 VA De Westereen
Telefoon (0511) - 44 50 50

Fijne 
kerstdagen 
en een héél
gelukkig nieuwjaar!

...even naar Primerawww.primera.nl

Primera Jousma
Zwaagwesteinde

Ljurkstrjitte 72C 9271 CS De Westereen 0511 - 44 73 34

Fijne kerstdagen 
en een gelukkig

 nie wjaar!u

 LUINSTRA’S FIETSEN
Voorstraat 108, 9291 CN Kollum

Tel. 0511 - 45 44 51
info@luinstrafi etsen.nl 

    

 LUINSTRA’S FIETSEN
Voorstraat 108, 9291 CN Kollum

Tel. 0511 - 45 44 51
info@luinstrafi etsen.nl 

    

Fijne feestdagen
en een gezegend 
    2022    2022

IJSBAANVERENIGING

DE WIEKEN
wenst iedereen

een voorspoedig 2022

Het bestuur van de Watersportvereniging 
“De Westerein e.o. 

wenst al haar leden, donateurs en iedereen die de watersport 
een warm hart toedraagt prettige Kerstdagen 

en een goed 2008 toe 

Het bestuur van de 
Watersportvereniging 
'De Westerein e.o.' wenst 
al haar leden, donateurs 
en iedereen die de 
watersport een warm 
hart toedraagt 
prettige Kerstdagen 
en een goed 2022 toe

Wij wensen een ieder

een glashelder en
kleurrijk 2022 toe

EDDY EN SIETSE

Roazeloane 67, 9271 VT De Westereen

Van der Lei Montage wenst 
iedereen fi jne feestdagen!

Roazeloane 73 | 9271 VL | De Westereen
06 53 55 83 94

wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een

 gelukkig nieuwjaar!
It Heideloantsje 51a info@koelstrabestratingen.nl
9287 HB, Twijzelerheide +31 6 55 191 328

www.koelstrabestratingen.nl

Wij wensen iedereen 
een fi jne kerst en 

een gelukkig nieuwjaar!

Wenst iedereen 
fi jne feestdagen!

NOTARIS LEEGSTRA

Mr. Drs. O.J. Leegstra
Blauhûsstrjitte 2 9104 EV Damwâld

Tel: 0511-421201   Fax: 0511-423572
E-mail: info@notarisleegstra.nl

www.notarisleegstra.nl

wenst een ieder prettige feest-

dagen en een voorspoedig 2022

Wy winskje jimme 
Nofl ike Krystdagen en 

in Lokkich Nijier ta.

Wij wensen iedereen 
hele fi jne feestdagen!

06 12 45 45 09

Wij wensen een ieder 
fi jne feestdagen en 
een gezond 2022!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
WENST U FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG 2022
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Willem Jan Hoogwater: leren van de geschiedenis

Arts zijn zit voor altijd in je aderen 

DE WESTEREEN – Pakweg tien jaar geleden sloot dokter Hoogwater de 
deuren van zijn praktijk aan de Foarstrjitte in De Westereen. Na nog een 
periode actief te zijn bij zijn collega in Kollumerzwaag, verdween de 
laatste Westereender 24/7 huisarts uit het actieve straatbeeld en werd het 
naambordje gewoon Willem Jan Hoogwater. Ondertussen is hij 77 jaar en 
ogenschijnlijk weinig veranderd. Nog steeds een krachtige man met een 
prachtige haardos.

Tekst: Johannes van Kammen Foto’s: Jaap de Boer

Hoogwater oogt wat rustiger, logisch 
uiteraard, want hij ‘bestierde’ een im-
posante huisartsenpraktijk. ,,Ik had 
dat nooit kunnen doen zonder de 
enorme inbreng en daadwerkelijke 
steun van mijn vrouw. We deden de 
praktijk met zijn beiden”, benadrukt 
de man die met volle tevredenheid 
terugkijkt. Niet alleen op zijn actieve 
loopbaan als huisarts, maar ook nadat 
hij gepensioneerd was. De huisartsen-
woning is bijna intact gebleven. ,,Ik 
kan heel moeilijk afstand nemen van 
deze kamers met hun sfeer en appara-
tuur. Ik blijf het koesteren, maar dat 
vind ik niet erg. Huisarts zijn was mijn 
leven, de geneeskunde blijft altijd in 
mijn bloed zitten. Ik volg de ontwik-
kelingen nog steeds nauwgezet.”

Herinneringen aan 
een prachtige tijd
Veel patiënten van weleer zouden 
verbaasd zijn met het beeld dat de 
spreek- en ook behandelkamer biedt. 
De tijdmachine plaatst je heel simpel 
tien jaar terug. De nostalgie druipt 
ervan af, maar ook de bevlogenheid is 
nog voelbaar. De oude encyclopedie is 
niet alleen nog volledig intact, maar 
staat ook nog steeds op de bovenste 
plank van de boekenwand, hoewel 
waarschijnlijk deze eeuw niet gebruikt. 
,,Ja, waarom ik die nog heb? Ik weet 
het zelf ook niet. Ik ben al jaren aan 
het opruimen, maar wegdoen is heel 
erg lastig. Ik kan dat eigenlijk niet en 
als de noodzaak er niet is, wordt het 
nog moeilijker om dingen weg te doen. 
Het zijn herinneringen aan een prach-
tige tijd. We hebben niet alleen intens 
genoten, maar ook intens geleefd in 
Zwaagwesteinde. Het dorp heeft 
ons hart gestolen”, aldus Willem Jan 
Hoogwater, als hij niet op de dokters-
stoel zit, maar op de praatstoel belandt. 
Tijd neemt, zoals hij dat ook voor zijn 
patiënten deed. Dit soms tot ergernis 
van de wachtenden in de wachtkamer. 
De spreekkamer is nu studeerkamer en 
biedt een prachtig uitzicht op het vrije 
veld. Daar waar ooit de kaartenbak 
stond, ligt nu een fraai vogelboek. ,,De 

natuur heeft zeker onze belangstelling, 
wat dat betreft mis ik de weidevogels. 
Toen wij ons hier vestigden hoorde je 
in het voorjaar de grutto’s. Nu is het 
stil. Wij zijn ervan overtuigd dat we 
allemaal iets kunnen doen.” 

Hoogwater geniet momenteel enorm 
van het leven. ,,Wij zijn nog actief be-
zig. Er is altijd wel wat te doen. Ik ben 
geen mens die stil zit en we kunnen 
van veel dingen genieten. Natuurlijk 
is er meer aandacht voor de drie kin-
deren en de acht kleinkinderen. In de 
drukke huisartsenpraktijk had ik daar 
best meer tijd aan willen besteden, 
maar dat ging gewoon niet. Geluk-
kig zijn ze goed terecht gekomen. Of 
ik echt heb gedaan wat ik van tevoren 
dacht, dat ik zou doen, nu ik niet meer 
werk, dat weet ik eigenlijk niet. Ik 
houd mij daar ook niet mee bezig. Ik 
heb een studie geschiedenis gevolgd. 
Besef wel, dat ik eigenlijk eerder met 
werken gestopt ben, dan ik wou. De 
komst van het nieuwe gezondheids-
centrum in Zwaagwesteinde was daar 
debet aan. Ik moest toen een keuze 
maken. Ik wist van mijzelf dat als ik 
doorging in het gezondheidscentrum, 
ik de baas wilde zijn, maar ook dat 
drie jaar eigenlijk de max voor mij was. 
Drie jaar had je in mijn opinie ook 
nodig voor de opbouw. Je moet dan 
je verstand gebruiken. Dus heb ik een 
ander besluit genomen.”  

Medisch gezien is dit
een prachtige tijd
,,Ik denk dat ik het nu nog zou kun-
nen, tenminste mentaal, fysiek niet 
meer. Het was een zwaar, maar mooi 
leven. Ik klaag niet, integendeel wie 
maakt er zoveel mee en kan dit samen 
met zijn vrouw doen. De mentaliteit 
van Zwaagwesteinde paste bij ons. 
Wij voelden ons hier thuis. Alleen 
die bijnamen, dat heeft wel tien jaar 
geduurd. Ik leerde er altijd veel tij-
dens de jaarlijkse bejaardenreisjes. De 
medische wetenschap houd je bezig. 
Ik vind corona medisch een prachtige 
tijd. Ik had dit best als arts willen erva-

ren. Natuurlijk besef ik alle problemen 
die het meebrengt, maar als medicus is 
het uitdagend, omdat je er zo weinig 
vanaf weet. Ik volg vooral ook de me-
dische kant. Ik ben van mening dat dit 
voor opgroeiende kinderen een heel 
moeilijke periode is, waardoor blij-
vende schade kan ontstaan. Ze missen 
facetten van het leven die opgroeiende 
kinderen nodig hebben, op relationeel 
gebied, maar ook in het contact met 
niet leeftijdsgenoten. Een onbezorgde, 
mooie tijd wordt hun ontnomen.” 

Willem Jan en zijn eega Kitty zijn blij 
dat ze in De Westereen zijn blijven 
wonen. ,,Dat was ook min of meer 
het voordeel van de realisatie van het 
medisch centrum. We konden hier 
blijven wonen. Toen wij de praktijk 
van Heun overnamen, kocht je de hele 
boedel, dus inclusief woning en pati-
entenbestand. Dit was inmiddels een 
gepasseerd station. Eerlijk gezegd, wij 
hebben even in de zuidwesthoek van 
Fryslân, waar we vandaan kwamen, 
rondgereden, maar al snel kwamen we 
tot de conclusie dat we toch niet kon-
den vinden, wat we zochten. Dat was 
er gewoon niet meer, daar moet je rea-
listisch in zijn. We waren inmiddels te 
veel ‘Westereenders’. Hier hadden we 
ons nieuw leven opgebouwd en onze 
kinderen zien opgroeien.”

Spaanse griep duurde vier jaar
,,Ik ben heel enthousiast met mijn stu-
die geschiedenis begonnen en ben nog 
steeds gedreven. Je kunt veel leren van 
de geschiedenis, het gezegde is dat de 
geschiedenis zich herhaalt. Zie maar 
naar de Spaanse Griep, die heeft vier 
jaar geduurd en kende gelijkenissen 
met het coronavirus, zoals het onbe-
kende met het virus. Ik denk dat Co-
rona nu ook vier jaar duurt, maar ook 
dat er daarna ooit weer een virus komt. 
Als je zoals ik, geschiedenis studeert, 
puur vanuit je eigen hobby, lees gedre-
venheid, blijf je regelmatig hangen in de 
tijden die je heel erg interesseren. Dat 
geeft niets, je hoeft het immers niet te 
doen voor een diploma of je toekomst. 
Ik ga binnenkort een boek van bijna 
duizend pagina’s bestellen, dan komt 
de studie op het tweede plan. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in de 80-jarige 
oorlog, de jaren 1800-1900, de tijd van 
Napoleon en de eerste Wereldoorlog. Je 
gaat daar dan veel dieper op in, ik vind 
dat prachtig, ik kan daar uren mee be-
zig zijn. Het waren heel interessante en 

bepalende momenten uit onze geschie-
denis. Ook zoek ik altijd naar het ver-
haal achter het verhaal. Napoleon is een 
naam, maar daar zit heel veel geschie-
denis achter. Dat heb je ook met Frys-
lân, met prachtige gebouwen en kerken. 
Geweldig, ik mag ook graag oude ker-
ken bewonderen en ben ook lid van de 
stichting Âlde Fryske Tsjerken. Neem 
nu de Alexanderkerk in Rinsumageast, 
imponerend mooi. Alleen de buiten-
kant vertelt al een prachtig verhaal.”
Uiteraard zien ook de Hoogwater’s de 

veranderingen in de huisartsenpraktij-
ken. Een mening zullen ze ongetwij-
feld hebben, maar daarnaast kunnen ze 
ook uitstekend filteren, wat betreft de 
voor- en nadelen. ,,Als je soms drie of 
ook wel vier weekenddiensten achter 
elkaar draaide en bovendien nog waar-
nam voor collega’s was het pittig. Dan 
had je echt wel behoefte aan rust, maar 
je deed het gewoon. Het hoorde bij je 
beroep, eigenlijk hebben wij er nooit 
problemen mee gehad. Achteraf besef 
je dat het ook wel ten koste van je ge-
zin ging, dat ik als vader ook wel vaker 
langs de lijn wilde staan bij activiteiten 
waar je kinderen bij betrokken waren. 
De Dokterswacht gaf ons al veel meer 
ruimte, je had dan in het weekend ze-
ker een vrije dag”, aldus Willem Jan. 

Midden in de nacht
Kitty Hoogwater: ,,Het was intens, 
maar ik was dit leven van huis uit ge-
wend. Ik werkte zelf ook in de zorg als 
verpleegkundige op de spoedeisende 
hulp en verder in diverse andere func-
ties, zoals in het management en als 
praktijkdocente in het ziekenhuis. Zo 
heb ik ook verloskunde van dichtbij 

meegemaakt en was ik betrokken bij 
veel bevallingen.  Een prachtige anek-
dote is wellicht dat ik als ‘assistente’ van 
Willem Jan in de spreekkamer hier in 
Zwaagwesteinde heb gewerkt. Ik weet 
zeker dat als ik deze achtergrond niet 
had bezeten, we het niet volgehouden 
hadden. De hectiek was enorm. Wil-
lem Jan: ,,Ik ben vaak opgeroepen, 
maar heb nooit het gevoel gehad, dat 
dit niet had gehoeven. Je moet je ver-
plaatsen in de mensen die je bellen. 
Natuurlijk was er soms weinig aan de 
hand, die kennis heb je als arts, maar 
die heeft de patiënt niet. Vanuit zijn of 
haar ogen bekeken, kon ik mij voor-
stellen dat ze mij riepen, ook al was 
het midden in de nacht.’’  Midden in 
de nacht? Ze kijken elkaar even aan 
en plotseling beginnen ze te lachen. 

Het moment jaren geleden dat ze om 
drie uur ’s nachts de paal en het bordje 
met verwijzing van ‘begraafplaats’ wat 
voor hun woning stond uitgroeven. ,,Ik 
vond dat niet kunnen. Kom je bij de 
huisarts vandaan en dan zie je als eerste 
dat bord. Ik vond het vooral met men-
sen met een depressie heel vervelend”, 
verklaart Kitty Hoogwater deze daad.

Over patiënten praten ze niet, zullen 
ze ook nooit doen, hoewel ze zeker 
een schitterend boek konden schrijven. 
Over wijn wil Willem Jan Hoogwa-
ter wel praten. Ook daar heeft hij een 
speciale cursus voor gevolgd en tijdens 
hun verblijven in Frankrijk, waar ze een 
klein huisje bezitten, genieten ze van 
de verschillende wijnen. Kennis over 
wijn maakt het nog interessanter. Dat 
Hoogwater weinig in De Westereen 
te zien is heeft zo zijn reden. Afstand 
nemen is en blijft het devies, hoe moei-
lijk dat soms ook is, want betrokken bij 
hun oud-patiënten zijn ze nog steeds.

Jan Willem Hoogwater kijkt met volle tevredenheid terug op zijn actieve loopbaan als huisarts.

,,Ik had de huisartsenpraktijk nooit kunnen 
bestieren zonder de steun van mijn vrouw’’, 
aldus Hoogwater.
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SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

NU 30% KORTING 
Op Sikkens muurverf en lakken 
bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode t/m 9 januari 2022

Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22a 
9271 HM De Westereen
0511-444747
www.hubo.nl/zwaagwesteinde

Hubo Zwaagwesteinde

2020
2222

Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!

Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

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

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

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

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

Too Good To Go in actie tegen voedselverspilling
NOORDOOST-FRIESLAND – Dagelijks zien we de beelden van kinderen en 
ook volwassenen die hongerlijden. En om dan te beseffen dat er meer 
dan een derde van ons voedsel wordt verspild, vormen deze beelden toch 
een wreed contrast. Daarnaast is het verminderen van voedselverspilling 
een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. ‘Red eten, help de planeet. Geef heerlijke 
producten een tweede kans en tegen lage prijzen’, is het motto van de 
organisatie Too Good To Go. Ook in onze regio zijn inmiddels meerdere 
bedrijven achter dit prachtige initiatief gaan staan. Mooi aspect daarbij is 
ook dat minima aan goede producten kunnen komen. 

Tekst: Johannes van Kammen Foto Marcel van Kammen

,,De missie van Too Good To Go is 
om zoveel mogelijk mensen te in-
spireren en te motiveren om actie te 
ondernemen tegen voedselverspilling. 
Om van deze missie realiteit te ma-
ken, moeten woorden in daden wor-
den omgezet. Vandaar 
onze ambitie om op elke 
mogelijke manier bij te 
dragen aan het bouwen 
van een wereldwijde be-
weging tegen voedsel-
verspilling. Alleen door 
met iedereen samen te 
strijden, krachten te bundelen tegen 
voedselverspilling, kunnen we erin 
slagen om een blijvende positieve ver-
andering teweeg te brengen. Daarom 
besloten we om vier concrete doelen 
rond vier pijlers op te zetten: huishou-
dens, bedrijven, educatie en politiek’’, 
aldus de organisatie.

Miljoenen maaltijden gered
Voedselverspilling tegengaan is vanuit 
meerdere opzichten belangrijk, daar 
zijn ook de aangesloten bedrijven uit 
onze regio het over eens. In principe 
is het nooit leuk om te zien dat goed 
eten in de prullenbak verdwijnt. Too 
Good To Go motiveert tot actie, maar 

altijd op een leuke en laagdrempelige 
manier. Via de app Too Good To Go 
verbindt de organisatie winkels met 
overgebleven producten aan consu-
menten. Op die manier zijn er in Ne-
derland al miljoenen maaltijden gered 

van verspilling en zijn er 
meer dan twee miljoen 
geregistreerde gebrui-
kers van de app. Ook 
onze regio weet steeds 
meer deze app te vinden 
en te waarderen, zowel 
aanbieders als mensen 

die er gebruik van maken. Als Certi-
fied B Corporation zet Too Good To 
Go zich naast de app ook op verschil-
lende plekken in de maatschappij in 
om impact te maken. Of het nu gaat 
om huishoudens, scholen, bedrijven of 
de politiek. De app is gratis te down-
loaden in de App Store en Goocle 
Play Store. Bij de deelnemers betaalt 
men vaak een derde van de verkoop-
prijs voor de producten.

Grand café De Nije Warf
Vanaf 1 september 2020 is grand café 
De Nije Warf gevestigd in dorpshuis 
De Nije Warf in Wâlterswâld. Door 
corona bepaald niet een ideaal mo-

ment om van start te gaan voor Sita 
Vriesinga en Durk Spiekhout. ,,Om-
dat we onze faciliteiten wat betreft de 
zaal niet kunnen gebruiken, zijn we 
aangewezen op de verkoop van afhaal-
maaltijden, hetgeen boven verwach-
ting loopt. Wij zijn daar zeer tevreden 
over. We zijn vanaf het eerste moment 
bezig met duurzaamheid, vandaar dat 
Too Good To Go ons eigenlijk op het 
lijf is geschreven. Wij zoeken steeds 
naar mogelijkheden om vooral duur-
zaam te zijn, we willen op die manier 
een steentje bijdragen aan het klimaat. 
Het geeft Durk, als kok ook een goed 
gevoel. Dit principe voelen wij ook bij 
deze organisatie, waarbij we het prach-
tig vinden dat mensen met een mini-
male beurs hier ook gebruik van kun-
nen maken. Wij zijn van mening dat 
het bovendien voor ons een win-win 
situatie is, hoe gek dat ook mag klin-
ken. We krijgen steeds meer gewone 
bestellingen, juist van mensen die onze 
maaltijden eerst via de Too Good To 
Go app hebben besteld. Het mooie is 
ook dat mensen van ver buiten onze 
regio ons weten te vinden. Deze men-
sen komen niet voor de lage prijs, maar 
juist voor de doelstelling. We doen op 
deze manier ook aan klantenbinding. 
Ik moet daarbij eerlijk zijn dat we ook 
aandacht besteden aan deze actie, we 
doen er vaak even iets extra’s bij. Soms 
als we weten dat er kinderen zijn, doen 
we er wat speeldingetjes of een extra 
snoepje bij. We merken dat mensen 
dat waarderen, maar ook dat mensen 
het prachtig vinden dat we op duur-
zaamheid letten. Eigenlijk investeren 
we in ons bedrijf, door mensen blij te 
maken. Je kunt het zien als iets wat 
je nodig hebt om je te veel gekookte 
producten te verkopen, wij zien het 

als een onderdeel en we besteden aan 
alles aandacht om optimaal en eerlijk 
eten te realiseren”, aldus Sita Vriesinga. 
Omdat grand café De Nije Warf, di-
verse en per dag verschillende afhaal-
maaltijden op het menu heeft staan, is 
er ook veel variatie mogelijk. Uiteraard 
is alleen het dagmenu mogelijk met de 
app Too Good To Go.

Coop De Westereen
Dat de actie landelijk ook aanslaat, 
bewijst onder anderen het feit dat 
Coop meedoet met alle winkel in Ne-
derland. Filiaalleider 
Tom Vrieswijk van 
Coop De Westereen: 
,,Als supermark wil 
je geen goede produc-
ten weggooien. Dat is 
zonde. Wij staan hier 
dan ook volledig ach-
ter. Het mes snijdt voor ons aan twee 
kanten, daar wil ik ook eerlijk over 
zijn. Wij zijn blij dat we een steentje 
bij kunnen dragen aan voedselverspil-
ling. Er wordt heel veel voedsel ver-
spilt, waaronder goede producten. Wij 
kunnen op deze manier ook minima 
helpen, maar er zijn ook veel klanten 
die hier gebruik van maken, die dit 
doen uit overtuiging tegen voedselver-
spilling. Het is gewoon goed voedsel, 
ons brood is gewoon nog vers. Na-
tuurlijk is het aanbod per dag verschil-
lend, het is maar net wat er overblijft. 
Wij hebben zowel een afdeling brood, 
als verse producten, die vaak op datum 
zijn, maar natuurlijk nog wel kunnen 
en dus goed zijn. Het is gewoon kwa-
liteit. Als Coop kunnen we ons ook 
niet anders permitteren. Too Good To 
Go bespaart ons weer wat kosten voor 
afvoer van producten.”

De Echte Bakker
,,Too Good To Go, sluit vrijwel naad-
loos aan bij onze doelstellingen en 
we merken ook bij een deel van onze 
klanten”, aldus Hessy de Jong van de 
Echte Bakker in De Westereen en 
Dokkum. ,,Voedselverspilling moet 
eigenlijk niet kunnen, niet mogen in 
een maatschappij waarin veel mensen 
weinig hebben en een wereld waarin 
voldoende eten een probleem is. Wij 
merken een uitstekende belangstel-
ling voor deze app. Het mooie daarbij 
is dat je klanten vanuit de hele regio 

krijgt en vaak ook 
mensen die weinig 
te besteden hebben. 
Daarnaast heb je 
mensen die volledig 
achter deze ideologie 
van verspilling staan 
en er geen probleem 

van maken dat het brood een dag oud 
is. Het is gewoon nog van uitstekende 
kwaliteit. Er is totaal niets mis mee. 
De producten zijn goed en dan is het 
prachtig om te constateren dat het een 
goed plekje vindt. Je merkt echt dat 
veel mensen hier serieus mee bezig 
zijn. Mensen die dit ook principe ook 
thuis doorvoeren. Een uitstekende 
zaak. Als bakker bak je voor de klanten 
en doe verspilling pijn. Natuurlijk heb 
je de ene keer meer dan de ander, maar 
wat er uiteindelijk nog verkocht wordt 
krijgt de plek waar je het als bakker 
graag wilt hebben, bij mensen. Zowel 
in De Westereen als Dokkum merken 
we dit en natuurlijk is het aanbod per 
dag verschillend.” 

De Too Good To Go app helpt 
ondernemers met het tegengaan
van voedselverspilling.

 ‘Als supermarkt 
wil je geen 

goede producten 
weggooien. Dat is

zonde’

‘Red eten, help 
de planeet. Geef 

heerlijke producten 
een tweede kans en 
tegen lage prijzen’



20  |  de Westereender  

Welkom in Dokkum
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Fotograferen
om de mens te leren kennen
DROGEHAM - Voor zijn boek ‘It Gesicht fan Fryslân’, dat volgend voorjaar zal verschijnen, reisde fotograaf Arie 
Bruinsma uit St. Nicolaasga kriskras door Friesland. 111 betrekkelijk bekende en onbekende Friezen portretteer-
de hij. Zijn vrouw Cynthia schreef er de tekst bij. Hij sprak met die 111 Friezen en dus ligt de vraag voor de hand: 
wat heeft dit project hem over de Friezen geleerd?

Daar denkt Bruinsma even over na. Het 
is niet alleen het fotograferen, dat hem 
Friesland beter heeft doen leren ken-
nen. Hij werd geboren in de Wouden als 
zoon van een boer in Jistrum. Toen heit 
wel klaar was met de verspreid liggende 
stukken land en wel zag dat groei voor 
hem niet was weggelegd, ging hij wer-
ken bij de grasdrogerij in Opeinde en 
verhuisden ze naar Drogeham.

Met zijn vrouw Cynthia woonde hij 
nog even aan de Betonwei in Harkema, 
maar Cynthia was de levendige zomers 
gewend in haar geboortedorp Woud-
send, in Zuidwest Friesland. Ze wilde 
graag terug naar die streek en Arie ging 
mee, naar St. Nicolaasga. Kortom, Arie 
Bruinsma groeide op de Wouden, leeft 
in de Súdwesthoek en fotografeert over-
al in Friesland.

Dus het is van waarde als hij over de 
Friezen zegt: ,,Ik leau, hoe noardliker je 
komme, hoe tichterby de see, hoe djip-
per de gefoelens fan de Friezen binne. 
Hoe dat kin? It sil mei de striid tsjin it 
wetter te meitsjen ha, mei it drege wurk 
op de swiere klaai.’’

Programmeur
Aanvankelijk zag het er allerminst naar 
uit Arie Bruinsma fotograaf zou worden, 
dat hij zich zou bekwamen in een crea-
tief beroep. ,,Eins wie ik froeger in ferle-
gen jonkje’’, zegt hij. Bruinsma ontpopte 
zich eind vorige eeuw, toen veel digitale 
toepassingen nog bedacht moesten wor-
den, al als programmeur van software.

Begonnen bij Haitsma Beton als produc-
tiemedewerker, klom hij naar de functie 
van planner en later naar die van hoofd 
logistiek. Hij verdiepte zich in de infor-

matica en logica. Het was de tijd, dat 
webwinkels hun intrede deden. De ini-
tiatiefnemers ontbrak het niet aan han-
delsgeest, maar voor de software moesten 
ze bij mensen als Arie Bruinsma zijn.

Samen met een zakenpartner richtte 
Bruinsma een eigen bedrijfje op, dat zich 
gaandeweg toelegde op 360graden pre-
sentatie. Niet de camera draaide om het 
voorwerp, maar het voorwerp draaide 
voor de camera. Ze begonnen met een 

draaiplateau, dat slechts 5 kilo kon dra-
gen. Een paar jaar later hadden ze een 
plateau, dat 600 kilo kon hebben.

Reclamewerk was het en hij leerde in 
die periode alles over de techniek van 
het fotograferen van produkten, over de 
belichting, over de juiste camera’s en wat 
er voor een fraai beeld maar nodig was. 

Bloemen en famke
Bruinsma: ,,Op in kear makke ik sa’n 

opname fan in bosk blommen en ik 
tocht: hjir heart eins in famke by.’’ Dat 
was het begin van zijn liefde voor het 
maken van portretten. Want: ,,Oan ’t 
dat moment makke ik bylden fan deade 
dingen. Mar foto’s meitsje fan libbene 
minsken, fan gesichten, dat wie safolle 
moaier. Dat spruts my geweldich oan.’’

Hij besloot portretten te gaan maken, 
portretten van mensen. Maar niet wil-
lekeurig. Hij bedacht keer op keer een 
thema en zocht daar de mensen bij. De 
projecten volgden zich een redelijk snel 
tempo op: Red, Naturel, Puur Puber, 
Overlevers, Growing-Up, om er maar 
wat van te noemen.

Thema’s heeft hij nodig om gediscipli-
neerd te werk kunnen gaan. Wat daarbij 
helpt zijn de sociale media. Bruinsma 
plaatst oproepen op Facebook en de 
modellen stromen binnen, 
vrouwen vooral, viel Bruinsma op. 
Bruinsma: ,,Frouen ha mear mei har ei-
gen uterlik, mei harren eigen ferskining, 
as mannen. Frouen iepenje harren ek ea-
rder foar de kamera.’’

Na een serie projecten, waarin toch 
vooral vrouwen zich voor melden en de 
mannen onderbedeeld waren, bedacht 
Bruinsma voor zijn volgende project 
een list: hij riep mensen met een baard 
op om zich te melden. ,,Dan krijst al-
meast mannen’’, stelt hij glimlachend 
vast. ‘Baardmannen’ kwam het boek met 
mannelijke portretten te heten.

Multi-talent
Ondertussen leerde hij op zijn veertig-
ste nog bariton-saxofoon te spelen. Met 
succes, want hij voegde zich bij de har-
monie van St. Nicolaasga en later bij de 
fanfare van Ouwsterhaule. En dan was 
hij daarvoor ook nog eens een redelijk 
getalenteerde badmintonner. Whizz-
kid, kunstfotograaf, muzikant, badmin-
tonner. ,,Ja ja’’, grinnikt Bruinsma, ,,wy 
hawwe it hjir oer in multi-talent.’’

Er volgden meer projecten, tot Arie 
Bruinsma in november 2018 werd ge-
troffen door een herseninfarct. Een jaar 

lang revalideerde hij in Lyndensteijn in 
Beetsterzwaag. Hij zegt: ,,De spraaksin-
trum wie goed bleaun, mar ik koe noch 
net in fototastel beethâlde.’’ 

Nu is het 2021 en Arie Bruinsma fo-
tografeert weer, wat heet, hij zette 111 
Friezen op de foto. De laatste 33 deed 
hij in bijna een week door in elk der elf 
Friese steden drie inwoners te portret-
teren. De vraag is of zijn foto’s als die 
van hem zijn te herkennen vanwege een 
bepaalde stijl. Bruinsma: ,,De foargrûn 
is by my altyd ljochter as de achtergrûn, 
mar dêr bin ik net unyk yn.’’

Makkelijk is het niet mensen op de foto 
te krijgen zoals ze in wezen zijn. Me-
nigeen trekt een geforceerd gezicht als 
hij of zij de camera op zich gericht weet. 
Bruinsma: ,,Minsken moatte harren 
foar dy iepenje. Earst wat prate, wat op 
gemak stelle en dan pas begjinne. Mar 
ien as Akke Marije Marinus fan Boarn-
wird, it fotomodel, dêr hoecht dat net by, 
dy wit it knopke sels te finen.’’

Compliment
Een foto moet laten zien wat de persoon 
in kwestie op dat moment voelt. Dat is 
Bruinsma’s streven. En als hij iemand 
heeft gefotografeerd, die later komt te 
overlijden en de familie vraagt hem of 
diens foto op de rouwkaart en op de 
kist mag staan, dan raakt dat Bruinsma: 
,,Want dat betsjut, dat ik de persoan 
delset ha, sa as syn neisten him seagen. 
Dat is in komplimint.’’

Net zoals de eerste expositie van zijn 
foto’s in Drachten ook een compliment 
was, in ieder geval een erkenning van 
zijn werk en kwaliteiten. Volgend jaar 
februari is er wellicht in Vijversburg bij 
Tytsjerk een expositie met foto’s uit het 
boek ‘It gesicht fan Fryslân.’ Zijn taak zit 
wat dit project betreft erop, hij denkt na 
over het volgende thema. ,,Ik tink wolris, 
in sery oer de dea, soe dat wat wêze? Der 
leit noch altyd in grut taboe op de dea.’’

Bruinsma: ,,It fotografearjen nei myn 
hersenynfarkt is oars wurden. Ik sjoch 
better. Net letterlik, mar ik sjoch troch 
de lens better de emoasjionele tinten 
yn immen syn gesicht. En sels striel ik 
mear kwetsberrens út. Dat makket it 
makliker foar dyjinge foar kamera om 
him bleat te jaan, him of har te iepen-
jen. Dan kin it net oars as it wurdt in 
sprekkende foto.’’

De start van het project It Gesicht fan Fryslân in 
het gehucht Eagum, precies in het midden van 
de provincie. Op de foto van links naar rechts: 
Auke Hempenius, Cynthia en Arie Bruinsma en 
Pieter Jan Heidstra die samen dit project moge-
lijk maakten.
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Wij zijn op zoek naar schilders
Wie ben jij?
Wegens aanhoudende drukte willen wij ons bestaande team schilders gaan 
versterken met één of twee vakvolwaardige schilders en/of een leerlingschilder.

Ben jij een vakman en vind je het leuk om bij particulieren en zakelijke klanten 
een mooi stukje werk af te leveren? Dan komen wij graag in contact met jou.

Wij zijn op zoek naar een vakmanschilder die woonachtig is in de wijde omgeving 
van De Westereen of Terschelling. Je bent een beleefde en representatieve 
vakman met passie voor je werk, je stelt kwaliteit voorop en je bent 
oplossingsgericht.

Wie zijn wij?
Wij zijn een erkend schildersbedrijf met een historie van meer dan 85 jaar. 
Wij zijn een klein familiebedrijf waar een informele sfeer heerst en waar korte 
lijnen zijn wat de communicatie betreft. Eigen inbreng wordt bij ons enorm 
gewaardeerd.

Wij zijn werkzaam bij zowel particulieren als zakelijke klanten, maar ook voor 
overheden en instellingen. Daarnaast zijn wij specialist in de regio in het 
restaureren van monumentale panden. Vanwege extra werkzaamheden zijn wij 
met spoed op zoek naar versterking voor ons schildersbedrijf.

Wat bieden wij?
Wij hebben een bedrijfsauto voor je klaarstaan die je voor woon-werkverkeer 
mag gebruiken. Daarbij bieden we je leuke collega’s en een vast dienstverband. 
Ben jij niet de kandidaat waar wij naar op zoek zijn, maar ken je iemand die 
mogelijkerwijs wel geschikt is? Bij het aandragen van deze persoon ligt er voor 
jou een leuke vergoeding klaar.

Wat vragen wij van jou:
• Beschikt over een B-rijbewijs of bereid deze te halen;
• Tussen de 30 en 37.5 uur per week beschikbaar.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met  
Geert Elzinga: 0511-441818 of info@elzinga-schildersbedrijf.nl

CONTAINER HUREN?
Bij NNRD huurt u eenvoudig en snel een afvalcontainer!

Van afval naar grondsto�en en energie. Samen maken we de cirkel rond!

Meer info op nnrd.nl

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Dat kan bij ons op 23 en 24 december. 
Via het afhaalpunt naast de winkel.

Bestel op tijd!Bestel op tijd!
En ontvang bij een minimale besteding 
van € 25,- een gratis shopper!

Wij wensen u fijne feestdagen Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gezegend 2022!en een gezegend 2022!

Veilig en snel shoppen?Veilig en snel shoppen?

De Westereender
wenst u fijne feestdagen  

een een gelukkig nieuwjaar
Klasina, Nynke,  Johannes,  
Jaap, Marcel, Robin, Bonne, 
Johanna, Patrick,  
Johan Henk 
en Pieter Jan.
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Daniëlle verkoopt getekende kersttaferelen voor Vergeten Kind

‘Dit wil ik ieder jaar doen voor een goed doel’

DOKKUM - Van de wenskaarten die Daniëlle Boorsma van Studio Avant-
DAAN uit Dokkum maakte voor Stichting Het Vergeten Kind waren begin 
december al meer dan vierhonderd verkocht. Op deze met inkt getekende 
wenskaarten is een prachtig kersttafereel te zien dat één en al warmte 
uitstraalt. Warmte die 100.000 ‘vergeten’ kinderen in Nederland juist 
vaak zo moeten missen. Dat Daniëlle rond kerst voor de tweede keer op 
rij kaarten verkoopt voor het goede doel heeft een persoonlijke reden.

Tekst: Johanna Kommerie Foto’s: SoFo

Daniëlle is al zo lang zij zich kan her-
inneren bezig met tekenen, schilderen 
en andere vormen van kunst. Bij opa 
Bert Kappe kon zij als jong meisje 
urenlang aan tafel zitten om samen te 
tekenen. ,,Daar is mijn kunstenaarschap 
ontstaan”, vertelt Daniëlle. ,,Tijdens 
schoolvakanties ging ik vaak naar hem 
toe, dan zette hij een aantal spullen 
op tafel waar we dan een stilleven van 
maakten. Hij leerde me goed kijken, 
maar ook hoe ik tekentechnisch aan de 
slag kon gaan. Het woord ‘ellips’, dat 
heb ik van hem geleerd. Ik was altijd he-
lemaal begeisterd als ik met zijn mooie 
luxe tekenspullen aan de slag mocht. 
Mijn pake is dan ook echt mijn voor-
beeld. Niet alleen in het tekenen, maar 
ook omdat hij net als ik als docent voor 
de klas heeft gestaan.”

Van exposerend kunstenares naar 
Studio AvantDAAN

Op de middelbare school wist Daniëlle 
al vroeg dat ze naar de kunstacademie 
wilde gaan. Bij Academie Minerva 
ontwikkelde zij niet alleen haar kunste-
naarschap, maar ontwikkelde zij zich-
zelf ook als docent. Toen het diploma 
op zak was heeft ze enkele jaren onder 
haar eigen naam op verschillende plek-
ken geëxposeerd en kreeg ze tevens een 
baan als docent beeldende vorming. Na 
enkele jaren merkte Daniëlle dat ze van 
het exposeren niet voldoende energie 
kreeg. ,,Het kunstenaarschap is heel 
mooi, maar je kunt er niet zomaar van 
bestaan. Ook is het best een eenzaam 
bestaan, ik heb het daarom ook altijd 
willen combineren met voor de klas 
staan. Daarnaast vergt exposeren best 
een investering, zonder dat je weet of je 
er iets aan over zult houden. Bovendien 
is het best een wereldje an sich, en daar 
was ik niet altijd helemaal in thuis. Mis-

schien ben ik er iets te nuchter voor”, 
zegt Daniëlle. Dat, in combinatie met 
het moederschap en haar baan als do-
cent maakt dat Daniëlle enige tijd haar 
kunstenaarsbestaan op een wat lager 
pitje zet.

En toen kwam de eerste lockdown. ,,Ik 
dacht: oh hemel, wat is dit? Met twee 
jonge kinderen die thuis zaten, een 
man die thuis moest werken en dat ik 
zelf ook vanuit huis les moest geven, 
dat hakte er behoorlijk in. Waar ben 
ik zelf nog in dit verhaal? Uit frustra-
tie ben ik ‘s avonds weer gaan tekenen, 
met pen en inkt. Daar kwam ik van tot 
rust, ondertussen kon ik mijn gedachten 
wat ordenen. En er kwamen best leuke 
dingen uit, waar ik een eerste collectie 
kaarten van heb gemaakt. Toen dacht 
ik: ,,nee, dit is niet meer de kunstena-
res ‘Daniëlle Boorsma’. Dit moet een 
andere naam hebben. En zo ontstond 
Studio AvantDAAN. Onder die naam 
breng ik tijdloze ontwerpen uit, mooie 
ontwerpen met blijvende waarde. Met 
Studio AvantDAAN maak ik ontwer-
pen die zitten op de scheidslijn van 
kunst en commercie.”

Spoedoperatie voor zoontje
Vorig jaar bracht Daniëlle in samen-
werking met AllPrint in Dokkum een 
eerste wenskaart voor de kerst uit, ten 
bate van het Ronald McDonaldhuis 
in Utrecht. Met dit goede doel heeft 
Daniëlle een bijzondere band, nadat ze 
zelf samen met haar man Imco en oud-
ste zoontje een week in dit huis moest 
verblijven toen hun jongste zoontje 
Nathan met spoed moest worden ge-
opereerd.

,,Onze jongste is geboren met een 
skeletaandoening, achondroplasie ge-

naamd en in de volksmond ook wel 
dwerggroei genoemd. Tijdens een echo 
bij 32 weken zwangerschap bleek er 
iets niet goed te zijn. In één klap werd 
de roze bubbel zoals ik mijn zwanger-
schap ervaarde doorgeprikt, zo voelde 
het. Bij 36 weken zwangerschap kregen 
we te horen wat er dan mis was en weer 
twee weken later werd hij geboren. Bij 
kinderen met achondroplasie zijn de 
eerste twee jaar best 
spannend. Het meest 
zorgwekkende is dat 
er in de nek een ver-
nauwing kan ontstaan. 
We waren dus heel 
alert op signalen dat 
er iets niet goed zou 
zijn. Toen hij onge-
veer acht maanden 
oud was voelde ik dat 
er iets niet klopte. Er 
werd een afspraak ge-
maakt voor een MRI-scan in Utrecht 
en daar zijn we op 3 december in alle 
vroegte naartoe gereden. Mijn voor-
gevoel bleek te kloppen toen we hem 
bijna levenloos uit de auto haalden. 
Hij ademde bijna niet meer en we za-
gen hem van ons wegglijden. In de 24 
uur die daarop volgden hebben we hele 
spannende momenten beleefd. Het was 
heel intens. ‘s Avonds werd ons verteld 
dat hij de volgende dag met spoed ge-
opereerd moest worden maar dat er ook 
een grote kans op overlijden was. Is dit 
dan onze laatste avond samen, heb ik 
toen gedacht. Ik voelde me echt heel 
klein.” Vijf uur na de start van de opera-
tie kregen Daniëlle en Imco het verlos-
sende telefoontje dat deze geslaagd was, 
maar dat de komende uren nog wel heel 

tricky waren. Na enkele uren ging het 
steeds beter met Nathan. ,,Het was net 
of had hij zich nog nooit zo goed ge-
voeld”, vertelt Daniëlle. 

‘Ik wilde iets voor hen terug doen’
In de week dat de jongste van Daniëlle 
en Imco in het ziekenhuis moest blijven 
verbleven zij in het Ronald Mc Do-
naldhuis, om zo dicht bij hun zoontje te 

kunnen zijn. ,,Toen voelde ik al: ik moet 
ooit iets voor hen terug doen”, vertelt 
Daniëlle. ,,Aan alles is er gedacht. Het 
is er zo luxe als een hotel, maar voelt 
echt als een thuis. Met de andere gezin-
nen die er verblijven heb je direct een 
band, want je weet als ouders wat de 
ander doormaakt. Soms had je aan een 
half woord of een blik genoeg. Dat heb 
ik als heel bijzonder ervaren.”

Met Nathan, die inmiddels 2,5 jaar oud 
is, gaat het inmiddels hartstikke goed. 
,,Hij ontwikkelt zich net zoals ieder 
ander kind van die leeftijd. We heb-
ben echt twee prachtige kereltjes”, aldus 
Daniëlle. ,,Natuurlijk blijven er zorgen. 
Ik zal nooit meer zo onbevangen moe-
der zijn als voor die 32-weken echo, 

ik sta nu anders in het leven. Maar we 
hebben wel weer vertrouwen. We liggen 
er niet meer wakker van.”

Dikke cheque voor goede doelen
Van de vorig jaar ontworpen wenskaart 
werden meer dan 600 verkocht, waar-
door er een mooie cheque van meer dan 
duizend euro overhandigd kon worden 
aan het Ronald Mc Donaldhuis in 
Utrecht. ,,Voor mij was daarmee het 
cirkeltje rond”, vertelt Daniëlle. ,,Maar 
ik wist toen ook: dit wil ik voortaan 
ieder jaar doen voor een goed doel in 
Nederland.” De keuze voor Stichting 
Het Vergeten Kind maakte ze samen 
met AllPrint. ,,We zijn beide ouders 
van jonge kinderen en het welzijn van 
kinderen gaat ons aan het hart. Als do-
cent en mentor zie je bijvoorbeeld ook 
de verschillen in de klas. Er zijn veel 
kinderen bij wie ze het thuis financieel 
niet breed hebben, maar ook kinde-
ren die bijvoorbeeld mantelzorger zijn 
voor hun eigen ouders. Deze kinderen 
zijn vaak meester in het verbergen van 
hun problemen. Stichting Het Vergeten 
Kind zet zich in voor de 100.000 kinde-
ren in Nederland die in deze en andere 
schrijnende situaties moeten opgroeien. 
Dit doen ze bijvoorbeeld tijdens de 
Heppie-weekenden, waarin kinderen 
weer even helemaal kind kunnen zijn, 
maar ook door de politiek te bewerken. 
Zo werken ze aan een structurele oplos-
sing.”

De wenskaart die Daniëlle dit jaar 
maakte voor het goede doel heeft ook 
het logo van de Stichting Het Verge-
ten Kind in het ontwerp verwerkt. De 
kaarten zijn zowel in de eigen webshop 
www.studioavantdaan.nl verkrijgbaar 
- zolang de voorraad strekt – als bij 
SportStudio Dokkum en NynStyles in 
Dokkum. ,,We doen dit dan ook samen. 
Het is prachtig om te zien dat je door 
met andere partijen samen te werken 
zoveel kunt bereiken.” 

‘Ik zal nooit meer zo 
onbevangen moeder 

zijn als voor die 
32-weken echo, ik sta 
nu anders in het leven. 
Maar we hebben wel 
weer vertrouwen. We 
liggen er niet meer 

wakker van.’

Daniëlle als klein meisje met haar pake Bert Kappe, haar grote voorbeeld.

Wenskaarten met daarop een prachtig kersttafe-
reel dat één en al warmte uitstraalt. Warmte die 
100.000 ‘vergeten’ kinderen in Nederland juist 
vaak zo moeten missen. 

Daniëlle met haar man Imco en hun twee ‘prachtige kereltjes’. 
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Dè tijdelijke noodoplossing 

Gewoon thuis blijven douchen tijdens: 
 

Badkamer verbouwingen 
Renovatie 
revalidatie 

Unieke opblaasbare feestfiguren  
www.vtv.frl 

Familie Mozes

wenst u prettige
kerstdagen en een

gelukkig 2022
Jachthaven ’t Eibertsnêst, Kuikhorne

www.jachthavenkuikhorne.nl

SCHOONHEIDS/
PEDICURESALON

Femmy
De Welle 4, Twijzelerheide, 0511-449773

wenst u Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a

Tel.: (058) 266 23 85

wenst u een 
voorspoedig en groen 

2022

Hegekamp 5
TWIJZELERHEIDE
Tel. 0511 44 97 05

       www.doumaautoschade.nl

en personeel

wensen een ieder
een kleurrijk 2022

UW ZORG 
STAAT 

CENTRAAL 
OOK IN 

2022!

Uw zorg
staat centraal

WWW.ELZDEWESTEREEN.NL

Uw zorg
staat centraal

WWW.ELZDEWESTEREEN.NL

Hoofdlocatie	  ‘de	  Vesteynde’	  
Sportlaan	  10	  
9271	  VN	  	  de	  Westereen	  

  
Locatie	  Buitenpost	  
Schepperstraat	  2a	  
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Het team van 
De Vesteynde wenst 
u prettige feestdagen 

en een gezond
en fi t 2022

WIJ WENSEN U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 
        EN EEN GELUKKIG 
                   NIEUWJAAR

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen
T. 0511-445809

• inkoop
• verkoop
• bemiddeling

Rozenlaan 50, 9271 VL Zwaagwesteinde
Tel. 0511-445902

Wij wensen een ieder
Fijne Kerstdagen en

een goed 2022 toe

Visser Zwagerbosch 
voor al uw vitrages, 
overgordijnen en 
vloerbedekking 
T. 0511-441313 

Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een 

gezond 2022

www.notariskantoorbeks.nl

De notaris voor ondernemend Friesland
wenst iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig nieuwjaar 

T: 0511 - 47 22 12

K. Sikkemaweg 9, Zwaagwesteinde

Tel. 0511-441663

Wij wensen 
iedereen een

voorspoedig 2022

K. Sikkemaweg 9, Hoek Koopmansweg
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663

Dinsdagsmiddags gesloten

degelijk en betrouwbaar

Ondergoed: Beeren - Limosa

LAKENS EN DEKBEDOVERTREKKEN
  IN FLANEL EN KATOEN

•   
wol/katoen

•   Heren-/Damesnachtkleding 
Pyama’s/nacht-japonnen 

•  Dames- en herenkleding 
o.a. pantalons, rondom elastiek.

• Werkkleding    • Petten
• Tafelkleden      • Kleinvak
• Sokkenwol en ritsen

 Ruim assortiment in o.a.:

Wij wensen u fi jne 
feestdagen en een 

sportief 2022

Wenst u een gezond en sportief 2022Wenst u een gezond en sportief 2022
Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.

Ook voor uw Personal Coaching, begeleiding op maat en voetbalclinics lopen en coördinatie
Loopgroepen in Dokkum, Bergum en Oosternijkerk

06-38220546 | info@lopenmethugo.nl | 0511- 424317

w w w. l o p e n m e t h u g o. n lw w w. l o p e n m e t h u g o. n l

Haadwei 51A
9104 BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl
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! Wij wensen iedereen fi jne 

feestdagen en veel geluk 

in het nieuwe jaar

TT  0066  2211  9988  4488  6677            bbffwwff..hhvv@@ggmmaaiill..ccoommT 06 21 98 48 67      bfwf.hv@gmail.com

wenst u goede feestdagen
en een voorspoedig 2022!
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Milieubewust bezig bij Alphega apotheek 

DE WESTEREEN/DAMWÂLD – Alphega apotheek de Dokkumer Wâlden en de 
Dorpsacker zijn zeer betrokken wat betreft recycling van gebruikte materi-
alen. ,,Onze doelstelling is om mensen zo gezond en vitaal mogelijk te 
houden’’, stelt apotheker Sandra de Vries. ,,Als apotheek vorm je een 
belangrijke schakel in de gezondheidszorg van mensen.  Wij zijn ervan 
overtuigd dat het milieu daarin een belangrijke factor is en dat wij ook 
een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van onze wereld.’’

Tekst: Johannes van Kammen Foto: Marcel van Kammen

We gebruiken steeds meer medicij-
nen. In Nederland wordt naar schat-
ting per jaar minstens 140 ton via het 
riool en de zuivering op het opper-
vlaktewater geloosd. Het grootste deel 
gaat via de ontlasting en urine. Maar 
er worden ook overgebleven medicijn-
resten weggespoeld in het riool. San-
dra de Vries: ,,Met name overgebleven 
vloeibare middelen worden nogal eens 
slecht afgevoerd. Denk hierbij aan 
drankjes zoals antibioticum drankjes 
of hoestdranken. Medicijnen mogen 
nooit door het toilet of de gootsteen 
gespoeld worden. Spoel daarom lege 
flessen nooit na. En breng flessen met 
restjes altijd terug naar de apotheek. 
Ook strips en andere verpakkingen 
(zoals tubes of potjes) waar nog (res-
ten van) medicijnen inzitten moeten 
altijd weer bij de apotheek worden 
ingeleverd. De apotheek zorgt ervoor 
dat die op de juiste manier bij de ge-
meente worden aangeleverd en ver-
nietigd. Haal etiketten van doosjes en 
tubes in verband met de privacy. Lege 
doosjes en bijsluiters kunt u het beste 
thuis bij het oud papier doen.”

Nieuwe regeling
Het afgelopen jaar werden lege door-
drukstrips apart ingezameld, maar 
de trend is om steeds meer aan afval 
na-scheiding te doen. Nederlandse 
gemeenten werken al volgens dit 
principe. Met moderne technieken is 
het efficiënter en effectiever (en min-
der milieubelastend) om afvalstro-
men waar nodig achteraf te scheiden. 
Daarom mogen lege strips tegen-
woordig dus wel in de grijze container. 
,,In januari 2021 heeft Zorgverzeke-
ring De Friesland verplicht dat alle 
hulpmiddelen voor diabetici allemaal 
via een centraal adres moeten komen. 
Vóór de nieuwe regeling regelde de 
apotheek alles zonder onderscheid 
en leverde gratis gele boxen voor afval 
zoals naalden en stripjes, maar nadat 
bijna alles van ons was weggenomen 
vonden we dat niet meer reëel. We 
hebben dit vorig jaar in december al 
aangegeven bij de grootste leverancier, 
maar er bleek helemaal niet te zijn 
nagedacht over de afvalverwerking. 
Na een paar maanden en veel klach-
ten van hun klanten kwamen de an-
dere leveranciers toch met de lege gele 
boxen.” 

Gele boxen
,,Het inleveren van de volle boxen 
bleek lastiger’’, zegt Sandra. ,,We 

merkten al kort na het ingaan van de 
nieuwe regeling dat voor het innemen 
van de volle boxen vanuit de nieuwe 
leveranciers niks geregeld was. En ze 
ook niet van plan waren er iets voor 
te regelen. We hebben halverwege het 
jaar onze visie bijgesteld en besloten 
om toch de volle boxen te blijven in-
nemen. Gratis voor iedereen. De ge-
meente neemt het afval kosteloos in, 
maar het kost ons wel tijd, brandstof 
en daardoor dus geld om het op de 
juiste manier te verzamelen en naar 
de gemeente af te voeren. De beslis-
sing om het toch te blijven doen is 
vanwege het milieu. We maakten ons 
zorgen over waar de volle boxen met 
gebruikte materialen gedumpt zou-
den worden als wij ze niet meer zou-
den innemen. Het gaat tenslotte om 
de naalden en stripjes van diabetici 
met daarop regelmatig bloed. Voor de 
lege gele boxen moet de apotheek zelf 
wel betalen. De lege gele boxen voor 
het afval verstrekken wij alleen nog 
gratis aan klanten die via ons de hulp-
middelen krijgen. Anderen kunnen 
hun nieuwe leverancier vragen om 
lege boxen. Het is ook mogelijk een 
lege box bij ons te kopen voor 5 euro.” 

Inleveren bij de apotheek
,,We leveren insuline nog voor ieder-
een. Dat is een medicijn en geen hulp-
middel.  Insuline naaldjes en andere 
hulpmiddelen zoals strips mogen we 
van sommige andere verzekeringen 
dan De Friesland (nog) wel leveren. 
Het is wat dat betreft behoorlijk in-
gewikkeld geworden. En dat kan zelfs 
per apotheek verschillen. Er zijn ook 
nog andere naaldjes, dus niet voor di-
abetes, bijvoorbeeld voor mensen die 
vitamine B injecties of andere injecties 
krijgen via de apotheek. Die mogen 
we ook nog leveren. In die situaties le-
veren wij ook nog de lege containers.”

,,Lege insuline pennen (zonder 
naald!) mogen in het restafval. Ze zijn 
gemaakt van afbreekbaar materiaal en 
bevatten zo weinig insuline meer dat 
dat gewoon kan. Als er wel meer in-
suline in zit kunt u ze inleveren bij de 
apotheek. Dat geldt voor alle medicij-
nen. Daarvoor staat er een afvalzuil in 
de apotheek waar u het zelf in kunt 
doen. Of vraag ons aan de balie om 
hulp. We willen iedereen echt op het 
hart drukken om medicijnresten en 
volle gele boxen bij ons in te leveren 
en zo een positieve bijdrage te leveren 
aan het behoud van ons milieu.” 

Hoe is het nu met… Jelle B?

‘Liever zingen voor 
de klas dan voor een 
uitverkocht stadion’
DOKKUM - Vijftien jaar lang trad hij op voor volle zalen als professioneel muzikant. Het was een jongensdroom 
die uitkwam, maar toch knaagde steeds vaker een gevoel aan hem: wil ik dit nog wel? Op 1 januari 2020 hakte 
hij de knoop door en zette singer-songwriter Jelle B een punt achter zijn artiestenbestaan. Nu is de 35-jarige 
Jelle Broersma, afkomstig uit Dokkum, meester voor groep 7 van de Burgerschool in Dokkum.

Tekst: Klasina van der Werf

Jelle Broersma woont inmiddels met 
zijn vrouw en drie kinderen van 8, 6 en 
3 jaar in Wytgaard. Op het moment 
van het interview zit hij thuis met de 
kinderen in quarantaine. Corona. Zijn 
vrouw is aan het werk, dus af en toe 
moet hij de kinderen even tot de orde 
roepen. ,,Ik dacht dat mijn leven wat 
meer gestructureerd zou worden nu ik 
een andere baan heb, maar dat zit niet 
in mij’’, lacht Jelle. Toch heeft hij geen 
spijt van zijn carrièreswitch. ,,Juist 
omdat ik gestopt ben kan ik nu met 
een goed gevoel terugkijken op die 
tijd. Als je er in zit ga je maar door. 
Als artiest heb je een compleet ander 
leven, treed je op van donderdag tot 
en met zondag en kom je ’s ochtends 
vroeg om half zes thuis.’’

De energieke zanger Jelle B trad – 
zoals hij het zelf zegt - als ‘boerelul 
met de gitaar’ in zijn herkenbare rode 
jasje op in binnen- en buitenland. 
Zo speelde hij voor militairen in Af-
ghanistan, trad hij op in Chicago en 
reisde met Mark Rutte naar India om 
in Mumbai te spelen voor duizenden 
Indiërs. ,,Ik ben er trots op dat ik dat 
allemaal heb meegemaakt. Op dat 
moment was ik alleen maar bezig om 
verder te komen. Nu ik gestopt ben, 
kan ik pas plaatsen hoe bijzonder die 
periode was. Ik was best succesvol, had 
het goed voor elkaar en heb mooie 
dingen meegemaakt. Toch had ik het 
gevoel dat er meer in mij zit dan alleen 
muziek maken.’’

‘Muziek blijft altijd in mij zitten’
Wat hij wél wilde, wist hij niet. Hij 
dacht lang na, solliciteerde op vacatu-
res als brandweerman, jongerenwerker 
en postbode. Totdat hij wist dat hij 
‘iets met kinderen’ wilde. ,,Voordat 
ik muzikant werd heb ik ooit proef-
gedraaid bij de Pabo en wat ik mij 
herinner is dat ik altijd veel energie 
kreeg van kinderen. En nog steeds. Ik 
geniet ook nu weer van de kinderen 
in mijn klas op de Burgerschool in 
Dokkum. Daar kan geen uitverkocht 

GelreDome met 30.000 mensen te-
genop. Kinderen zijn altijd vrolijk en 
ik vind het hartstikke leuk om in een 
team te werken. Als artiest was ik al-
tijd alleen.’’ Jelle is nog bezig met zijn 
studie aan de Pabo en combineert dit 
met zijn baan bij Roobol, de stichting 
waar dertien openbare basisscholen in 
Noordoost-Friesland onder vallen. 

Dat Jelle B gestopt is als muzikant, 
wil niet zeggen dat Jelle Broersma ge-
stopt is met muziek maken. ,,Muziek 
blijft altijd in mij zitten. Als meester 
voor de klas neem ik mijn gitaar mee 
en ik zet me ook in voor activiteiten 
van de overkoepelende organisatie, 
zoals het Roobol Songfestival voor 
alle dertien scholen’’, vertelt Jelle. De 
kinderen uit zijn klas vinden het ook 
wel interessant, dat hun meester mee 
heeft gedaan aan The Voice of Hol-
land. ,,En er gaat momenteel weer een 
filmpje rond op TikTok van Johannes 
Rijpma en mij, van acht jaar geleden. 
‘Hie meester toen lang hier?’, vragen 
de kinderen aan mij.’’

‘Kinderen hebben baat bij onder-
wijs op school’

In coronatijd bracht Jelle samen met 
zijn collega’s van de Burgerschool een 
muzikale Ode aan de ouders door 
middel van een filmpje op social me-
dia dat massaal gedeeld werd. ,,De 
ouders doen het super, maar we heb-
ben ook gemerkt dat kinderen baat 
hebben bij onderwijs op school. Met 
elkaar en met hun vrienden. Daarvan 
leren ze het allermeest.’’ Jelle Broer-
sma heeft in de afgelopen twee jaar 
als meester ook ontzettend veel over 
zichzelf geleerd. ,,Het was niet altijd 
gemakkelijk om helemaal opnieuw 
te beginnen, maar ik ben blij dat ik 
deze stap gezet heb. Bij Roobol heb 
ik een fantastisch plekje gevonden en 
ik zie een mooie toekomst voor me op 
deze school. Liedjes schrijven doe ik 
nog steeds, maar dan meer voor me-
zelf. Al sluit ik niet uit dat er nog wel 
weer eens een cd komt. Als ik één ding 
geleerd heb is het dat je nooit dingen 
moet uitsluiten in het leven.’’
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Dé Transport Compagnon! 
De expert op het gebied van het vervoer van afval! 

Bel: 0512-368000
www.dtcsurhuisterveen.nl

DÉ TRANSPORT COMPAGNON!
DE EXPERT OP HET GEBIED VAN HET VERVOER VAN AFVAL!

WWW.DTCSURHUISTERVEEN.NL
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E: planning@dtcsurhuisterveen.nl 
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EEN GELUKKIG 2022

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

WINTER-
CHECK
WINTER-
CHECK
Wij controleren uw auto 
op een groot aantal 
veiligheidsaspecten. 

WINTER-
CHECK All 

Season 
banden
vanaf € 49,-

(per stuk)

airco, Opel radio met navigatie,  
dakrailing, elektrische ramen, cruise control, 
parkeersensoren voor en achter
LUXE UITVOERING! 
bj 2018 - 60.697 km   € 15.695,-

Deze auto wordt afgeleverd met  onderhoudsbeurt, 
nieuwe APK keuring, 6 MAANDEN BOVAG GARANTIE!

dakrailing, elektrische ramen, cruise control, 

Opel
Astra Wagon

1.0 TURBO
ONLINE
EDITIONBoersma vertrouwd met service

• 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

Uw autospecialist voor 
zowel  ‘oude’  
als  ‘nieuwe’ 
technieken
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Agent Wisam El-Helali begon zijn avontuur in AZC Dokkum

‘Mijn doel is dat je een 
superman krijgt als je om hulp vraagt’

DOKKUM - Wilde achtervolgingen door Den Haag, een inval bij een illegaal 
gokparadijs of een hoogopgelopen ruzie over de mondkapjesplicht in de 
tram. Wekelijks is agent Wisam El-Helali (32) op tv te zien in de politiese-
rie Bureau Hofstad op RTL 4 en Videoland. De knappe hoofdagent lijkt een 
ras-Hagenees, maar blijkt een onverwachte band te hebben met Fries-
land. In 1996 begon zijn eigen avontuur namelijk in het AZC in Dokkum. 

Tekst: Nynke van der Zee

Op 8 maart 1996 stappen de eerste 
mensen het AZC in Dokkum binnen. 
Na maandenlange voorbereiding mo-
gen de vrijwilligers en medewerkers 
eindelijk de eerste bewoners verwel-
komen. In dat beginjaar is één van die 
bewoners Wisam El-Helali. Samen 
met z’n ouders, broer en zusje verlaat 
hij z’n geboorteland Irak uit angst 
voor het regime van dictator Saddam 
Hoessein. ,,Ik was zeven bijna acht 
jaar toen we vluchtten’’, vertelt hij. 
,,Veel weet ik er niet meer van. Mis-
schien maar goed ook, want we heb-
ben onderweg heel wat angsten uitge-
staan. Regelmatig werden we als gezin 
van elkaar gescheiden, wat voor een 
enorme spanning zorgde. Ik herinner 
me nog dat we in de kofferbak van een 
auto moesten liggen en niet mochten 
hoesten toen we bij de grenscontroles 
kwamen. En ik heb levendige herin-
neringen aan onze vlucht door een 
bos. Ik hoor nu nog het blaffen van de 
honden die ons op de hielen zaten.’’

‘Ik hoor nu nog het blaffen 
van de honden die ons op 

de hielen zaten’

Gelukkig hebben we de foto’s nog
Het verhaal van Wisam klinkt als een 
akelig filmscenario, maar kent geluk-
kig een happy end. In 1996 komt het 
gezin na een lange zwerftocht vol 
spanningen aan in Dokkum. Een vol-

komen nieuwe wereld. ,,Ik kende de 
taal niet, de mensen niet en had geen 
idee waar we terecht waren gekomen’’, 
blikt hij terug. ,,In de winter konden 
we schaatsen op de sloot. We kregen 
een stoel om ons aan vast te houden. 
En ik herinner me nog een middag 
waarop er een circus langskwam. De 
acrobaten leerden ons allerlei trucjes. 
Mijn moeder heeft in haar album nog 
een foto van de groep kinderen van 
het AZC in circuskostuums.’’ 

Gelukkig dat die foto er is, want 
Wisam herinnert zich verder weinig 
van zijn tijd in Dokkum. ,,Ik denk 
dat ik als kind zo veel indrukken te-
gelijkertijd moest verwerken, dat mijn 
hersenen lang niet alles hebben opge-
slagen. Vergis je niet: als je hier komt 
als vluchteling stap je in een andere 
wereld, met een andere taal, andere 
gewoonten en een andere cultuur. Ik 
had even de tijd nodig om me aan 
te passen. Nadat we ons identiteits-
bewijs kregen, zijn we verhuisd naar 
Leidschendam, in de buurt van Den 
Haag waar vrienden van mijn ouders 
woonden. Op mijn papieren uit die 
tijd staat nog ‘Dongeradeel’ als woon-
plaats. Ook al was mijn verblijf in 
Dokkum kort en weet ik er niet veel 
meer van; het is toch de basis geweest 
van mijn toekomst in Nederland.’’

Superman bij de politie
Eenmaal verhuisd naar Leidschen-

dam krijgt Wisams leven echt vorm. 
Hij besluit na de middelbare school de 
opleiding tot doktersassistent te vol-
gen. ,,In onze cultuur zorgt een beroep 
in de medische sector voor status’’, legt 
hij uit. ,,Het doel was dat ik na deze 
opleiding zou doorstuderen voor fy-
siotherapeut, maar na twee jaar was 
voor mij wel duidelijk dat een medisch 
beroep totaal niet bij me paste. Tijdens 
een banenmarkt kwam ik bij de stand 
van de politie uit. Het gesprek met één 
van de aanwezige agenten vond ik zo 
inspirerend dat ik eigenlijk meteen 
wist: dit is waar mijn hart sneller van 
gaat kloppen. Ik wilde voor andere 
mensen klaarstaan, mensen helpen. Ik 
wist namelijk als geen ander hoe be-
langrijk het is dat iemand je helpt als 
je het alleen niet redt. Mijn doel is dat 
je een superman krijgt als je om hulp 
vraagt.’’ 

‘Ik weet als geen ander 
hoe belangrijk het is 
dat iemand je helpt 

als je het alleen niet redt’

Zijn beroepskeuze valt niet helemaal 
lekker bij z’n ouders. ,,Mijn ouders 
hadden een compleet ander beeld van 
de politie. In Irak was de politie op de 
hand van Saddam Hoessein. Agen-
ten waren niet te vertrouwen. Mijn 
mededeling dat ik bij de politie wilde 
werken, voelde voor hen dan ook als 
een klap in hun gezicht. Het heeft 
best lang geduurd voordat ze zagen 
dat mijn baan heel anders is dan wat 
een politieagent in Irak doet. Ze zien 
nu dat ik mijn steentje bijdraag aan 
een veilige samenleving. Dat ik word 
uitgedaagd om het beste uit mezelf te 
halen. En dat ik iets goeds doe voor de 
mensheid. Weliswaar niet als medicus, 
maar als politieagent.’’ 

Bekend van televisie
Inmiddels is Wisam 12,5 jaar in 
dienst bij de politie in Den Haag. Een 
pittige baan. ,,Ik maak heftige dingen 
mee, maar heb ook heel leuke gesprek-
ken met mensen op straat. Toen de 
televisieploeg bij ons aanklopte met 
de vraag of ze ons als team mochten 
volgen met de camera heb ik geen 
moment getwijfeld. Dit is de uitge-
lezen kans om aan heel Nederland te 
laten zien wat het beroep van agent 
inhoudt. Dat je af en toe in span-
nende situaties terechtkomt, waarbij 
je moet vertrouwen op je training en 
je collega’s. Er rouleren op internet 
ontzettend veel filmpjes van agenten 
die geweld gebruiken, maar je ziet als 
kijker nooit het hele verhaal. Dat hele 
verhaal zie je wel in Bureau Hofstad. 
Precies dat was de reden dat ik ja heb 
gezegd tegen de cameraploeg.’’

‘Er rouleren op internet 
ontzettend veel filmpjes 
van agenten die geweld 

gebruiken, maar je ziet als 
kijker nooit het hele verhaal’

In z’n politie-uniform wordt Wisam 
sinds de uitzendingen regelmatig her-
kend door mensen op straat. ,,Ik merk 
dat heel veel jongeren de afleveringen 

zien en daardoor een duidelijker beeld 
krijgen van wat wij als politie doen. 
Dat ze meer respect hebben voor ons 
werk. Ook mijn familie volgt de af-
leveringen nauwlettend. Mijn ooms 
en tantes, neefjes en nichtjes wonen 
verspreid over heel Europa. Via de fa-
milie-app krijg ik na iedere aflevering 
complimenten. Ook mijn ouders zijn 
ontzettend trots op me.’’  

Wijkagent in de Schilderswijk
In januari begint Wisam als wijkagent 
in de Schilderswijk, een nieuwe uitda-
ging waar hij enorm veel zin in heeft. 
,,Het is een nieuwe rol die ontzettend 
goed bij me past. Als wijkagent krijg ik 
de kans om langere tijd betrokken te 
zijn bij mensen die mijn hulp kunnen 
gebruiken. Ik wil straks een bekend ge-
zicht worden in de wijk en het vertrou-
wen van de mensen verdienen, zodat 
ouders me weten te vinden wanneer ze 
niet meer weten wat ze met hun zoon 
of dochter aan moeten. Ik wil graag 
echt betrokken zijn bij dat proces. Er 
zijn zo veel mensen - jong en oud - die 
klagen dat ze hier in Nederland geen 
kansen krijgen. Ik wil laten zien dat dit 
bullshit is. Ik wil laten zien dat ik 24 
jaar geleden zelf bij nul ben begonnen 
en inmiddels een fantastisch leven heb 
weten op te bouwen. Ik ben Nederland 
ontzettend dankbaar dat ik die kans 
heb gekregen.”

‘Ik ben Nederland 
ontzettend dankbaar voor de 
kansen die ik heb gekregen’

Binnenkort verlaat Wisam dus zijn 
vertrouwde bureau aan de Jan Hen-
drikstraat, waar hij sinds 2012 werkt. 
,,Gelukkig blijf ik mijn collega’s nog 
wel zien. Mijn nieuwe bureau Hoefka-
de in de Schilderswijk ligt bijna om de 
hoek. Qua werk ben ik echt opgegroeid 
aan de Jan Hendrikstraat. Daar heb ik 
sinds 2012 geleerd om een goede poli-
tieman te worden. De collega’s aan de 
Jan Hendrikstraat zijn als een familie 
voor mij die ik nooit ga vergeten. Door 
de Jan Hendrikstraat ben ik de agent 
geworden die ik op dit moment ben en 
daar ben ik dankbaar voor. Dit jaar is 
een mooie afsluiter voor mij bij de Jan 
Hendrikstraat en 2022 een goed begin 
aan bureau Hoefkade.’’

Partner in crime
Ondanks alle veranderingen blijft één 
partner in crime sowieso aan zijn zij-
de. ,,Beatrix, mijn vriendin’’, glundert 
Wisam trots. ,,Zij is echt mijn steun 
en toeverlaat, mijn rots in de branding. 
We hebben elkaar zeven jaar geleden 
leren kennen in Budapest, waar een 
oom en mijn neef en nicht wonen. 
Het was liefde op het eerste gezicht. 
Dat gevoel had ik nog nooit eerder 
gehad. Voor mij heeft Beatrix haar 
thuisland Hongarije achter gelaten 
om samen een toekomst in Nederland 
op te bouwen. Wat dat betreft delen 
we een soortgelijk verleden, omdat 
we beide een nieuwe start hebben ge-
maakt in een ander land. Maar ik durf 
met trots te zeggen dat we inmiddels 
net zo Nederlands zijn als iemand die 
hier geboren is.’

Wisam met presentator 
Ewout Genemans van 
de televisieserie 
Bureau Hofstad die 
op RTL4 te zien.

Het AZC dat van 1996 tot
2009 in Dokkum was gevestigd.

Wisam met zijn vriendin Beatrix.
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e n  e e n  g e z o n d , 
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      Fijne Kerstdagen & een Fijne Kerstdagen & een 
  voor  voorspoedig nieuwjaar!        spoedig nieuwjaar!        

vishandel mattie
Wenst u een 

gelukkig nieuwjaar 
en een gezond 

2022
VOOR DE 

LEKKERSTE VIS 
MOET U BIJ 

MATTIE ZIJN

06-16673750

WWW.DRS-INSTALLATIE.NL

wenst u een fijne
feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar

wenst u
Prettige Kerstdagen

en een
Gezond Nieuwjaar!!

www.schoonheidssalon-lecygne.nl

Hilda Boskma-Kiemel
Noarder Stasjonsstrjitte 65, De Westereen
Tel. 0615593131
hilda@schoonheidssalon-lecygne.nl

IN- EN VERKOOP  |  ONDERHOUD  |  REPARATIE
AIRCO SERVICE  |  DIAGNOSE APP.  |  APK

Fietsen, 
fi etsonderdelen 
en accessoires!!!

Tweedehands 
brommers- 
en onderdelen!!!

Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide   |  tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl

GROTE 
STERKE 
SNEEUW-
SCHEP 
€ 9,95

wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2022
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GROTE 
STERKE 
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€ 9,95

Wij wensen jullie allen � jne feestdagen en veel liefde, gezondheid en geluk in
het nieuwe jaar. Wij hopen ook in 2022 weer veel baby’s te mogen verwelkomen!  

Janke, Sieuwke, Marjanna, Annelies, Tessa en Welmoed.

2022

Suderein 44, 9255 LC Tytsjerk
Tel.: 0511 43 12 56

www.tankstation.nl

Tytsjerk, Kollumerpomp, Surhuisterveen, Dokkum.

Postma Tankstation BV 

wenst iedereen 

Prettige Feestdagen 

en een 

Voorspoedig en gezond
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Wenst u Fijne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

www.dtbzonwering.nl

Wenst u Fĳ ne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

www.dma.frl

Wenst u een Wenst u een 
gelukkig 2022gelukkig 2022
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Achter Frieslands grauwe hemel 
schijnt wel degelijk de zon
FOUDGUM/TYTSJERK/BURGUM - ‘Wa bin ik om in boek te skriuwen oer François HaverSchmidt?’ Dat vroeg de uit 
Bornwird afkomstige Johannes Keekstra (41) zich in eerste instantie af. Maar gedurende zijn zoektocht naar de 
bekende dominee-dichter François HaverSchmidt, beter bekend als Piet Paaltjens (1835-1894), ontdekte hij 
dat hij meer overeenkomsten met hem heeft dan hij dacht. Vol trots presenteerde Johannes onlangs zijn boek 
‘Onder Frieslands grauwe hemel’ in de Mariakerk van Foudgum.

Tekst: Klasina van der Werf

Het is dezelfde kerk waar  Johannes 
vroeger weleens in de bankjes zat. Niet 
zo vaak – ‘wy wienen net sa tsjerks’ – 
maar als leerling van de basisschool in 
Borwird ontkwam je er niet aan. De 
drie dorpen Bornwird, Foudgum en 
Raard deelden de kerk en het dorps-
huis; winkels waren er niet. ,,Ik ha al-
tyd wol witten dat der yn dizze tsjerke 
in bysûndere dûmny wie, François 
HaverSchmidt. Ek hie ik syn namme 
wolris sjoen op in strjitnammebuords-
je’’, vertelt Johannes die op het punt 
staat te verhuizen van de Lytse Geast 
(Tytsjerk) naar Burgum. De naam viel 
hem al op jonge leeftijd op en toen hij 
op de middelbare school ontdekte dat 
Piet Paaltjens dezelfde man was als 
de dominee van dat straatnaambordje 
wilde hij er meer over weten. ,,Syn 
skriuwstyl spruts my oan. Foaral de 

swarte humor yn syn gedichten yntri-
gearde my, bygelyks yn it gedicht De 
Zelfmoordenaar’’, vertelt Johannes. 
Tijdens zijn Lerarenopleiding Neder-
lands kreeg hij les in literatuur en po-
ezie en kwam opnieuw de naam Piet 
Paaltjens bovendrijven. Johannes ver-
baasde zich erover dat een 19e eeuwse 
dominee het aandurfde om gedichten 
te schrijven over lust, liefde, vrouwen 
en de dood. Minstens zo bijzonder 
vond hij het dat deze man als domi-
nee was begonnen in Foudgum. ,,Hy 
stapte dik 150 jier lyn om yn it gebiet 
dêr’t ik grutbrocht bin.’’

Haat-liefdeverhouding
met Friesland
Johannes zijn leven ging door en 
vanwege alle drukte verdween François 
weer naar de achtergrond. Hij kreeg 

een baan bij de provincie Fryslân waar 
hij nog steeds werkt als teamleider op 
de afdeling Communicatie en Media. 
Vanuit die functie werd hij in 2018 
gedetacheerd bij Culturele Hoofdstad 
LF2018. Hij was vooral gecharmeerd 
van het project Ûnder de toer waarbij 
bijzondere verhalen in tientallen 
Friese dorpjes tot leven kwamen door 
middel van theater, een expositie 
of een lezing. ,,Tusken alle plannen 
seach ik gjin Foudgum en ek gjin Piet 
Paaltjens. Ik hie it sels te drok en wie 
neist it wurk ek noch yn it akteursfak 
rolle’’, vertelt Johannes. Zo kroop hij 
in de huid van Jan Jacob Slauerhoff, 
eveneens een dichter uit Leeuwarden 
die een haat-liefdeverhouding met 
Friesland heeft. ,,Yn dy sin like hy wol 
op François HaverSmidt. It sterkte my 
om my mear te ferdjipjen yn François 
alias Piet Paaltjens.’’ In 2019 nam hij 
eindelijk de stap om zijn daad bij het 
woord te voegen. Hij ging naar de 
boekhandel in Leeuwarden op zoek 
naar een biografie van HaverSchmidt 
en ontdekte dat zijn dichtbundel 
Snikken en Glimlachjes uit 1867 
nog steeds verkocht wordt. Op de 
tweedehands afdeling vond hij een 
‘tin suterich âld boekje’ over François 
HaverSchmidt zijn tijd in Foudgum. 
Hij had dit geschreven onder zijn 
eigen naam. Vanaf dat moment ging 
er een wereld voor Johannes open.

Super fette titel
De tekst was 140 jaar oud, maar Jo-
hannes wist precies wat de schrijver 
bedoelde. ,,Dat wie hiel apart. Ik kin 
de omjouwing fan Foudgum, dus ik 
seach foar my wat hy opskreaun hie.’’ 
Ook ontdekte Johannes hoe belangrijk 
de tijd in Foudgum – van 1859-1862 - 
voor de dominee uit het dorp geweest 
was. Voor Johannes was dit de aan-
leiding om er een theaterstuk over te 
maken. ,,Ik moat hjir eat mei dwaan’’, 
wist hij. Wat hem opviel was dat Fran-
çois HaverSchmidt niet gelukkig was 
in Friesland. Vooral vergeleken met 
het bruisende studentenleven dat hij 
in Leiden had gehad viel het kleine 
dorp, met de harde wind, waar je met 

de laarzen en een stok door de klei 
liep, vies tegen. ,,Hy wie der allinnich, 
hie gjin frou en asto syn ferhaal lêst, 
reinde it altyd yn Fryslân.’’ De titel 
van Keekstra’s boek ‘Onder Frieslands 
Grauwe Hemel’ is dan ook een citaat 
uit een brief die François schreef toen 
hij bij zijn zus in Leeuwarden verbleef 
terwijl hij wachtte totdat er een beroep 
op hem werd gedaan als dominee. 
,,Dy sin bleaun yn myn holle hingjen 
en ik tocht, dat is in super fette titel 
foar in boek.’’

Krekt lykas froeger
En dan te bedenken dat Johannes 
helemaal geen boek zou schrijven. 
Het was namelijk zijn bedoeling om 
alleen een theaterstuk te maken. Het 
bestuur van de kerk had hij al mee. In 
april 2019 zou hij beginnen met het 
schrijven van het script en het was de 
bedoeling om het stuk een jaar later 
op te voeren. ,,Troch corona wie myn 
aginda jûns ynienen leech. Ik hie mear 
tiid om my te ferdjipjen yn Paaltjens 
en socht yn digitale kranten en op 
Marktplaats nei boeken oer de dich-
ter. Der binne hjir hiel wat pakkets-
jes besoarge. It fielde wer krekt lykas 
froeger doe’t ik as puber de postboade 
ôfwachte op kassettebantsjes dy’t ik 
ruile mei oare muzykfanaten út de 
wrâld, tape-trading hjitte dat. Datsel-
de gefoel hie ik no wer.’’ Al snel vond 
Johannes Keekstra een uitgever –Wij-
demeer - die heil zag in zijn plannen 
en het boek wilde uitgeven. ,,Eins siet 
alles my yn dit projekt mei’’, vertelt Jo-
hannes die zelf nog steeds het meest 
verbaasd is dat hij zich nu echt de 
schrijver van het boek over François 
HaverSchmidt mag noemen. Wel wist 
de auteur precies wat hij wilde. Het 

moest visueel een mooi boek worden, 
harde kaft, full colour, met prachtige 
foto’s en eigen tekeningen. François 
bleek zelf in zijn leven ook vele teke-
ningen te hebben gemaakt, op enve-
loppen en losse blaadjes. ,,Dat doch ik 
ek altyd.’’

Yn syn fuotspoaren
Zo zijn er meer overeenkomsten tus-
sen de beroemde dichter en Johannes. 
Dat ontdekte hij tijdens het schrijven. 
,,Oan de iene kant hie hy wol krityk 
op Fryslân en de Friezen, mar oan de 
oare kant wie hy ek grutsk op syn hei-
telân, dat herken ik wol. Ik hâld ek wol 
fan swarte humor, mar hy seach alles 
troch in hiel donkere bril. Doe’t ik be-
gûn oan dit boek siet ik ek even yn in 
dip, middenyn in skieding. Mar ik ha 
leard om myn donkere bril faker ôf te 
setten. Ik bin grutsk op mysels, dat it 
slagge is om dit boek te meitsjen. Ik ha 
letterlik en figuerlik yn syn fuotsporen 
rûn, ik ha yn syn hûs sliept en sels oer 
him dreamd. Yn it swart-wyt’’, lacht 
hij. Met François Haverschmidt liep 
het niet goed af. Hij maakte zelf een 
einde aan zijn leven. Johannes Keek-
stra heeft juist van deze man geleerd 
om positief naar het Noordoost-Friese 
landschap, de mensen en die grauwe 
hemel te kijken. Wetende dat daarach-
ter de vogels fluiten en de zon schijnt. 
Johannes spreekt uit eigen ervaring, 
hij straalt. Zat hij aan het begin van 
dit project nog in een dip, zijn vrien-
din Marjan bracht daar verandering 
in. ,,Sy steunt my yn dit projekt. Sy 
brocht my sels op it idee om in eigen 
bier út te bringen dat der by past. En 
it moaiste fan alles is, as dizze krante 
útkomt, bin ik miskien al heit.’’

Onder Frieslands grauwe hemel
Het boek ‘Onder Frieslands grauwe hemel’ gaat over François Haver-
Schmidt (pseudoniem Piet Paaltjens) die in 1859 zijn carrière als dominee 
begint in het dorpje Foudgum. Hij is er afwisselend opgetogen en dood-
ongelukkig. De periode wordt van grote invloed op zijn leven. Waar de 
dichter-dominee in het Friese dorpje tegenaan loopt, is weergegeven in 
dit boek. Centraal staan twee teksten van hemzelf: ‘Mijn eerste gemeente’ 
(1880), een terugblik op zijn grijze tijd in het noordoosten van Fryslân. En 
‘Vreemdeling in het land van de alledaagse werkelijkheid’ (1861), geschre-
ven in de Foudgumse pastorie als toekomstvisioen voor die onherbergzame, 
maar bijzondere streek. 

Het toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde boek is landelijk verkrijg-
baar bij de (online) boekhandel en via grauwehemel.frl

Johannes Keekstra 
in de Mariakerk 
in Foudgum met 
blondlokkige Jo-
hanna, het speciale 
biertje van Grauwe 
Hemel. 

De in Leeuwarden geboren dominee 
François HaverSchmidt (1835-1894) 
gaat in werkelijkheid schuil achter de 
dichter Piet Paaltjens.



30  |  de Westereender  

In de winkelstraat van Kollum voor de 
lekkerste gebakken vis / plate-gerechten. 

In de vitrine ruime keuze aan verse vis 
rechtstreeks van de visafslag.

It Kollumer Fiskje
Voorstraat 86, Kollum.
E: info@kollumerfi skje.nl
T: 05 11 40 33 39

W: www.kollumerfi skje.nl
Ook te vinden op

Open van woe t/m zaterdag

Voor De Feestdagen

/Weekenden:

- Vissalades

- Vishapjesschotels

- Gourmetschotels

It 
Kom Fik

It Ko 

Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

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

www.dma.frl

kinderwoud.nl

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

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

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

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

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

Volop nieuwe 
wintercollectie
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Gele M
Voordat we kinderen kregen wisten 
we precies hoe we ze ‘later’ zouden 
opvoeden. Als ik één ding heb geleerd, 
nu ik tien jaar mem ben, is dat theorie 
en praktijk niet helemaal met elkaar 
overeenkomen. Of zeg maar gerust, 
helemaal niet.

Neem nou als voorbeeld de McDo-
nald’s. Het was onze bedoeling om 
een bezoek aan deze fastfoodketen zo 
lang mogelijk uit te stellen zodat het 
voor de kinderen speciaal zou blijven. 
In de praktijk blijkt echter dat deze 
restaurants dé oplossing zijn voor 
kinderen (of eigenlijk voor de ou-
ders), vooral als je onderweg bent op 
vakantie. In het begin gebruikten we 
nog als codewoord ‘Gele M’, maar die 
werd door onze meiden al snel geas-
socieerd met ‘patat’ en ‘Happy Meal’. 
Nog altijd noemen onze kinderen de 
McDonald’s de ‘Gele M’.

Toen we hoorden dat er een Gele M in 
Dokkum zou komen, ging er gejuich 
op bij ons thuis. En dan heb ik het niet 

alleen over de kinderen. Want nog ver 
voor de geboorte van onze kinderen 
waren wij allebei al ‘gek op Mac’. Voor 
mij is dat niet altijd zo geweest, want 
zoals ik in de vorige Westereender al 
meldde, heb ik een jeugdtrauma ge-
had van de McDonald’s.

Ik denk dat ik een jaar of tien was toen 
we tijdens onze vakantie in Frankrijk 
een bezoek brachten aan de McDo-
nald’s. Een heel feest, want in die tijd 
gingen we bijna nooit ‘uit eten’. Net 
als mijn twee grote zussen nam ik een 
Happy Meal. Als verrassing kregen we 
er een emmertje en schepje bij. Na de 
hamburger en friet speelden we in de 
draaimolen en daarna reden we in de 
warme auto weer terug naar de camping. 

Ik zat in het midden met mijn twee 
zussen naast me. Mijn emmertje had 
ik op schoot. Dat was maar goed ook, 
want van die hamburger in combina-
tie met de draaimolen en de warmte 
werd ik ontzettend misselijk. Ik zal 
de details verder besparen, maar het 

emmertje kwam in elk geval goed van 
pas. Vanaf dat moment wilde ik nooit 
meer naar de McDonald’s. Sterker 
nog, ik werd al misselijk van de geur 
als ik één stap over de drempel zette.

Dit veranderde pas nadat ik mijn man 
leerde kennen die als bijbaantje – hoe 
is het mogelijk – bij de McDonald’s 
in Leeuwarden werkte. Het was in de 
tijd dat de McKroket werd geïntrodu-
ceerd en tijdens de Hollandse weken 
kreeg je er gratis hot chocolate bij. Op 
school had ik net geleerd dat je een 
trauma moet herbeleven om er vanaf 
te komen. Dus stapte ik na ruim tien 
jaar voor het eerst weer eens een Mc-
Donald’s binnen. Het werkte. Nu kun 
je mij midden in de nacht wakker ma-
ken voor een McKroket en zelfs een 
hamburger sla ik niet af. 
Ook onze kinderen worden nog 
steeds blij van een Happy Meal. Tot 
nu toe konden we altijd nog wel een 
goede reden verzinnen om een be-
zoek aan de Gele M te brengen. Als 
we op vakantie gingen bijvoorbeeld, of 

als we iets te vieren hadden of omdat 
we in een lockdown zaten. We maak-
ten er dan echt een uitje van. Ik ben 
benieuwd hoe dat zal gaan nu we in 
Dokkum een McDonald’s op fietsaf-
stand hebben. Voor de goede opvoe-
ding hoeven we het niet meer te laten, 
want het zo lang mogelijk uitstellen 
van een bezoek aan de fastfoodketen 
met onze kinderen is toch al mislukt. 
Ondanks dat wij hier als enige plek op 
de kaart van Nederland nog geen Gele 
M in de buurt hadden. Het is deze re-
gio dus wél gelukt om de McDonald’s 
zo lang mogelijk te weren. 

Nu deze vestiging in Dokkum er 
toch is kunnen we er het beste maar 
de positieve kant van inzien: voor een 
bijbaantje hoeven onze kinderen later 
niet ver te zoeken, voor het toerisme is 
het restaurant een aanvulling en - wat 
misschien nog wel het mooiste is - we 
wonen nu dichterbij de McKroket 
dan ooit! 

Klasina van der Werf

COLUMN

Weer verbod op siervuurwerk 
en dat is voor Gerrie Sijtsma heel zuur
DOKKUM - Dat er voor het tweede jaar op rij geen siervuurwerk verkocht 
mag worden is voor Gerrie Sijtsma, eigenaresse van PD Automaterialen 
in Dokkum, een flinke tegenvaller. ,,De overheid gebruikt corona om het 
consumentenvuurwerk helemaal aan banden te leggen.”

Tekst en foto: Johanna Kommerie

Normaliter geniet Sijtsma enorm van 
de jaarwisseling en alles wat daarbij 
komt kijken. Tijdens de laatste drie 
dagen voor de jaarwisseling mocht 
tot voorheen siervuurwerk verkocht 
worden. Drukke dagen waarbij ieder-
een zich het vuur uit de sloffen loopt 
om alle klanten te kunnen bedienen, 
maar ook heel gezellige dagen waar-
bij iedereen vrolijk en opgewonden de 
winkel binnen gaat. 

Vorig jaar besloot de overheid om het 
siervuurwerk in ieder geval voor die 
jaarwisseling te verbieden om zo de 
zorg - die het erg druk had vanwege 
de coronabesmettingen - te kunnen 

ontlasten. Ook dit jaar is die afweging 
gemaakt en is er een verbod gekomen 
op de verkoop van siervuurwerk. De 
verkoop van het zogeheten categorie 
1-vuurwerk, ook wel kindervuur-
werk, mag nog wel. ,,En dat terwijl de 
meeste ongevallen met vuurwerk echt 
niet komen van het siervuurwerk dat 
wij verkopen”, vertelt Sijtsma. ,,Het 
is juist het illegale vuurwerk dat voor 
problemen zorgt. Zoals wij begrepen 
hebben is dit besluit genomen op ad-
vies van drie burgemeesters van drie 
grote steden, maar de burgemeesters 
hier op het platteland is niets ge-
vraagd. Volgens ons is het gewoon 
een politiek besluit. Al jaren willen 

verschillende partijen dat het consu-
mentenvuurwerk verboden wordt en 
nu met corona hebben ze een moge-
lijkheid gevonden om dat er door te 
drukken.”

‘Pak juist het illegale vuurwerk aan!’
Dat terwijl Sijtsma, de overige vuur-
werkverkopers en de vuurwerkbran-
che de afgelopen 
jaren al het nodige 
hebben gedaan om 
de jaarwisseling 
zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. 
,,We hebben tot 
nu toe altijd mee-
bewogen met wat 
er van ons ver-
langd wordt. De branche maakt zich 
hard voor goede voorlichting, wij ge-
ven gratis vuurwerkbrillen mee aan 
alle klanten en verschillende soorten 
vuurwerk zijn inmiddels allang verbo-

den omdat dat minder veilig zou zijn, 
zoals al het knalvuurwerk, vuurpijlen 
en Romeinse kaarsen. Wat er nu nog 
over is is voor consumenten gewoon 
veilig te gebruiken. Als er nog wel eens 
iets misgaat dan is dat omdat men zelf 
onverantwoord met het vuurwerk 
omgaat”, vindt Sijtsma. ,,Het zou be-
ter zijn om harder op te treden tegen 

illegaal vuurwerk, 
dat je vaak gewoon 
zelfs online kunt 
bestellen. Want 
jongeren zullen 
hoe dan ook vuur-
werk willen afste-
ken. Als ze het bij 
ons niet kunnen 
krijgen dan zoe-

ken ze het wel in het illegale vuurwerk. 
Dat stop je niet door ons vuurwerk te 
verbieden. Maar de ellende die achter 
dat illegale vuurwerk wegkomt, straalt 
wel af op onze branche.”

Sijtsma maakt zich zorgen om de le-
veranciers van het vuurwerk, nu zij al 
twee jaar op rij hun spullen opgesla-
gen moeten houden in hun bunkers 
en geen cent verdienen. ,,Wij heb-
ben na lang wachten 6% gecompen-
seerd gekregen, maar de leveranciers 
die wij spreken nog helemaal niets. 
En dat terwijl zij er toch een heel 
jaar mee bezig zijn. Ik ben wel bang 
dat er bedrijven failliet zullen gaan.” 
Voor Sijtsma betekent het tweede jaar 
op rij dat ze geen siervuurwerk mag 
verkopen een gigantische klap in haar 
omzet. ,,We hebben bovendien al veel 
kosten gemaakt. We maken ieder jaar 
kosten voor controles en onderhoud 
om het vuurwerk zo veilig mogelijk op 
te kunnen slaan. Voordat je geld ver-
dient aan vuurwerk ben je al flink wat 
investeringen kwijt. Gelukkig hoeven 
wij er niet van te bestaan, maar dat 
geldt voor de leveranciers wel. Het is 
de vraag of zij dat kunnen volhouden.”

Bij PD Automaterialen is dit jaar wel weer 
het zogeheten categorie 1-vuurwerk te 
koop. Gerrie Sijtsma: ,,Vorig jaar is daar 

enorm veel van verkocht. Er kwamen veel 
ouders met kinderen in de zaak die von-
den dat er toch íets qua vuurwerk moest 

zijn voor de kinderen. Dat verwachten we 
dit jaar ook weer.’’ Categorie-1 vuurwerk 

ligt nu al in de winkel en is tevens te 
bestellen op vuurwerkdokkum.nl 

‘Al jaren willen 
verschillende partijen dat 

het consumentenvuurwerk 
verboden wordt en nu 

met corona hebben ze een 
mogelijkheid gevonden om 

dat er door te drukken’
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Familiedrama op eerste kerstdag in It Bûtenfjild
FEANWÂLDEN – Bijna tweehonderd jaar geleden (1824) vond op eerste 
kerstdag in It Bûtenfjild onder Feanwâlden een familiedrama plaats dat 
bijna niemand weet. Door onderzoek van nazaten Rinse van den Berg uit 
Lippenhuizen en Biense Visser (roepnaam Bennie) uit Feanwâlden wordt 
dit waargebeurde verhaal weer tot leven gebracht. Niet alleen in woord, 
maar ook in beeld. Dankzij het prachtige schilderwerk van Bennie Visser.

Albert Wybes van den Berg (27) en 
Sjoukje Gerbens Boskma (23) uit 
Feanwâlden zijn op 10 mei 1818 ge-
trouwd in Het Rechthuis in Rinsu-
mageast, het pand dat tegenwoordig 
dienst doet als Bed and Breakfast. Veel 
geld heeft het jonge paar niet, maar 
omdat Sjoukje al in verwachting is 
van haar eerste kind moet het huwelijk 
wel doorgaan. Daarom komt het goed 
uit dat de broer van Sjoukje – Klaas 
Gerbens Boskma – op dezelfde dag 
trouwt met de zus van Albert, Rinske 
Wybes van den Berg (zie kader). Het 
is dus een dubbele bruiloft. Een mooie 

manier om de kosten te drukken. Al-
bert en Sjoukje krijgen drie kinde-
ren: Hendrikje (1818), Wybe (1820) 
en Gerben (1823). De beide oudste 
kinderen worden in Burgum geboren 
en de jongste in Ryptsjerk. Albert is 
turfgraver in Feanwâlden, maar om-
dat er ’s winters geen werk voor hem is 
werkt hij ook vaak als boerenarbeider, 
eerst in Burgum, later in Feanwâlden. 
Rond 1821 verhuist het gezin naar 
Ryptsjerk naar een boerderijtje aan 
de Nieuwlandsweg 17 in het Nijland 
onder Ryptsjerk vlakbij de Bouwe Pet 
(zie foto). Albert is in het bezit van 

een zeilschouw en daarom is het voor 
hem noodzakelijk om in de nabijheid 
van water te wonen. Het Nijland is 
een aantrekkelijk gebied voor vissers 
en turfgravers. 

Samen met kerst
Op eerste kerstdag 1824 gaan Albert 
en Sjoukje met hun jongste kinderen 
Wybe (4) en Gerben (2) naar de ou-
ders van Sjoukje om samen kerst te 
vieren. Haar ouders, Gerben Klazes 
Boskma en Trijntje Klazes Veenstra 
wonen op het Goddeloos Tolhuis aan 
de Goddeloze Singel bij de brug over 
de Falomstervaart. De oudste doch-
ter van het jonge stel, Hendrikje (6), 
logeert al bij pake en beppe op het 
Goddeloos Tolhuis dus met kerst is 
het gezin compleet. Het is een hele 
onderneming om met twee kleine 
kinderen naar het Tolhuis aan de Fa-
lomstervaart te varen, maar dat heb-

ben ze er graag voor over. Het bootje 
is hun enige vervoersmiddel, dus ze 
hebben geen andere keus om hiermee 
het ondergelopen watergebied van It 
Bûtenfjild over te steken. De kortste 
route van het Nijland over de Bouwe 
Pet richting De Houtwielen via de 
Kruiswaters naar het Tolhuis aan de 
Falomstervaart is ongeveer vijf tot zes 
kilometer. Het is een stormachtige 
herfst geweest, waardoor het water 
hoog opgejaagd is en veel laagveen van 
het poldergebied 
tussen Ryptsjerk, 
het Buitenveld en 
de Falom onder 
water is gelopen. 
Hierdoor zijn be-
hoorlijk grote wa-
tervlakten ontstaan waarin de vaarten 
maar moeilijk te onderscheiden zijn. 
Albert heeft, als zoon van een schipper 
echter de nodige ervaring wat betreft 

de vaarwegen in It Bûtenfjild. Toch is 
het met dit ruwe weer een gewaagde 
onderneming, vooral met twee kleine 
kinderen aan boord.

Stormachtig weer
Albert is al vroeg na melkerstijd met 
zijn gezin en de hond in zijn zeil-
schouw vertrokken om naar het 
Tolhuis te varen. Het weer is op dat 
moment nog rustig en weersvoorspel-
lingen zijn er in die tijd niet. Dat de 

stormachtige zuid-
westenwind in de 
loop van de dag 
verslechtert komt 
voor de ervaren 
schipper dan ook 
onverwacht. Het 

ondergelopen land is vaak niet diep, 
maar het gezin wil graag de kortste 
vaarroute nemen richting de Hout-
wielen, de Sanjes, de Klyndobbe, via 

Bennie Visser en zijn passie voor tekenen
In het dagelijks leven is Bennie Visser (75) uit Feanwâlden tot aan zijn pen-
sioen bibliothecaris geweest en reed hij met de bibliobus langs veel dorpen 
in Friesland. Maar in zijn vrije tijd was en is hij vooral tekenaar en schilder. 
In opdracht verkocht hij veel van zijn (pen)tekeningen en schilderijen. Het 
bleef zijn hele leven een hobby, al geeft hij eerlijk toe dat hij graag van zijn 
grote passie zijn werk had willen maken. 

Bennie Visser tekent al vanaf zijn kindertijd. Zijn ouders hadden veel 
schilderijen van hem in huis hangen en ook de hoofdmeester van de lagere 
school was het talent van Bennie niet ontgaan. ,,Ik wit noch dat hy mei 
in ouderavond al myn tekeningen yn it lokaal ophong. De âlders fûnen it 
prachtich’’, vertelt Bennie Visser trots. Toch bleef hij zijn hele leven lang 
vooral in de anonimiteit tekenen en schilderen. Tot in de kleinste details 
maakte hij pentekeningen van monumenten, molens, oude huizen, maar 
ook auto’s, landschappen en soms portretten. 

Tekenen en schilderen is zijn passie gebleven. Het verhaal over het fami-
liedrama in 1824 in It Bûtenfjild intrigeerde Bennie Visser zo dat hij met 
enige vrije ruimte en de aanvullende gegevens een vrij nauwkeurige recon-
structie van dit gebeuren maakte. Ook schilderde hij hierbij twee illustraties 
om de werkelijkheid zo goed mogelijk weer te geven. Speciaal voor deze 
kersteditie van De Westereender stelt Bennie Visser het verhaal en de bij-
behorende tekeningen beschikbaar.

Is er iemand die meer informatie heeft over deze ramp? Bennie en Sjoerdtje 
Visser-Van der Weg uit Feanwâlden horen het graag. Tel: 06-23431829. 

Een impressie van de zeilschouw 
waarmee Albert en Sjoukje met hun 
twee kleine kinderen en een hond 
richting het Tolhuis voeren op eerste 
kerstdag.  

Dit moet voor het 
gezin een niet te 

beschrijven vreselijk 
drama zijn geweest.
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de Kruiswaters naar de Falomstervaart 
waar het Goddeloos Tolhuis aan staat. 
In deze route zitten de meest diepere 
gedeelten. Tussen de Houtwielen en 
de Sanjes gaat het mis. Door een on-
verwacht hevige stormvlaag slaat de 
boot om en zinkt. Op deze onmetelijk 
grote watervlakte in It Bûtenfjild is 
niemand te bereiken. Ze hoeven hier 
geen enkele hulp te verwachten. Wat 
er precies gebeurd is weten we niet. 
Wel is zeker dat dit voor het gezin 
een niet te beschrijven vreselijk drama 
moet zijn geweest. Zwemmen - als 
iemand dat al machtig is geweest met 
veel kleren aan in het ijskoude water 
- is niet lang vol te houden. En dan 
waren er ook nog de twee kleine kin-
deren van twee en vier jaar oud en een 
hond. 

Het gezin komt niet aan
Ondertussen wachten Gerben Klazes 
en Trijntje Klazes Boskma, de ouders 
van Sjoukje, samen met hun kleinkind 
Hendrikje op het Tolhuis of ze in de 
verte de zeilschouw zien aankomen. 
Maar Albert, Sjoukje en de kinderen 
komen niet opdagen in het storm-

achtige weer. Hoe later het wordt, 
hoe meer de ongerustheid toeneemt. 
Beppe Trijntje loopt steeds maar weer 
naar buiten en tuurt vanaf de brug of 
er misschien al een bootje te zien is. 
Als ze tegen de avond nog steeds niet 
zijn aangekomen rijst het vermoeden 
dat er onderweg waarschijnlijk een 
ongeluk is gebeurd. De schrik slaat 
hen helemaal om het hart als de stoof 
van Sjoukje voorbij komt drijven. Nie-
mand weet wat er precies aan de hand 
is. Het blijft bij een sterk vermoeden 
van een vreselijk ongeluk op deze 
kerstdag. Een onzekere, moeilijke pe-
riode volgt voor deze ouders en groot-
ouders en de kleine Hendrikje. 

Alle hoop vervlogen
Pas zeventien dagen later komt er dui-
delijkheid, maar tegelijk is dan ook alle 
hoop vervlogen en komt de werkelijk-
heid van dit gezinsdrama levensgroot 
op hen af. Op 10 januari 1825 om 
ongeveer 9.00 uur wordt het stoffe-
lijk overschot gevonden van het vier 
jaar oude kind, Wybe Alberts van den 
Berg, tussen de Sanjes en de Klyndob-
be, door veenbaas Jan Bienses Visser 
uit De Falom en landbouwer Eelke 
Melles Bouma uit Feanwâlden. Even 
later, om 15.00 uur, vinden deze he-
ren ook het lichaam van vader Albert 

Wybes van den Berg. Twee dagen later 
wordt ook Sjoukje Gerbens Boskma 
gevonden in het water van de Sanjes, 
wederom door Visser en Bouma die 
ook van alle gevallen aangifte hebben 
gedaan. 

Jongetje blijft vermist
Het is dan vrijwel zeker dat ook de 
twee jaar oude Gerben is verdronken, 
maar hij blijft vermist. De familie 
Boskma verzoekt de Grietenij Dan-
tumadeel om ook dit kind als over-
leden in te schrijven, maar de Griet-
man wil hiervoor eerst de rechtbank 
raadplegen. De rechtbank stelt op 15 
januari in een brief Gerben niet eer-
der als overleden te mogen inschrijven 
dan dat zijn overlijden bewezen is. Dit 
omdat het misschien mogelijk is dat 
hij door een of ander toeval nog in le-
ven is. Op 11 februari 1825 om 9.00 
uur wordt het jongetje alsnog gevon-
den aan de waterkant bij de Molendijk 
onder De Falom, opnieuw door Jan 
Bienses Visser. Ook de hond heeft het 
drama niet overleefd. Door de lang 
aangehouden zuidwestelijke wind 
met een noordwestelijke stroming en 
gezien de vindplaats van de slachtof-
fers moet het ongeluk ergens op de 
Houtwielen of de Sanjes zijn gebeurd, 
maar dat is nooit precies vastgesteld. 

Waarschijnlijk zal dat altijd een mys-
terie blijven. 

Wat gebeurde er met Hendrikje?
Het oudste dochtertje van zes jaar 
Hendrikje blijft alleen achter bij 
pake en beppe op het Tolhuis en is 
bij hen verder opgegroeid. Twee jaar 
na het ongeluk overlijdt in 1826 ook 
nog haar beppe die dit gebeuren al-
lemaal niet heeft kunnen verwerken. 
Voor Hendrikje breken moeilijke tij-
den aan. Haar pake trouwt opnieuw 
en in 1829 woont Hendrikje bij hem 
en zijn tweede vrouw in Rinsumage-
ast. In 1842 woont ze als dienstbode 
in Dantumawoude. Gelukkig zijn er 
ook lichtpuntjes, want in datzelfde 
jaar trouwt Hendrikje Alberts van den 
Berg op 23-jarige leeftijd in Rinsu-
mageest met Klaas Luitzens van der 
Veen, een 25-jarige schipper uit Fean-
wâldsterwal. Ze krijgen zeven kinde-
ren: Froukje (1842) in De Westereen, 

Albert (1845) in Feanwâlden, Luitzen 
(1848) in Feanwâlden, Sjoukje (1850) 
in Feanwâlden, Marijke (1856) in Fe-
anwâlden, Wybe (1859) in Feanwâl-
den en Murkje (1861) in Harlingen. 
Hendrikje Wybes van den Berg is op 
81-jarige leeftijd  overleden in 1899 in 
Feanwâlden. Haar man, Klaas Luit-
zens van der Veen, is in 1910 op 93-ja-
rige leeftijd overleden in Feanwâlden. 

Jaren later toch nog in de krant
Aan deze gebeurtenis met kerst is 
destijds weinig aandacht besteed in 
de kranten. Aangezien het gezin nog 
maar kort in het buitengebied Nij-
land op nummer 17 onder Ryptsjerk 
woonde, was er ook in dat dorp weinig 
of niets over dit gezinsdrama bekend. 
In 2004 heeft Rinse van den Berg 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
toedracht van deze gebeurtenis wat 
betreft het weer, kranten, overlijdens-
aktes, trouwaktes, ambtelijke stukken 
en door overlevering van nabestaan-
den. Zijn interesse was gewekt omdat 
het zijn eigen familie betrof. Sjoerdtje 
van der Weg uit Feanwâlden las het 
artikel dat hij schreef destijds in de 
Kollumer Courant en vond het zo 
interessant dat ze het zeventien jaar 
lang in haar eigen archief bewaarde. 
Onlangs vond Bennie Visser, die drie 
jaar geleden met Sjoerdtje trouwde, 
het artikel terug. Zijn interesse werd 
gewekt doordat de naam van zijn 
voorgeslacht, Jan Bienses Visser, in 
het artikel voorkwam, de genoemde 
veenbaas uit De Falom. Jan Bienses 
Visser was een broer van zijn betover-
grootvader. Hij speelde bij dit ongeluk 
een belangrijke rol, wat ertoe heeft ge-
leid dat deze ramp nu bijna tweehon-
derd jaar later opnieuw nog een keer 
onder de aandacht wordt gebracht in 
Noordoost-Friesland. 

Hardrijder en oudste vrouw
Eén van de kinderen van Klaas en Rinske Boskma was Auke Klazes Bosk-
ma een bekende hardrijder die veel prijzen heeft gewonnen, hij was de vader 
van later de oudste inwoner van Nederland, Trijntje Jansma- Boskma van 
Feanwâldsterwâl.

De verdwenen boerderij, nummer 17, op het Nijland waar het gezin van Albert van den Berg zou 
hebben gewoond. (Met dank aan Jan Stavenga uit Ryptsjerk en Geart van der Veen uit Burgum die 
de vermeende woonplaats van het gezin op het spoor zijn gekomen).

Op deze getekende kaart is duidelijk te zien hoe de situatie er in 1824 in dit gebied heeft uitgezien 
en hoe de vermoedelijke route is geweest.

Beppe Trijntje tuurt vanaf de brug bij het Tolhuis 
of er misschien al een bootje te zien is. 
De schrik slaat haar om het hart als de stoof van 
haar dochter voorbij komt drijven.
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Complete Boxspring JBLM 
diverse kleuren. Soepel of stevig. 180x200.  
Vlak € 1369,- Elektrisch € 2495,- 
Ook in andere maten leverbaar.

NU v.a.1369.-

Zitcombinatie Bente
Stel uw eigen zitcomfort en 
opstelling samen:
- 2 zithoogtes 46 en 49 cm, 
- 2 zitdieptes 51 cm en 54cm 
- 3 zitcomforts :
koudschuim (soepel), 
binnenvering (stevig) 
boxspring (medium) meerprijs. 
Leverbaar in stof en leder.

2e matras gratis! 
Matras Ergo Sense Partner. 
Zomer- en winterkant. 2 matrassen 
van 90x200 van € 2360.- 

CREËER JE EIGEN FAUTEUIL 
Relaxfauteuil Maarten 
Keuze uit 3 ruggen, 5 verschillende 
armleuningen en 4 poten. Handmatig 
(gasveer) of elektrisch verstelbaar. 

NU v.a.1099.-

in leder,

2+3 zits v.a
.

2395.-

vaste uitvoering1699.-

KEUZEMOGELIJ

KHEDENMaten in Small, Medium 

en Large Elektrisch 

verstelbaar d.m.v. 2 

motoren Mogelijk met 

een accu (draadloos)

7 draaibare pootvarianten

33 stofkwaliteiten in 

bijna 100 kleuren 6 

ledersoorten in meer dan 

50 kleuren
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€ 599,-
IN STOF
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DAMWÂLD,  HAADWEI 57  TELEFOON 0511 421781 INFO@KOOISTRA.NL  WWW.KOOISTRA.NL

ONZE EINDEJAARS ̀BOOSTERS`!ONZE EINDEJAARS ̀BOOSTERS`!

Electrisch verstelbare 
relaxfauteuil Kalvin

ACTIE!659.-

Moderne hoekbank Esther
Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen. 
NU TIJDELIJK MET GRATIS VERSTELBARE HOOFDSTEUNEN 
voor een optimaal zitcomfort onder alle omstandigheden.

Wij adviseren u graag en deskundig!

2 voor1180.-

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in 

deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen 

die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tus-

sen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook 

diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstrai-

ning (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor 

mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit 

komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in 

ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en 

geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psycholo-

gie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig 

met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten 
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen. 
Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl

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

www.houtbouwgvanderwal.nl  
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Spraakwaterval Tjalling Haakma 
kopje onder in bodemijs
DAMWÂLD – Koning Winter is nog steeds naamloos, maar de kans dat hij 
in de nabije toekomst Tjalling Haakma heet, lijkt niet geheel onlogisch. 
De geboren Broekster, maar al tientallen jaren woonachtig in Damwâld, 
blijkt een ware waterval als ijspret en met name het ‘reedriiden’ ter 
sprake komt. Het enthousiasme waarmee hij verteld over zijn belevenis-
sen op en rond het ijs werkt aanstekelijk en een ogenschijnlijke koude 
waterval voelt als een warm bad. 

Tekst: Johannes van Kammen Foto: Marcel van Kammen

Tjalling zit niet om verhalen verlegen, 
maar blijkt in de praktijk ook een ware 
verteller te zijn. Een man die het pure 
genot van een prachtige dag op het 
buitenijs eigenlijk wou afsluiten met 
een dankstond, zoveel intens genot 
voelde hij deze wonderschone dag. In 
Damwâld en het schaatsenrijderswe-
reldje is hij zeker geen onbekende. Een 
man die hart heeft voor de regionale 
gemeenschap en actieve sportbeoefe-
naar is. Een gedreven sportman in hart 
en nieren, die bovendien betrokken is 
bij veel sociale aspecten in wat hij ‘zijn’ 
dorp noemt. Zelden wordt er tever-
geefs een beroep op hem gedaan, alleen 
als Koning Winter zijn intrede doet is 
hij minder goed bereikbaar. Hoewel 
ook op het ijs zijn stem hoorbaar is en 
zijn grappen en grollen voor een lach 
zorgen bij iedereen.

Reedens Slypje
Reedens Slypje! Wie kent de bordjes 
langs de straat niet. Ook aan de Haad-
wei in Damwâld ontbreekt het bordje 
niet. Dag in, dag uit, zomer of winter, 
het lijkt alsof het er geplaatst is voor de 
eeuwigheid, net zoals de passie voor de 
winter en dan met name het schaatsen 
voor eeuwig is vergrendeld in het hart 
en bloed van Tjalling Haakma. Ei-
genlijk wordt Tjalling, zoals iedereen 
hem noemt, daarmee te kort gedaan, 
veel te kort, want hij is een betrokken, 
sociaal mens met het hart op de juiste 
plaats. Mensen die het nodig hebben, 
een steuntje in de rug zoeken, zijn bij 
Haakma bij de juiste man. Nu hij met 
pensioen is, pakt hij nog meer zijn ver-
antwoordelijkheid voor de medemens. 
Dat de geraniums niet aan hem zijn 

besteed, is wel duidelijk. Te veel op een 
voetstuk wil hij absoluut niet geplaatst 
worden. ,,Wat ik doe, vind ik normaal 
en bovendien geniet ik daar enorm van. 
Mijn vrouw stimuleert mij hierin. Je 
krijgt zoveel terug”. In dat kader noemt 
hij onder anderen zijn inzet voor de ge-
handicapten. Mensen die hij met een 
busje naar de sport brengt. ,,Dit zet je 
met beide benen op de grond. Dan be-
sef je weer hoe gelukkig het is dat je ge-
zond bent en eigenlijk alles kunt doen.”

Drie Elfstedenkruisjes
Tjalling Haakma praat gemakkelijk en 
zonder onderscheid te maken. Iedereen 
is voor hem gelijk, zo is het nu en zo is 
het altijd geweest. Toch hangt er over 
zijn hele schaatscarrière een moment, 
waarvan hij nog steeds spijt heeft. Een 
loden last die hij zelfs opgebiecht heeft 
bij de dominee. Een moment waarin 
hij zichzelf niet herkent. Maar eerst te-
rug naar de bakermat, het gezin waarin 
Tjalling opgroeide. ,,Ik heb het schaat-
sen met de paplepel ingegoten gekre-
gen. Mijn vader was ook een verwoed 
schaatser en dan niet van de ijsbaan, 
maar vooral het vrije veld, de tourtoch-
ten. Hij was voor mij een uitstekende, 
maar soms ook wel harde leermeester. 
Gelukkig heeft hij mij, met vallen en 
opstaan, alle kneepjes bijgebracht. Een 
van de aspecten die nodig zijn is wils-
kracht, doorgaan en soms kou en pijn 
lijden om een tocht te volbrengen. Ik 
was nog maar een kleine jongen toen 
hij mij meenam naar de ijsbaan of een 
sloot. Hij bond mij de houtjes heel ste-
vig aan en legde knopen die ik niet los 
kon krijgen. Het gebeurde dat hij dan 
een rit door de regio deed en wellicht 

mij vergat. Ik kon dan maar zien dat ik 
thuiskwam. Hoe? Ik was soms zo ver-
kleumd en kon met mijn kleine, koude 
knuistjes de houtjes niet loskrijgen. Ik 
strompelde naar huis. Moeder kwaad 
natuurlijk op vader, maar ik ging een 
volgende keer weer mee. Ik vond het 
mooi op het ijs. Het virus had zich in 
mij gevestigd”, lacht de man, die drie 
Elfstedenkruisjes in zijn enorme col-
lectie schaatsmedailles heeft.

Kinderen met stompe houtjes
Het schaatsenslijpen is een facet wat 
Haakma tot in de perfectie beheerst. 
Dat hij dit in groter verband doet is 
min of meer een toevalstreffer, waar-
voor hij echter wel zelf het initiatief 
nam. Dit vanuit de passie voor het 
schaatsen, het delen van deze liefde met 
anderen en vanuit zijn sociale karakter. 
,,Het viel mij vaak op, dat veel kinde-
ren op de ijsbaan met stompe houtjes 
probeerden het schaatsen onder de 
knie te krijgen. Logisch eigenlijk, want 
kinderen liepen overal heen met de 
schaatsen. Ze waren zo weer stomp. Ik 
schrok echter toen ik de prijs hoorde, 
wat ouders soms moesten betalen voor 
het slijpen. Dit was in mijn ogen veel te 
duur. Het drong tot mij door dat kin-
deren daardoor konden afhaken. Mijn 
overbuurman sliep ook schaatsen. Ik 
heb hem toen het aanbod gedaan om 
dit van hem over te nemen. Hij was er 
blij mee, ik kreeg zelfs het slijpblok, de 
leertjes, hakken en materialen die hij in 
voorraad had. Ik beleefde er veel ple-
zier aan. Veel kinderen schaatsen op te 
grote houtjes, waardoor ze niet goed 
zaten. Ik paste dit, zonder meerkosten 
ook even aan. Het was niet het geld dat 
de drijfveer was, maar voor mij was het 
de voldoening om de kinderen te zien 
schaatsen.”

We lezen het ijs
Natuurijs, Tjalling kan er enorm over 
vertellen. De verhalen van zijn vader, 
zijn leermeester en voorbeeld, verha-
len die ook weer passen bij zijn zoon. 
Gek zijn ze als er natuurijs is. Ze gaan 

over een nachtje ijs, dat daarbij soms 
risico’s worden genomen, wordt in alle 
toonaarden ontkend. ,,We kennen het 
ijs, wij hebben een enorme ervaring en 
kennis. We lezen het ijs. Je moet weten 
wat je doet, weten waar je mee bezig 
bent. Je moet op diverse aspecten let-
ten en dan houd je het onder controle.” 
Woorden die hem even later tegenspre-
ken. ,,We zijn er toch een aantal keren 
doorgegaan. De woorden van mijn va-
der, die ik later ook altijd gebruikte, ‘als 
er een haas over kan, dan kunnen wij 
dat ook’, blijken niet altijd te kloppen.”  
Nadat hij dit verklaard heeft, komen de 
voorvallen ter sprake waar Tjalling of 
een van zijn vele ijsmaten bij betrokken 
raakten. Dat ze er op het Krúswetter bij 
Mûnein doorgingen, dat ze in een wak 
reden, wat door een zwaan was open-
gehouden. Dat hij nadat hij kopje on-
der ging, toch de tocht naar Dokkum 
volbracht. Over mentaliteit gesproken. 
Dat meerdere leden van de groep alleen 
wat kleine wondjes aan het hoofd had-
den, toen ze met een man of vijf door 
het bodemijs gingen. Dat een gesprek 
verkeerd geïnterpreteerd werd en ze 
vervolgens reden over ijs, waar al meer 
mensen op hadden gereden. Hetgeen 
in de praktijk niet klopte, integendeel 
ze waren hiervoor gewaarschuwd. Het 
ijs kraakte en scheurde en een van de 
jongens raakte erdoor. Verhalen te over, 
maar Tjalling praat nog liever over de 
mooie aspecten, de vriendschappen en 
eensgezindheid op het ijs.

Onze dankdienst 
Het ijs en dan speciaal het natuurijs 
maakt Tjalling gelukkig en dan vooral 
een lange tocht onder ideale weers-
omstandigheden. Een strakke blauwe 
lucht, een met sneeuw bedekt land-
schap en dan aan het einde van zo’n 
dag de zon zien ondergaan. De hele 
lucht kleurt oranje.  Tjalling: ,,Ik her-
inner mij nog die dag, die zo zeldzaam 
mooi was. Samen met mijn maat de 
hele dag op het ijs. We hebben een 
poosje stil gestaan en dat moment 
van de ondergaande zon en de oranje 

gloed gulzig opgeslokt met lichaam en 
geest. In de kerk hebben we een keer 
per jaar een dankdienst, dit was onze 
eigen dankdienst. Zo intens, zo mooi, 
ik krijg er nog weer kippenvel van als 
ik daaraan denk.” Als schaatsenslijper 
heeft hij vele schaatsen onder handen 
gehad. Hierdoor kon hij zichzelf uit-
stekende schaatsen permitteren. ,,Dat 
was een luxe waar ik van genot. Er 
kwamen hier mensen, die verklaarden 
dat ze dure schaatsen hadden gekocht. 
Ze kosten 75 euro. Dat gaf mij echter 
niet het recht om dit te kleineren. Ieder 
zijn eigen budget en het ging om het 
schaatsplezier. Ik kreeg schaatsen in 
handen die ik op het laatst van de vo-
rige winter had geslepen. Ze kwamen 
van de zolder. Mensen beseften niet 
eens dat ze nog goed geslepen waren. 
Ik wist en weet dat, het heeft mijn in-
teresse.”

Spijt
Het geheim prijsgeven wat al sinds 
1985, de eerste Elfstedentocht knaagt. 
Eigenlijk is daar geen aandrang voor 
nodig. Vergiffenis evenmin. Het is 
puur door de adrenaline veroorzaakt 
door het virus dat schaatsen heet en de 
tocht der tochten die hem dreef op dat 
ene moment. ,,We hoorden dat er een 
Elfstedentocht zou plaatsvinden. De 
inschrijving zou om acht uur ’s och-
tends beginnen. We gingen de avond 
voor de inschrijving naar de Friesland-
hal. We waren bepaald niet de eersten. 
Iedereen ging in volgorde van binnen-
komst rusten op zijn eigen plek. Over-
al zaten, lagen en sliepen mensen. Ik 
moest ’s morgens om zeven uur naar 
het toilet. Toen ik terugkwam, zag ik 
dat de deur voor de startkaarten op 
een kier ging. Ik ben over slapende 
mensen gesprongen in mijn drang om 
vooraan te komen om een startkaart 
te veroveren. Ik kreeg kaarten. Later 
kwam het besef wat ik had gedaan, 
dat ik voorgedrongen had, egoïstisch 
bezig geweest was. Ik herken mij zelf 
daar helemaal niet in. Zo gek kun je 
dan zijn, ik heb hier achteraf veel spijt 
van gehad”.

Tjalling Haakma een man met een 
passie, die uren boeiend kan vertel-
len over schaatsen slijpen en schaat-
sen. Een mens zoals dorpen die nodig 
hebben. Mensen met ook hart voor 
anderen.
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Ryk van Dyk verzamelt sigaren:

‘Foar elk humeur is 
wol in geskikte sigaar’
GYTSJERK - Corona’s, Wilde Havana’s, bolknakjes, bokjes en cigarillos. Shortfillers maar ook longfillers. De hob-
bykamer van Ryk van Dyk in Gytsjerk staat vol met sigarendoosjes. Overal waar je kijkt, liggen sigaren in diverse 
soorten en maten. In z’n leven verzamelde Ryk heel wat bijzondere exemplaren, die hij met liefde bewaart tot 
het juiste moment om er optimaal van te genieten. Want een sigaar rook je niet, een sigaar geniet je. In totaal 
liggen er nog zo’n drieduizend exemplaren op hem te wachten. ,,Dy wol ik op ha foardat ik dea bin.’’

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

Ryk van Dyk geniet volop van het 
goede leven. Een lekkere whisky, een 
goed glas cognac en uiteraard een fijne 
sigaar. Waar iedereen dat glaasje sterke 
drank prima vindt, merkt Ryk dat zijn 
sigaar het qua kritiek steeds zwaarder 
te verduren krijgt. ,,Minsken tinke dat 
in sigaar krekt like slim is foar dyn sû-
nens as in sigaret’’, legt hij uit. ,,Unsin.’’ 
Want de rook van een sigaar inhaleer 
je niet tot aan je longen zoals bij siga-
rettenrook. ,,It giet om it priuwen fan 
de aroma’s yn ‘e mûle. Kinst it ferge-
lykje mei in wynpriuwerij. It giet om 
de foarm, de geur, de kleur en úteinlik 
fansels om de smaak. By in sigaar telt 
alles mei. It giet om de folsleine bele-
ving. Se sizze wolris: Een sigaar is als 
een vrouw, de geur verleidt, de smaak 
doet verlangen naar meer en het genot 
bepaalt de keuze.’’

‘By in sigaar giet it om de 
foarm, de geur, de kleur  
en úteinlik fansels om de 

smaak’

Sigaar uit eigen doos
Hier spreekt een ware kenner. Sinds 
de oprichting in 1996 sluit Ryk zich 
aan bij de sigarenclub in Leeuwar-

den. Deze groep ultieme liefhebbers 
kwam één keer per maand samen om 
te genieten van de sigaar, veelal uit 
eigen doos. ,,Dêr begjint it mei: de 
doaze’’, vertelt Ryk. Want een sigaar 
uit de doos halen, is niet een kwestie 
van graaien. Nee, een sigaar pakken 
gaat gepaard met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid. Het is namelijk zaak 
om het zogenoemde dekblad - het 
buitenste en verreweg duurste blad 
van de sigaar - niet te beschadigen. 
,,Just dat dekblêd jout de sigaar syn 
smaak’’, legt Ryk uit. ,,Dat kin in hiel 
oare smaak wêze as it binnenwurk. 
Om it dekblêd te beskermjen sitte in 
soad sigaren yn in selofaantsje. Dêr-
mei behâldt in sigaar boppedat better 
syn aroma’s.’’

Om al deze informatie en ongeschre-
ven regels als leek te kunnen begrij-
pen, geeft Ryk graag een college over 
de anatomie van de sigaar. Daarvoor is 
een heuse autopsie nodig. Een sigaar 
bestaat uit verschillende soorten tabak 
wat het binnengoed wordt genoemd. 
Dan volgt het omblad en tenslotte het 
dure dekblad. Met z’n drieën vormen 
ze de essentie van de sigaar. Wat op-
valt is het ronde kopje van de sigaar, 
de plek waar je de aroma’s naar binnen 

zuigt. Om dat te kunnen doen, moet 
je de sigaar eerst knippen. Vervolgens 
steek je een sigaar niet aan, maar laat 
je hem langzaam voorgloeien door de 
aansteker of liever nog een brandend 
cederhoutje langs de recht afgesneden 
sigaarmond te laten vlakkeren. Pas als 
de sigaar goed gloeit, kan het echte ge-
nieten beginnen.

Een puur genietmomentje
,,It komt allegear hiel krekt’’ geeft Ryk 
lachend toe. ,,Dat is it grutste ferskil 
mei in sigaret. Dy stekst op sûnder 
der erch yn te hawwen. Mar in sigaar 
is in hiel oar ferhaal. Dy freget om 
dyn tiid en dyn oandacht. It is echt 
in genietmomint.’’ Zo’n genietmo-
ment kan met gemak een half uur of 
langer duren. Met een dikke bolknak 
ben je al snel driekwartier tot een uur 
onder de pannen. Gelukkig is het niet 
erg dat een sigaar in de tussentijd uit-
dooft omdat je met je gedachten even 
ergens anders bent, stelt Ryk gerust. 
,,In sigaar kinst gewoan wer op ‘e nij 
gloeie litte.’’ Wie denkt dat een sigaar 
na afloop uitgedrukt wordt in de asbak 
of erger nog door er met je schoen op 
te gaan staan, heeft het faliekant mis. 
,,In sigaar litst op syn eigen tempo út-
gloeie’’, waarschuwt Ryk.

‘In sigaar freget om dyn tiid 
en dyn oandacht.  

It is echt in genietmomint’

Wat de lekkerste sigaar van allemaal is? 
Ryk schudt z’n hoofd. ,,Dat kinst net 
sizze. Dat hat te krijen mei hoe’st dy 
fielst. Ast in bytsje kribbich bist, dan 
moatst in pittich tin sigaarke ha. Fielst 
dy fredich dan is in lekkere bolknak 
of in noflike Corona krekt wat. Foar 
elk humeur is wol in geskikte sigaar.’’ 
Daarmee benoemt de kenner meteen 
de grote variatie in vorm en smaak. Van 
dunne kromme sigaartjes uit Zwiters-
land - De Krume Hunde - tot vanille-
sigaren met een pijpje speciaal voor de 
dames. Ryk heeft ontelbaar veel soor-
ten en maten in z’n verzameling. 

Er zit ook nog verschil tussen ‘longfillers’ 
en in ‘shortfillers’. Bij een longfiller zit 
er geen fijngesneden tabak in de sigaar. 
Deze bestaat uit een drietal tabaksblade-
ren en een duur dekblad. Een longfiller 
noemt men in de volksmond ook wel een 
Havanna. ,,En hast noch ferskil tusken 
‘gematteerde’ en ‘ongematteerde’ sigaren’’, 
vult Ryk aan. ,,In gematteerde sigaar hat 
in brûn laachje poeier om de bûtekant 
fan it dekblêd. Ast dy yn ‘e mûle hast, 
krijst brûne lippen. Dat seachst eartiids 
wol op de feemerk. Boerkes mei brune 
fegen yn it gesicht. Ik fyn dat mar neat.’’

Van sigarenbandje tot voetbalplaatjes
Uit de kast haalt Ryk een stapel plak-
boeken, van voor tot achter gevuld met 
sigarenbandjes. Op de bandjes prijken 
kleurrijke bloemen, sierlijke vogels en 
statige beroemdheden. Hij verzamel-
de heel wat bijzondere bandjes in de 
loop der jaren. ,,Produsinten diene der 
alles oan om der foar te soargen datst 
harren merk kochtest. Krekt as by de 
fuotbalplaatsjes hjoed de dei wiene 
der eartiids bern dy’t plakboeken fol 
sigarebandsjes sammelen. Kinst it dy 
no net mear foarstelle’’, grijnst hij. 

Het sigarenbandje heeft naast de 
functie als verzamelobject nog twee 
nuttige taken. ,,Hielendal yn it beg-
jin waard it bantsje brûkt om de priis 
fan de sigaar te plakken. En as twadde 
wie it handich omdatst it dekblêd net 
smoarch makkest ast dyn hannen net 
waske hiest.’’ Ook hier geldt weer één 
belangrijke waarschuwing van Ryk. 
,,Helje it sigarebandsje noait fan de si-
gaar ôf. De kans is grut datst it dekblêd 
skansearrest. Troch de waarmte fan de 
sigaar lit de plakgom fansels wol los en 
kinst it bandsje der nei ôfrin ôfhelje.’’

Snuiftabak
Te midden van al die sigaren zouden 
we Ryks tweede passie bijna vergeten: 
snuiftabak. Ook die naam klinkt ver-
raderlijk ongezond vanwege de toe-
voeging ‘tabak’. Maar net als bij de 
sigaar verzekert Ryk dat ook snuifta-
bak geen enkele schadelijke stof bevat. 
Snuiftabak wordt gemaakt van fijn-
gemalen tabakspoeder aangevuld met 
reuzel, (Schmalzler) en diverse oliën.. 
,,It sit yn dit soart lytse doaskes, dêr’st 
it útskoddest. Ferfolgens snúfst it sa 
op troch de noas’’, demonstreert Ryk. 
,,It makket dyn ‘luchtweg’ wer frij. It 
hat itselde effekt ast yn de sauna sitst 
of in âlderwetsk jûntsje stome boppe 
in panne hyt wetter.’’

,,It meast bekende snúftabakmerk 
is Pöschl’’, vertelt Ryk terwijl hij een 
aantal snuifdoosjes van de Duitse fa-
brikant laat zien. ,,Yn 1902 begong 
Pöschl mei it meitsjen fan snúftabak. 
Ik ha in skoft lyn in besite brocht oan 
it fabryk. Ik waard waarm ûntfongen 
en mocht alles besjen. Utsein ien kea-
mer, dêr’t se de oalje makken. Dêr siet 
fansels it geheim fan de smid.’’ Niet al-
leen in Duitsland is men gek op snuif-
tabak, ook in Noorwegen, Zweden, 
Zwitserland, Engeland en Denemar-
ken gebruiken ze het volop. ,,It is yn 
dizze lannen hiel gewoan dat der yn 
it kafee in grutte pot snúftabak op de 
stamtafel stiet. Yn Nederlân kinne wy 
ús dat net yntinke.’’ 

Ultieme levensgenieter
In de loop der jaren verzamelde Ryk 
zo’n 150 soorten snuiftabak. Van de 
bekende mentholgeur tot sinaasap-
pel, abrikoos of citroen. ,,Ik fyn sels 
de snúftabak mei Columbusoalje en 
mentol it lekkerste. As ik dat brûk 
yn de winter, dan ha ik wer lucht. In 
lyts snúfke is al genôch.’’ Of het nou 
snuiftabak is of een sigaar; een ding is 
zeker. Ryk van Dyk uit Gytsjerk is een 
ultieme levensgenieter. 

De hobbykamer van Ryk van Dyk in
Gytsjerk staat vol met sigarendoosjes.
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Het Vergeet-Mij-Nietje 
sluit de deuren in Feanwâlden
FEANWÂLDEN – In april 2022 stoppen Jan en Grietje Dantuma, na precies 25 jaar met de verkoop van hun, prent-
briefkaarten & 2e handsboeken aan de Haadstrjitte in Feanwâlden. De verkoop van Prentbriefkaarten zetten zij 
voort op afspraak, beurzen en internet. Het echtpaar keert terug naar Wâlterswâld/Driezum waar ook de basis 
lag van hun activiteiten. 

Tekst: Johannes van Kammen Foto’s: Jaap de Boer

In Driezum begon Jan Dantuma met 
de verkoop van boeken en later ook 
ansichten. De tweedehands boeken 
verdwijnen vrijwel totaal uit beeld, 
maar de verkoop van prentbriefkaar-
ten, blijft volledig overeind staan. 
,,Het is en blijft een deel van ons leven 
en we genieten daar beide nog enorm 
van. We kunnen nog niet zonder de 
vele en vaak mooie contacten”, aldus 
de Dantuma’s die in Feanwâlden hun 
25-jarig bestaan willen besluiten met 
een feestje. ,,Uiteraard doet het toch 
een beetje pijn, maar we beseffen dat 
we vroegtijdig een stapje terug moe-
ten doen. We kunnen het nu nog 
zelf doen, maar je moet niet alleen 
terugkijken, maar ook vooruitkijken. 
Vijfentwintig jaar Het Vergeet-Mij-
Nietje leek ons een prima moment 
om een punt te zetten achter een deel 
van de activiteiten. We hebben het als 
een prachtige tijd ervaren en nooit een 
moment spijt gehad van onze keuze 
om van Driezum naar Feanwâlden te 
verhuizen. We hebben hier met veel 
plezier gewoond en vergeet niet we 
hadden hier heel veel ruimte, al bleek 
die in de loop der jaren eigenlijk ook te 
klein”, verklaren Jan en Grietje Dan-
tuma. Jan Dantuma die in Feanwâlden 
zich volledig toelegde op zijn antiqua-
riaat, waardoor zijn beroep als gas- en 
waterleiding fitter voorgoed verleden 
tijd werd.

Verzamelaar in hart en nieren
Met enige weemoed, maar anderzijds 
toch blij dat die tijden voorbij zijn, 
denken ze terug aan de eerste jaren 
in Driezum. De tijd dat er in hun 
woning amper nog leefruimte was 
en overal dozen stonden met boeken. 
Zelfs de slaapkamer stond vol. ,,Ik had 
er geen enkele moeite mee. Ik ben niet 
zo moeilijk, geen type die alles op-
geruimd moet hebben. Jan is in hart 
en nieren een verzamelaar, vooral wat 

betreft boeken en kaarten uit de regio. 
Hij kocht daardoor wel eens een par-
tij boeken, zodat hij van de opbrengst 
daarvan weer iets voor zijn eigen ver-
zameling kon kopen. Het gezinsbud-
get leed er niet onder. Zo ging het 
eigenlijk ook met de kaarten, hij ver-
zamelde ook postzegels en natuurlijk 
in eerste instantie de kaarten van de 
provincie Fryslân,” verklaart Grietje.
,,Fryslân werd mij te groot, ik richtte 
mij vooral op de gemeente Dantu-
madeel. Door de postzegels ontdekte 
ik ook de kaarten en voelde dat daar 
handel in zat. Naast verzamelaar, ben 
ik ook een handelaar. Dat heb ik van 
kinds af aan meegekregen. Ik handel-
de eigenlijk overal in, het ging niet om 
grote winsten, maar om een grijpstui-
ver in de zak te hebben. Ik ben altijd 
dankbaar geweest voor dit deel van 

mijn opvoeding. Het verzamelen voor 
mijn eigen collectie is in de loop der 
jaren steeds meer op de achtergrond 
geraakt. Vooral het rangschikken. Ik 
heb nog wel een grote collectie, maar 
die ligt meer in dozen opgeslagen. Als 
ik al die dozen nog moet uitzoeken en 
sorteren, en die wil heb ik, dan heb ik 
nog wel jaren werk. Het zit mij ech-
ter niet op de rug. Nog steeds krijg ik 
soms kaarten uit de regio aangeboden, 
waarvan ik het bestaan niet wist. Soms 
zijn daar maar tien van gedrukt”, aldus 
Jan Dantuma.

Groeiend aantal klanten
Jan Dantuma kocht steeds meer boe-
ken en ook de prentbriefkaarten col-
lectie voor de verkoop nam toe. Ter-
wijl hij overdag naar het werk was, 
ging Grietje steeds meer in de ver-

koop. ,,Dat ligt mij wel. Ik vind het 
leuk, vooral ook de contacten met de 
mensen. Je leert ze steeds beter ken-
nen en omdat er een groeiend aantal 
klanten kwam met vragen om be-
paalde onderwerpen, ontwikkelde ik 
mij bovendien. Prachtig vond ik het, 
als we iets voor iemand vonden. Je be-
seft steeds beter wat een verzamelaar 
drijft.’’ Doordat er in huize Dantuma 
steeds meer ruimtegebrek ontstond, 
mede door de komst van kinderen, be-
sloten ze om hun heil ergens anders te 
zoeken. Niet te ver uit de buurt en bij 
voorkeur in de gemeente Dantuma-
deel. Dit werd dus Feanwâlden.

Miljoenen prentbriefkaarten
Terwijl de pick-up op de achtergrond 
getuigt van de rustmomenten in de ei-
gen woonkamer en de koffie zich goed 
laat smaken, komt Jan Dantuma steeds 
meer op dreef. ,,In eerste instantie was 
de ruimte enorm, veel te groot. We ver-
huurden zelfs het achterste gedeelte, 
maar ondertussen hebben we alles vol-
ledig bezet en zelf een verdieping erbij 
gebouwd. Duizenden, tientallen, nee 
wellicht enkele miljoenen prentbrief-
kaarten en daarbij de grote collectie 
tweedehands boeken, zijn impone-
rende getuigen van een zeer actieve en 
werkzame periode. Ik dacht dat we het 
nooit vol konden krijgen, maar de eer-
lijkheid gebiedt mij te zeggen, dat het 
wellicht te vol staat. Gelukkig staat het 
allemaal in thema’s, waardoor we vrij 
snel onderwerpen kunnen vinden. Ik 
versla er dan ook absoluut niet in, er zit 
een volgorde in die wij zelf goed onder 
controle hebben.” Grietje lachend: ,,Jan 
weet vrijwel alles te liggen of wat wij 
op voorraad hebben. Hij hoeft meestal 
niet zo lang te zoeken. Dat heb ik niet”.

Een begrip
In Feanwâlden sloeg Het Vergeet-
Mij-Nietje pas echt de vleugels uit en 
werd een begrip in de Nederlandse 
verzamelwereld, maar ook belangrijk 
voor het dorp Feanwâlden. Men kreeg 
een beetje een dorpsfunctie en dat 
past uitstekend in de levensvisie van 
Jan en Grietje. Actief betrokken zijn 
bij de regio waarin ze wonen, werken 
en leven. Niet aan de zijkant blijven 
staan, maar de handen uit de mouwen 
steken als het gaat om de leefbaarheid 
in hun dorp of wellicht dorpen, want 
het hart bleef kloppen voor Driezum 
en Wâlterswâld. Zowel bestuurlijk en 
als vrijwilliger zijn Jan en Grietje op 
meerdere fronten actief. ,,Het ging 
er soms wel eens Spaans aan toe, je 
moest overal tegelijk zijn en daarnaast 
had je de winkel en de beurzen nog. 
Het lukte uiteindelijk toch altijd. Dat 

komt omdat je met mensen bezig bent 
die er honderd procent voor gaan. 
Mensen die ons ook weer hielpen, er 
viel altijd wel een mouw aan te passen. 
Wij vonden en vinden het belangrijk 
om actief betrokken te zijn bij de ge-
meenschap en dan is er eigenlijk niets 
te veel.”

Internationale beurzen
,,Steeds vaker gingen we naar beurzen 
in de grote steden, overal in ons land. 
Ik ben ooit begonnen in de Nije Kûle 
in De Westereen, tegenwoordig staan 
we op internationale beurzen in vele 
steden in de wereld. Duitsland, Enge-
land, België, Frankrijk en Zwitserland 
om een paar landen te noemen. We 
staan hier alleen met kaarten, hiervoor 
moet je echter ook over een grote inter-
nationale collectie beschikken. Geluk-
kig zijn er overal op de wereld thema 
verzamelaars, je kunt het echt zo gek 
niet bedenken, van kerken, treinen tot 
poppen en filmsterren. We kopen vaak 
internationaal en ongezien is. Tiendui-
zenden exemplaren in een keer. Het 
meeste is vaak algemeen, maar soms 
heb je de krenten in de pap. Dat moet 
ook, want de reisjes met de stand plek-
ken zijn vaak ook duur. Voor ons is het 
echter ook een uitje geworden, we zor-
gen ervoor dat we ook kunnen genie-
ten en we verkeren in een luxepositie 
dat we ons kunnen redden. We hoeven 
echt niet het onderste uit de kan, we 
zijn tevreden met wat we hebben.” 
Woorden waarmee ze weer bij de aan-
leiding van het gesprek komen.

,,We zijn nu 63 en 62 jaar. We verke-
ren beiden nog in een goede gezond-
heid. Natuurlijk zullen we het mis-
sen, vooral de winkel. We houden de 
opslag en verkoop van ansichtkaarten 
in een loods te Dokkum, maar nu 
op afspraak. Dat is toch heel anders. 
Het spontane en onverwachte is er af. 
Gelukkig blijven de beurzen, waar we 
nog meer een uitstapje van maken. En 
wees nu eens eerlijk, met nog zoveel 
boeken en kaarten in voorraad moet je 
fit zijn als je stopt, zodat je zelf kunt 
opruimen. Dat er boeken bij het oud 
papier komen, daar zullen we waar-
schijnlijk niet aan ontkomen. Maar 
vooral ook uit liefde voor boeken, 
verkopen we onze boeken met steeds 
meer korting, zodat ze toch een goed 
plekje kunnen krijgen”. 

Het Vergeet-Mij-Nietje,
prentbriefkaarten & 2e handsboeken, 
Haadstrjitte 20, 9269 SZ Feanwâlden.
0511-476698
feanwalden@boekennietje.nl.
www.boekennietje.nl



40  |  de Westereender  

Wij reiken verder 
dan u denkt

Blijft verbeteren!

Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50 WMR.NL

Milieu techniek 
Sloop techniek
Asbest verwijdering

Grond • weg • waterbouw

Inmiddels al meer dan
25 jaar actief in de bestratingen. 

Wij zijn gespecialiseerd in sierbestrating, 

bedrijfsterreinen & dorpsvernieuwingen. 

Met gedegen vakmanschap weten wij de wensen 

van onze opdrachtgevers constant te realiseren. 

Samen zijn wij sterk in straatwerk’

Wij feliciteren

Aldi Dokkum  
met de nieuwe winkel!!
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Materiaalschaarste gooide bijna 
roet in het eten bij bouw nieuwe ALDI
DOKKUM – Het ALDI-filiaal aan de Koophandel in Dokkum is vrijdag ge-
opend. Dit is alweer het derde pand van ALDI in Dokkum. Vastgoedmana-
ger Tjeerd Douma – opgegroeid in Dokkum - maakte de opening van alle 
drie de filialen mee. In de tachtiger jaren startte ALDI in het centrum van 
Dokkum (bij de Dockumer Sluys). Vijftien jaar geleden volgde de verhui-
zing naar het bedrijventerrein Hogedijken. Nu heeft ALDI honderd meter 
verderop een gloednieuw pand gebouwd.

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

,,Normaal gesproken laten wij onze 
gebouwen wel langer staan hoor’’, 
zegt Douma op de vraag waarom na 
vijftien jaar weer een nieuw ALDI-
filiaal wordt gebouwd. ,,Het huidige 
pand voldeed echter niet meer aan de 
eisen van deze tijd op het gebied van 
duurzaamheid’’, legt de manager uit. 
Slopen en op dezelfde plek opnieuw 
een winkelpand bouwen was een 
optie, maar de gemeente Noardeast-
Fryslân en een aantal Dokkumers 
wilden hier graag woningen bouwen. 
Vandaar dat ze  ALDI hebben ge-
vraagd op te schuiven naar het terrein 

van schildersbedrijf Loonstra. Dit 
bedrijf is inmiddels verplaatst naar 
de Holwerderweg en de naastgelegen 
woning is herbouwd in het nieuwe 
woongebied. Het nieuwe ALDI-fili-
aal ligt nu naast de Albert Heijn. ,,Je 
ziet vaak dat een discount supermarkt 
in de buurt van een full service su-
permarkt ligt. Ze versterken elkaar, al 
hopen wij uiteraard dat mensen eerst 
hun winkelkar bij ons vullen’’, lacht 
Douma. Samen met Nanne van der 
Schaaf van de Albert Heijn kreeg hij 
het voor elkaar dat er in het voorjaar 
een nieuwe dam wordt aangelegd die 

zorgt voor een betere ontsluiting naar 
de supermarkt vanaf de Strobosser-
weg. ,,Daardoor hoeven klanten niet 
meer achterlangs te rijden, maar kun-
nen ze meteen vanaf de voorkant met 
de auto naar het parkeerterrein.’’

Geen keuzestress
Tjeerd Douma is blij met het nieuwe 
plekje en het mooie gebouw. ,,Het 
was nog een hele uitdaging met de 
planning, omdat ook wij moeilijk 
aan bouwmaterialen konden komen, 
maar het is gelukkig allemaal op tijd 
gelukt.  Mijn collega, die het project 
mocht uitvoeren, heeft het er best 
druk mee gehad. Het nieuwe ALDI-
filiaal is ingericht volgens de meest 
recente winkelformule. Zo liggen 
direct bij binnenkomst versproduc-
ten zoals groente, fruit, vis en vlees. 
Ook komt de geur van afgebakken 
brood je meteen tegemoet. De paden 
zijn ruimer, de inrichting moderner 
en alles komt daardoor beter tot zijn 

recht in de nieuwe winkel. ,,Het oog 
wil ook wat. Ook als harddiscoun-
ter speelt de verleidende factor voor 
klanten een belangrijke rol. Wij heb-
ben als discounter een beperkter as-
sortiment. Als je bijvoorbeeld bij een 
full-service supermarkt winkelt, zie je 
alleen al vele soorten appelmoes staan 
waar klanten uit kunnen kiezen. Dat 
is bij ons niet zo, dus klanten hebben 
hier geen keuzestress. Het voordeel 
hierbij is dat de kosten lager zijn en 
dat merken de klanten uiteraard bij 
de kassa.’’

Aanleveren bouwmaterialen
Het nieuwe gebouw is volledig gas-
loos, warmte wordt via de koelingen 
teruggewonnen en in de hele winkel 
en rondom op het terrein zijn alleen 
maar ledlampen te vinden. Op het 
dak liggen zonnepanelen en de super-
marktketen vindt het belangrijk dat 
alle dozen en plastic verpakkingen die 
in de winkel vrijkomen zoveel mo-
gelijk gerecycled worden. Bij ALDI 
heeft Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen altijd al hoog in het 
vaandel gestaan. Douma: ,,De re-
gels vanuit de overheid zijn uiteraard 
strenger geworden en de markt vraagt 
er ook om, maar het zit vooral in onze 
genen. Wij vinden het als opdracht-
gever bijvoorbeeld ook belangrijk om 
samen te werken met bedrijven uit de 
regio, zoals installateurs, wegenbou-
wers en beton- en aannemersbedrijf 
Veenstra uit Jistrum.’’ Projectbege-
leider Hessel Wouda van datzelfde 
bedrijf kan het enorm waarderen dat 
zij als klein bouwbedrijf uit de regio 
de kans hebben gekregen om in de 
aanbesteding mee te doen. ,,Dat we 
het ook nog zijn geworden vinden we 
geweldig’’’, stelt Hessel. Wel heeft hij 
zich gedurende het project enorme 
zorgen gemaakt over het aanleveren 
van de bouwmaterialen. ,,Vooral hout 

en staal is schaars, als gevolg van de 
coronaperikelen. Daardoor stijgen de 
kosten, maar dat vinden de meeste 
aannemers nog niet eens het ergste. 
Belangrijker is dat alles op tijd gele-
verd moet worden om de deadline te 
halen.’’

Samenwerking voortreffelijk
Bijna ging het mis, toen de staal-
constructie zeven weken later gele-
verd werd dan gepland. ,,Als bedrijf 
hebben we alle zeilen bijgezet en 
met tien man een aantal zaterdagen 
doorgewerkt om de achterstand in te 
halen. Dat is dan weer het mooie van 
zo’n klein bedrijf. De bereidwilligheid 
onder het personeel is enorm, mensen 
gaan voor elkaar door het vuur en de 
saamhorigheid is groot’’, vertelt de 
projectleider die als hoofdaannemer 
veel energie heeft gestoken in dit pro-
ject en in de samenwerking met de 
andere partijen en de opdrachtgever. 
,,Die samenwerking is voortreffelijk. 
Ook met de voorman, Sjouke Veen-
stra, heb ik een klik. Tuurlijk is er wel-
eens wat, maar over het algemeen heb 
ik niets dan lof voor alle mensen die 
betrokken waren bij de bouw van het 
nieuwe ALDI-filiaal in Dokkum.’’

En zo lukte het door extra personele 
inzet en met een slimmere uitvoe-
ringsmethodiek de verloren tijd in te 
halen. Ook vaste ketenpartners hiel-
pen aan alle kanten mee - door vol-
doende bezetting te regelen - om de 
strakke planning na te komen. Met 
als resultaat dat ALDI op 10 decem-
ber de deuren kon openen en de klan-
ten verwelkomde in de vernieuwde 
supermarkt. Hessel: ,,Het is een ge-
bouw geworden met een prachtige 
uitstraling, gemaakt van duurzame 
materialen. Ik ben er best wel trots op 
dat ik kan zeggen dat ik aan de bouw 
van deze winkel heb meegewerkt.’’ 

Coronamaatregelen

De gezondheid en veiligheid van 
klanten en medewerkers zijn voor 
ALDI van het allergrootste be-
lang. Daarom hanteert ALDI de 
volgende maatregelen:

*  Blijf thuis als u ziek bent en 
vraag iemand anders bood-
schappen voor u te doen.

*  Het dragen van een mondkapje 
is verplicht (met uitzondering 
van personen jonger dan 13 jaar 
en de personen die om medi-
sche redenen geen mondkapje 
mogen dragen).

*  Houd minimaal 1,5 meter af-
stand tot andere klanten en 
onze medewerkers.

*  Wees sympathiek voor andere 
klanten en onze medewerkers.

*  Betaal uw boodschappen zo veel 
mogelijk met pin. Wanneer u al-
leen over contant geld beschikt, 
leg het geld dan neer en pak 
eventueel wisselgeld zelf op.

*  Onze winkels sluiten uiterlijk 
om 20.00 uur.

Projectbegeleider Hessel Wouda van het beton- en aannemersbedrijf Veenstra uit Jistrum en vastgoedmanager Tjeerd Douma van de ALDI zijn blij dat de nieuwe ALDI in Dokkum op tijd geopend kon worden.
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Fijne feestdagen en 
een gelukkig 2022

WITS DOKKUM B.V.
Oostergoweg ,9101 PL Dokkum

(0519) 29 79 49

Brandemeer 8

Industrieterrein De Ekers 

8502 TV  JOURE

tel. [0513] - 41 79 00  

info@deijzerenman.nl 

www.deijzerenman.nl
De IJzeren Man

D a k -  &  g e v e l b e p l a t i n g
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Bezoekers Dagcentra Sikkemahûs voor de feestdagen weer thuis
DE WESTEREEN - Het was een raar jaar voor de cliënten van het Sikkemahûs 
en de medewerkers van het bijbehorende dagcentrum. Eerst had corona de 
senioren in hun greep en eind juli werden ze opgeschrikt door waterover-
last. ,,Gelukkig kunnen we het jaar op een goede manier afsluiten op onze 
mooie nieuwe plek’’, vertelt activiteitenbegeleider Ilona van Kammen.

Vol trots laat Ilona het vernieuwde 
dagcentrum in het Sikkemahûs zien. 
De huiskamer is gezellig ingericht 
met prachtig fotobehang, nieuwe 
vloeren, nieuwe meubels en warme 
kleuren op de muren. Blikvanger is 
de sierhaard. ,,Die wilden we altijd 
al graag hebben. Er komt nog een 
leuk zitje bij met relaxstoelen’’, vertelt 
Ilona. Eigenlijk hadden ze altijd al de 
wens om het activiteitencentrum op te 
knappen, maar het kwam er niet van. 
De overstromingen van de afgelopen 
zomer hebben de metamorfose in een 
stroomversnelling gebracht. ,,Een ge-
luk bij een ongeluk’’, lacht Ilona. 

‘Miskien hie it sa wêze moatten’
Wel heeft de wateroverlast in het 
bewuste weekend van juli de nodige 
stress opgeleverd voor de bezoe-
kers van de dagcentra van het Sik-
kemahûs. ,,Dat viel ons rauw op het 

dak. De mensen stonden tot hun 
enkels in het water’’, vertelt Ilona. 
Drie maanden lang moesten ze hun 
activiteiten voortzetten in Talma 
Hûs, waar ze warm werden ontvan-
gen. Maar toch misten ze hun eigen 
plekje. ,,We wienen even tydlik op 
fakânsje dizze simmer’’, zo stelden ze 
de bewoners gerust. Achteraf zeggen 
Ilona van Kammen en haar collega 
Roelina Doesburg weleens tegen el-
kaar: ‘Miskien hie it sa wêze moat-
ten’. Ze genieten meer dan ooit van 
hun werkplek mede doordat ze zich 
enorm hebben ingezet om de ruimte 
naar eigen smaak in te richten. De re-
acties van de bewoners zijn heel posi-
tief. Van hen kregen de medewerkers 
een mooi bloemstuk voor in de nieu-
we huiskamer en ze kregen ook nog 
een persoonlijk cadeau. ,,Dan merk je 
dat ons werk gewaardeerd wordt. Dat 
doet je wel wat.’’

Dagcentra Elkander

Elkander heeft vier dagcentra in Dantumadiel. Naast It Sikkemahûs in De Westereen wordt begeleiding geboden in 
dorpshuis De Pipegeal in Broeksterwâld, Nij Tjaerda in Damwâld en Talmahûs in Feanwâlden. De dagcentra zorgt 
ervoor dat mensen fysiek en geestelijk sterker worden en daardoor langer zelfstandig kunnen wonen. Het is voor de 
mensen in de groep meer dan een leuk uitje, het is een rijke aanvulling in hun leven. Bijkomend voordeel is dat de 
mantelzorgers daarbij ook even ontlast worden.

Ook thuisbegeleiding is mogelijk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor dagverzorging en/of thuisbegeleiding, 
neem dan contact op met Ilona van Kammen en Roelina Doesburg, medewerkers dagcentra It Sikkemahûs 06-30227673.

Activiteitenbegeleider Ilona van Kammen in de nieuwe huiskamer van It Sikkemahûs. Foto: Jaap de Boer

Maarten van der Weijden zwemt tegen de stroming in

‘De mensen in Dokkum hebben me opnieuw 
een ontzettend warm ontvangst gegeven’

DOKKUM - ‘Dokkum, ‘n moordstad’ was in de jaren tachtig een bekende leus in de culturele en toeristische 
stadspromotie. Draai die vijf letters om en je krijgt ‘Dokkum, ‘n droomstad’. Precies die betekenis heeft het Friese 
bolwerk voor zwemmer Maarten van der Weijden. Van 10 t/m 13 december kwam hij terug naar z’n geliefde Friese 
Elfstedenstad om hier voor de derde maal de Tocht der Tochten te zwemmen. Dit keer tegen de stroming in.

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Marcel R. Fotografie

De gezellige binnenplaats naast hotel 
De Abdij in het centrum van Dok-
kum vormde van 10 tot en met 13 
december de arena voor de nieuwste 
Elfstedentocht-uitdaging van zwem-
mer Maarten van der Weijden. Waar 
hij in 2018 en 2019 de Friese vaarten, 
kanalen en grachten trotseerde, koos 
hij dit keer voor een andere, bijzon-
dere manier om de 200 kilometer 
lange Elfstedentocht te zwemmen. 
Namelijk in een stromingsbad, waar 
hij vier dagen lang vijftig kilometer 
per dag tegen de stroming in zwom. 
In een naastgelegen stromingsbad 
konden mensen een stukje met hem 
meezwemmen. Uiteraard allemaal 
met als doel om zo veel mogelijk do-
naties binnen te halen voor kankeron-
derzoek. 

Bijzonder kankeronderzoek
Doel van deze bijzondere actie was dit 
keer het onderzoek naar preventie van 
kanker bij mensen met een verstan-
delijke beperking. Een doelgroep die 
deze aandacht goed kan gebruiken, 
weet Maarten. ,,We weten inmiddels 
uit onderzoek al het een en ander over 
het ontstaan van kanker bij mensen 
met een verstandelijke beperking, maar 
nog lang niet genoeg. Mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen vaak 
minder goed uitleggen waar ze pijn 
ervaren en welke score die pijn krijgt. 
Dat maakt het voor artsen lastig om 
een goede diagnose te stellen. Vandaar 
dat we met dit onderzoek meer kennis 
willen krijgen van het ontstaan én het 
voorkomen van kanker bij mensen met 
een verstandelijke beperking.’’

Voor dit onderzoek wil de Maarten 
van der Weijden Foundation 50.000 
euro inzamelen. De onderzoekskosten 
bedragen in totaal € 369.000,- en de 
laatste 50.000 is nog nodig.  In novem-
ber zwom Maarten in Eindhoven in z’n 
stromingsbad een nieuw Guiness Book 
of Records-record door maar liefst 32 
uur aaneengesloten tegen de stroming 
in te zwemmen. Het leverde hem naast 
het wereldrecord een mooi bedrag van 
15.000 euro op. ,,Om de resterende 
35.000 euro op te halen, kwam ik al snel 
uit in Dokkum. Met de winter voor de 
deur maken jullie je in Friesland stiekem 
al op voor de Elfstedentocht. Precies wat 
ik ook heb gedaan’’, lacht Maarten. 

Liefde voor Dokkum
Dat hij zijn derde Elfstedentocht in 

Dokkum wilde zwemmen, was al snel 
besloten. ,,Ik heb in de zomer van 2019 
zo veel liefde gekregen bij mijn aan-
komst in Dokkum dat voor mij als een 
paal boven water stond dat ik mijn vol-
gende actie hier wilde houden. Dokkum 
is in de Elfstedentocht een belangrijk 
keerpunt. In 2018 haalde ik dat niet. In 
2019 was dat moment dat ik hier de stad 
in zwom magisch. Ik krijg nog kippenvel 
wanneer ik aan die dag terugdenk. Die 
liefde voor Dokkum is altijd gebleven.’’ 
Met de beide voorgaande Elfstedentoch-
ten en diverse andere acties haalde de 
Maarten van der Weijden Foundation de 
afgelopen jaren al ruim 12 miljoen euro 
op voor kankeronderzoek. De grote vraag 
is natuurlijk hoe de keuze wordt gemaakt 
welk onderzoek uiteindelijk subsidie van 
de foundation krijgt. ,,Gelukkig heb ik 
een groep mensen om me heen die sa-
men de medische adviesraad vormen’’, 
legt Maarten uit. ,,In deze adviesraad 
zitten artsen en onderzoekers. Zij weten 
als geen ander wat er speelt in de on-
derzoekswereld en adviseren de founda-
tion welke onderzoeken we subsidiëren. 
Daarbij richten we ons op heel veel ver-
schillende soorten onderzoek. Van on-
derzoek naar kanker bij kinderen tot het 
verbeteren van de palliatieve zorg.’’

‘Ik ben ongelooflijk blij met 
alle steun en aanmoediging 

die ik de afgelopen vier 
dagen heb gekregen. 
Dokkum, bedankt!’

Iedere euro is voor onderzoek
Vol trots vertelt Maarten over de on-
derzoeken die met behulp van de vele 
donaties konden worden uitgevoerd. 
,,Iedere euro die mensen in Dokkum 
hebben gedoneerd gaat rechtstreeks 

naar het onderzoek naar preventie van 
kanker bij mensen met een verstande-
lijke beperking. Soms vragen mensen 
me of ik zelf ook met dit geld wordt 
betaald. Het antwoord is simpel: nee. Al 
deze acties doe ik als vrijwilliger voor de 
stichting. Daarnaast heb ik namelijk een 
baan waar ik lezingen en presentaties 
geef bij bedrijven en organisaties. Daar 
verdien ik mijn geld mee. Dus iedere 
euro die we ophalen met de foundation 
gaat naar kankeronderzoek.’’

Bijzondere ontknoping
De zwemelfstedentocht van 
Maarten van der Weijden kende 
maandag een bijzondere ontkno-
ping. Hij zwom het laatste deel 
met zijn voormalige coach Sebas-
tiaan Kuijper, die hem ook terzij-
de stond tijdens de échte elfste-
denzwemtocht van 2019. Nadat 
hij de tocht had volbracht stapte 
Maarten uit het water en vertelde 
dat Sebastiaan deze keer als pati-
ent naast hem stond. ,,Hij heeft 
vandaag nog een bestraling gehad 
en moet morgen weer. Hij leeft 
tussen hoop en wanhoop. Kanker 
komt zo vaak voor. Iedereen heeft 
zijn of haar ‘Sebastiaan’’’, aldus 
Maarten. Hij blijft dan ook acties 
verzinnen om geld in te zamelen 
voor dit doel. Daarom gaat hij in 
juni 2023 de Elfsteden-triathlon 
doen, oftewel 200 kilometer 
zwemmen, 200 kilometer fietsen 
en 200 kilometer lopen. Maarten: 
,,Dat is wel even wat anders dan 
een virtuele Elfstedentocht in een 
lekker warm zwembad.’’ Met de 
actie in Dokkum heeft Maarten 
bijna 80.000 euro opgehaald.
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* Vraag naar de voorwaarden bij uw Tempur® adviseur. Actie is geldig t/m 31 januari 2022
** Vraag naar de voorwaarden bij uw Tempur® adviseur. Actie is geldig t/m 31 december 2021

Nú 2e kussen v.a. € 64,-   |   2e bedbodem v.a. € 299,-   |   2e matras v.a. € 698,-

Nú GRATIS **
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Luxe Keukenkraan t.w.v. € 299,-

E.J.E. Formaat keukens
Harmen Smidswei 12, Kollumerzwaag, telefoon  0511  441208

Multiwash Card  5x programma 6 t.w.v. € 65,-

Total tanken & Wassen de Westereen
Noarder Stasjonsstrjitte 40, 9271 CK De Westereen, telefoon 0511 445 634

een kwartaal gratis hardlopen óf een
hardloopclinic van maximaal 60 min t.w.v. 44,50

Sport- & loopadviesburo Veenker
Mefrou Schiffstrjitte 6, Damwoude, telefoon 0511-424317

Inventum Weegschaal t.w.v. 34,95

Electro worldTalsma
Tsjerkestrjitte 1, 9271 AK De Westereen, telefoon 0511 444 013

Rollade t.w.v. € 15,-

Riemersma Slagerij
Tsjerkestrjitte 2, 9271 AM De Westereen, telefoon 0511-441276

Waardebon t.w.v. € 15,-

Xu Sheng
Noarder Stasjonsstrjitte 13, 9271 CH De Westereen, telefoon 0511 441 824

Fruit Geschenk t.w.v. € 15,-

Boersma Aardappelen, Groente en Fruit
Ljurkstrjitte 74, De Westereen, telefoon 0511-441424

3x een smulpakket t.w.v. € 25,- p.s. 

Bakkerij Heslinga
Skriesstrjitte 1, 9271EA De Westereen, telefoon 0511-442233

kerst-kerst-
puzzelpuzzel

Kerstpuzzel
Traditiegetrouw hebben wij voor de komende 
feestagen weer een leuke kerstpuzzel, 
waarmee u één van de prijzen, beschikbaar 
gesteld door onze adverteerders kunt winnen.

Zo doet u ook mee.
Los het kruiswoordraadsel op en breng de letters uit 
het raadsel over naar gelijkgenummerde vakjes in het 
kleine diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing een 
woord dat betrekking heeft op kerst. 

De oplossing kan worden gestuurd 
naar redactie@westereender.nl

Vermeldt duidelijk uw naam en adres.

Inzenden voor 4 januari 2022

Wat kunt u winnen?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

© www.ruiterpuzzel.nl

21 42 51 55 46 29 49 15 24 17 11 47 61 3 63

Horizontaal
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk 14 krypton (symbool) 16 United 
Nations (afk.) 17 boom 19 circa (afk.) 20 soort zeilboot (afk.) 21 lichtbronnen 
24 theesalon 27 koker 28 rustbank 30 deel van een trap 31 bergruimte 32 
landbouwwerktuig 34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat (afk.) 37 vlug 39 
toneelgordijn 41 keurig 43 paarsrode kleur 44 Engels bier 46 kweken 48 viering 
51 bedoeïenmuziek 52 drank 54 munteenheid van Mongolië 56 dwarsmast 58 
pronkkamer 60 voor Christus (afk.) 61 rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 
Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik 
(afk.) 70 en andere (afk.) 71 halmen van gedorst koren 73 tegen 75 ahorn 76 
pop van een buikspreker.

Verticaal
1 Inwikkelen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 
kleine kamer van een kloosterling 7 Nederlandse Kampioenschappen (afk.) 8 
heerser over Peru (historisch) 9 gebakje 10 Zeeland (afk.) 11 klein schapenjong 
15 evenredig deel 17 uniek 18 dierenverblijf 20 geschrift 22 goud (symbool) 
23 en dergelijke (afk.) 25 voegwoord 26 Olympisch Record (afk.) 29 soort 
vuurwerk 33 hoorns van een hert 35 grondvlak 37 hemellichaam 38 streep 
39 mat 40 bergruimte 42 buitenaards wezen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 
49 opinieonderzoek 50 voederbak 52 niet koud 53 lekkernij 55 woldragend 
dier 57 kolk 58 Zweden (in internetadres) 59 Neon (symbool) 60 tennisterm 62 
betaalwijze 64 maand 68 ego 71 Sudan (in internetadres) 72 ondernemingsraad 
(afk.) 73 erbij horend (Lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).
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KAPSALON SUBLIEM
DOKKUM | DAMWÂLD | HURDEGARYP

&
BEAUTYSALON SUBLIEM

DAMWÂLD

FIJNE FEESTDAGEN 
EN ALLE GOEDS VOOR 2022

WWW.KAPSALONSUBLIEM.NLTreast 
Geschenken die je stem kunnen zijn, 
wanneer er geen woorden te vinden zijn...  

Skoallestrjitte 16 | De Westereen 
webshop: www.treast.nl
Openingstijden:  
woensdag tm vrijdag  van 13.00 - 17.00 uur 
zaterdag van 13.00 - 16.00 uur 

Geschenken
voor de decembermaand:

Troost Kerstkaarten, 
kaarsen, Willow Tree, 
troostgeschenken
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‘Armoede 
is geen keuze’
Er is veel verborgen armoede in de ge-
meente Dantumadiel en daarom valt het 
voor wethouder Rommy Kempenaar 
en beleidsmedewerker Arjen Strampel 
niet altijd mee om deze doelgroep te 
helpen. Dantumadiel doet er alles aan 
om deze mensen te bereiken. Zo heeft 
de gemeente onlangs een Geldgids uit-
gebracht voor iedereen met vragen over 
geldzaken en regelingen. Ook heeft 
de gemeente een vacature open staan 
voor een minimacoach. ,,We zoeken 
daarvoor een ervaringsdeskundige die 
begrijpt wat mensen die in armoede le-
ven meemaken. De nieuwe Voorzienin-
genwijzer is daarbij een mooi middel 

om huishoudens te helpen om geld te 
besparen en beter gebruik te maken van 
regelingen’’, legt Strampel uit. 

Kinderen de dupe
Wethouder Rommy Kempenaar vindt 
het vooral belangrijk om oplossingen 
te zoeken voor de langere termijn. ,,We 
moeten mensen motiveren voor een op-
leiding, helpen de taal beter te ontwik-
kelen en ondersteunen in hun zoektocht 
naar werk. Werk is welvaart en welvaart 
is welzijn’’, zegt Kempenaar. Het ergste 
vindt hij het dat kinderen de dupe wor-
den. ,,Ouders vinden dat ook heel erg, 
dat ze hun kinderen niet kunnen geven 
wat ze denken nodig te hebben. Velen 
schamen zich er voor dat ze in armoede 
leven. Daarom vinden wij het ook zo be-

langrijk om ervaringsdeskundigen er bij 
te betrekken. Zij begrijpen hoe mensen 
zich voelen en wat ze meemaken. Het 
helpt mensen om hun verhaal te vertel-
len, daar begint het mee.’’

Voedselbank in gemeentehuis
Kempenaar blijft ook de komende jaren 
investeren in de bestrijding van armoede 
en probeert de lijnen kort te houden. 
Daarom heeft hij voorgesteld de voed-
selbank naar het gemeentehuis te halen, 
op de plek waar voorheen de bibliotheek 
was gevestigd. ,,Op die manier kunnen 
mensen die dat nodig hebben gemak-
kelijk in contact worden gebracht met 
bijvoorbeeld de minimacoach van de 
gemeente’’, aldus Kempenaar. Wat velen 
niet beseffen is dat mensen vaak buiten 
hun eigen schuld om in armoede te-
rechtkomen. Strampel: ,,Je kunt bijvoor-
beeld ziek raken en daardoor in de bij-
stand terecht komen. Ook veel ZZP’ers 
leven in armoede. Het levert veel stress 
op en is daardoor ook nog eens slecht 
voor de gezondheid. Eén ding is zeker, 
armoede is geen keuze.’’

Buurtkamer: veel meer dan een kop koffie
Eerlijk is eerlijk, wethouder Kees Wielstra 
van Dantumadiel had eerst zijn twijfels 
over het financieren van de buurtkamers 
door zijn gemeente. Maar nu hij ziet hoe 
belangrijk de buurtkamers in Wâlterswâld, 
De Westereen en Feanwâlden zijn voor 
zowel de deelnemers als de vrijwilligers, 
is hij overtuigd van de meerwaarde ervan. 

Het is donderdagochtend. De koffie staat 
klaar in Grand Café De Nije Warf in 
Wâlterswâld. Een grote groep zit rond-
om de tafel te bingoën en verderop zitten 
twee dames op een bank te kletsen. ,,Het 
valt me op dat mensen hier veel lol heb-
ben met elkaar. En iedereen is gelijk. Dat 
ik hier als wethouder kom aanschuiven 
verandert gelukkig niets aan de sfeer’’, 
zegt Kees Wielstra. Dat is volgens co-
ordinator Marije Klaver van Stjoer ook 
de kracht van de Buurtkamer. ,,Afkomst, 
geloof of beroep maakt niet uit, iedereen 
is welkom’’, vertelt Marije die als profes-
sioneel begeleider aanwezig is. Zij nam 
in 2017 samen met Mea Groenendaal 
van welzijnsorganisatie Het Bolwerk 
het initiatief voor het oprichten van de 
Buurtkamer. Mét succes, want inmiddels 
zijn er in de regio Noordoost-Friesland al 

zeven buurtkamers geopend waar men-
sen op verschillende momenten in de 
week terecht kunnen voor een kop kof-
fie. Deelnemers komen uit Dantumadiel 
maar ook van buiten de gemeente.

Iedereen doet er toe
In coronatijd werd het belang van de 
Buurtkamer alleen maar meer duidelijk. 
,,Zonder de Buurtkamer en het wegval-
len van alle andere activiteiten zijn de 
dagen voor onze bezoekers wel heel erg 
lang’’, weet Marije van de verschillende 
deelnemers. Niet alleen eenzaamheid 
wordt dankzij de bezoekjes aan de Buurt-
kamer teruggedrongen, ook worden men-
sen in hun kracht gezet door activiteiten 
te organiseren. ,,Zo zijn er mensen die 
cursussen kerststukjes maken geven en 

voor anderen is de Buurtkamer zelfs een 
springplank naar werk. Daar word je toch 
blij van?’’ Ook de wandelingen vanuit de 
Buurtkamers zijn een succes en in De 
Westereen en Dokkum kunnen mensen 
blijven eten, deze week stond er snert op 
het menu. In Wâlterswâld staat er voor de 
bezoekers van de Buurtkamer desgewenst 
een ontbijt klaar vanuit Grand Café de 
Nije Warf en aansluitend kunnen ze kof-
fie drinken in de Buurtkamer. Kees Wiel-
stra: ,,Ik hoorde net dat twee mensen die 
er vandaag niet zijn gemist worden door 
de rest. Dat vind ik mooi om te horen. 
Iedereen doet er toe in de Buurtkamer. 
Daarmee is onze missie al geslaagd.’’

Meer informatie: 
www.debuurtkamer.com of 06-247 813 30.

Gemeente pakt ondermijning aan
Sinds twee jaar heeft de gemeente 
Dantumadiel de aanpak van onder-
mijning steeds hoger op de agenda 
staan. ,,In het Westen en Zuiden van 
het land hebben ze er al langer mee 
te maken, maar het rukt steeds meer 
deze kant op’’, vertellen burgemees-
ter Klaas Agricola en Grietje Ol-
dersma van de afdeling Veiligheid. 

Alleen het afgelopen jaar al heeft 
burgemeester Klaas Agricola van 
Dantumadiel vijf keer een drugs-
pand gesloten op grond van artikel 
13b van de Opiumwet. ,,Er gaat heel 
wat aan vooraf voordat het zover 
komt’’, stelt Grietje Oldersma. De 
burgemeester voegt er aan toe dat 
het niet alleen om afgelegen boer-
derijen gaat, maar ook om woningen 
die midden in een woonwijk staan. 
,,Vaak gaat de handel en produc-
tie van drugs gepaard met overlast, 
criminaliteit en veiligheidsrisico’s. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat 
inwoners die iets verdachts zien in 
hun buurt dit melden’’, legt Agricola 
uit. Oldersma voegt er aan toe dat 
ook drugsdumpingen plaatsvinden 
in Dantumadiel, dus het dumpen 
van restanten van een hennepkwe-
kerij of drugslab. ,,Onze inwoners 
staan er niet bij stil maar er is echt 
wel een risico op schade aan milieu 
en gezondheid.’’

‘Als kinderen één keer ‘ja’ zeggen…’
Toch valt het Oldersma op dat 
mensen zich liever niet met dit soort 
zaken bemoeien, dat ze wegkijken 
uit angst dat ze een steen door het 
raam krijgen, of omdat ze niet willen 
‘klikken’. ,,Dat is heel jammer, want 
het gaat vaak om de toekomst van 
jonge mensen. Juist door het te mel-

den kunnen wij ze helpen om uit de 
problemen te komen door ze in con-
tact te brengen met de juiste men-
sen’’, weet Oldersma. Waar Agricola 
zich vooral zorgen over maakt is de 
(geestelijke) gezondheid van onze 
jeugd en dat de onderwereld het re-
guliere maatschappelijk leven bij de 
criminele activiteiten betrekt. ,,We 
willen voorkomen dat kinderen met 
drugshandelaren of andere crimine-
len in aanraking komen. Want als ze 
één keer ‘ja’ zeggen…’ 

Geld witwassen
Onlangs hebben Oldersma en 
Agricola een rondje langs de voet-
balclubs in de gemeente gemaakt 
om de verenigingen bewust te ma-
ken over het gebruik en dealen van 
drugs.  ,,Ondermijnende crimina-
liteit kan overal voorkomen, ook 
binnen bijvoorbeeld de sport. En 
dat verwachten mensen niet zo snel. 
Mensen met verkeerde bedoelingen 
gebruiken vaak de legale structuren. 
Bijvoorbeeld door het openen van 
een horecazaak of kappersbedrijf. 
Er wordt dan bij de gemeenten een 
vergunning aangevraagd om activi-
teiten uit te voeren. Een aantal van 
die vergunningen worden door de 
gemeente altijd getoetst. Als er bijna 
geen klanten zijn geeft dat een on-
gemakkelijk gevoel en staan we op 
scherp.’’

Melden is helpen
Ervaart u drugsoverlast en/ of ver-
moedt u dat er bij u in de buurt 
drugsproductie plaatsvindt? Neem 
dan contact op met de politie via 
telefoonnummer 0900-8844 of bel 
met Meld Misdaad Anoniem via 
telefoonnummer 0800-7000.

Onderwijs en jeugdzorg eindelijk samen 
Zowel bestuurder Gert van Tol van 
PCBO Dantumadiel als Willem 
Wouda van ROOBOL pleiten er al ja-
ren voor dat zorg en onderwijs samen 
gaan. Eindelijk is de kogel door de kerk 
dankzij een goede samenwerking met 
wethouder Gerben Wiersma van de 
gemeente Dantumadiel.

,,De oplossing is soms zo simpel, maar 
toch blijkt het in de praktijk lastig te 
zijn’’, stelt Willem Wouda. Hij klopte 
samen met Gert van Tol bij de ge-
meente Dantumadiel aan met het idee 
om onderwijs en jeugdzorg dichter 
bij elkaar te brengen. ,,Tot voor kort 
moesten ouders en verzorgers met een 

zorgvraag naar de gemeente, maar het 
is toch veel handiger dat zij hiervoor 
op school terecht kunnen, op de plek 
waar de kinderen om wie het gaat al 
zijn.’’ Wethouder Gerben Wiersma 
had hier wel oren naar. Toch is de 
praktijk volgens hem niet zo eenvou-
dig als het lijkt. ,,De procedures die je 
hiervoor als overheid moet volgen zijn 
ingewikkeld. Maar het is gelukt om 
jeugdhulpverleners uit het gebieds-
team voor enkele dagdelen per week 
op de basisscholen in De Westereen, 
Damwâld en straks ook Feanwâlden 
te krijgen. We gebruiken hiervoor een 
deel van de NPO-gelden dat door 
het Rijk beschikbaar is gesteld om de 
corona-achterstanden in het basison-
derwijs weg te werken.’’ 

Effectief voor de lange termijn
Willem Wouda is ervan overtuigd dat 
de samenwerking uiteindelijk alleen 
maar geld zal besparen nu er efficiën-
ter gewerkt kan worden. ,,Tot nu toe 
waren de werelden thuis en op school 
gescheiden, terwijl de problemen vaak 
met elkaar te maken hebben. Al praat 
ik trouwens liever niet over proble-
men, maar over oplossingen. Doordat 
de Intern Begeleider van school en de 
gebiedsteammedewerker nu wekelijks 
bij elkaar zitten kunnen ze samen naar 
een oplossing zoeken voor een kind 
dat bijvoorbeeld ADHD heeft’’, aldus 
Wouda. Ook voor ouders wordt het 
gemakkelijker nu ze gewoon de school 
in kunnen stappen om contact te krij-
gen met een professional van jeugd-
zorg. Bijkomend voordeel is volgens 
Van Tol dat mensen nog maar één 
keer hun verhaal hoeven te doen. ,,Je 

zag voorheen vaak dat zoveel hulp-
verleners zich met een kind bemoei-
den, maar dat niemand zich daardoor 
verantwoordelijk voelde. Deze nieuwe 
manier van werken is effectief. Ik ge-
loof ook dat het helpt voor de langere 
termijn.’’

De bestuurders van de basisscholen 
zien ook dat hun eigen leerkrachten er 
baat bij hebben als ze met de profes-
sionele hulpverleners kunnen samen-
werken. ,,Zij krijgen onder andere tips 
over hoe ze bijvoorbeeld huiselijk ge-
weld of kindermishandeling kunnen 
herkennen en melden. Gebiedsteam-
medewerkers hebben weer een andere 
expertise dan leerkrachten. Doordat 
ze in hetzelfde gebouw zitten kunnen 
ze elkaar versterken in het voordeel 
van de kinderen. Daar gaat het ten-
slotte om.’’ 

Iedereen doet mee in Dantumadiel
DAMWÂLD - Speciaal voor deze kersteditie van De Westereender laat het college van Dantumadiel zien waar hun prioriteiten liggen 
binnen het Sociaal Domein. ,,Wij helpen graag mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.’’



48  |  de Westereender  

&&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

Wĳ  wense familie, vrienden en 
relaties pre� ige feestdagen en 

een veilig 2022

Zwettestraat 8 - 8912 AH Leeuwarden
Telefoon: 06 142 553 66
Email: info@agrilog.nl

WWW.AGRILOG.NL

Wij wensen u
prettige
feestdagen
en een
gelukkig
nieuwjaarTel. 0511-442957

Mob.tel. 06-13430177

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

DE ZILVEREN MAAN
Wenst iedereen 
een hele �jne 
kerst en een 
actief 2022

tel.: 0511 - 44 29 57e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl  mob.: 06 - 134 301 77

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

DE ZILVEREN MAAN
Wenst iedereen 
een hele �jne 
kerst en een 
actief 2022

tel.: 0511 - 44 29 57e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl  mob.: 06 - 134 301 77

Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

DE ZILVEREN MAAN
Wenst iedereen 
een hele �jne 
kerst en een 
actief 2022

tel.: 0511 - 44 29 57e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl  mob.: 06 - 134 301 77

wenst u fi jne 
feestdagen een een 
gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen u fi jne 
feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

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

www.loonstra.nl

Wij wensen u hele fi jne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen u hele fi jne 
kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!
De Reidfl echter 7 T;  0511 – 70 52 38
9271 VP M; 06 – 30 81 83 12
De Westereen E; info@siersmeedproducten.nl

Alting Rietdekkers ---
tv

Wenst iedereen fi jne 
feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!

Hele fi jne 
feestdagen 

&
een voorspoedig 

nieuwjaar!

Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.

Vallen à € 4,95
Vitrages en gordijnstof à € 7,95
In-betweens 3 meter hoog à € 12,50
Velours en kamerhoog overgordijnen à € 12,50

Loop gerust even binnen bij Visser Woninginrichting!
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Vouwsystemen, rolgordijnen, rail, roede, etc. Ook voor tapijt, vinyl en laminaat kunt u bij ons terecht.

wenst u allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2022

Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.
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Velours en kamerhoog overgordijnen à € 12,50
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ISSER
oninginrichting

Vouwsystemen, rolgordijnen, rail, roede, etc. Ook voor tapijt, vinyl en laminaat kunt u bij ons terecht.

www.nynkesmeubelmakerij.nl
info@nynkesmeubelmakerij.com  |  T. 0634833015

Fogelsang 69  |  9271GC De Westereen

Wenst u fijne 
feestdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar!

Fĳ ne feestdagen 
en een 

gelukkig nieuwjaar!

Foarwei 116, 9298 JP Kollumerzwaag   |  0511-760015
www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

wenst u allen 
fijne feestdagen

en een voorspoedig 
2022

Tel. 0511-473447, GSM 06-22969752

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2022

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

in sûn in sûn 20222022
tawinsketawinske

W�  wensen iedereen 
hele f� ne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar!

W�  wensen iedereen 
hele f� ne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar!

telefoon: 0511 44 44 88
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Kerstversiering moet bij de 
familie Van Hijum ‘in bytsje apart’ zijn
DOKKUM - Irma van Hijum (58) uit Dokkum hield altijd al van oude spul-
len. Toen ze een paar jaar geleden haar werk in de schoonmaak niet meer 
kon doen, besloot ze om van haar hobby haar werk te maken. Onder de 
naam La Rentrée brocante uit Friesland is ze nu te vinden op Facebook en 
fairs. ,,Van die fairs geniet ik het meest, want de brocante spullen die ik 
verkoop roepen bij veel mensen herinneringen op.’’

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Niet alleen de brocante spullen die ze 
verkoopt krijgen bij La Rentrée een 
tweede leven, ook voor Irma zelf is 
dit een nieuwe stap. Ze combineert 
brocante met de landelijke stijl en 
daar zijn genoeg liefhebbers voor, zo 
merkt ze na drie jaar. ,,Zelfs de jeugd 
is steeds vaker op de ‘vintage-tour’’, 
vertelt Irma. Wel is het de laatste tijd 
voor handelaren steeds moeilijker 
om aan brocante spullen te komen. 

,,Mensen ruimden massaal hun zol-
der op en doordat de kringloopwin-
kels tijdens de lockdown dicht waren 
hebben veel mensen hun spullen 
weggegooid. Er stonden lange rijen 
voor de milieustraat. Eeuwig zonde’’, 
vindt Irma. Want tijdens haar zoek-
tochten naar unieke producten in 
Fryslân ontdekt ze vaak dingen die 
best nog opgeknapt kunnen worden. 
Haar man Jan is er heel handig in. 

Hij zorgt op de achtergrond voor de 
kleine reparaties.  

Moeilijk om te verkopen
Fairs vindt Irma het allerleukst om te 
doen. Om daaraan deel te nemen moet 
je echter ingeschreven 
staan bij de Kamer 
van Koophandel. Drie 
jaar geleden besloot 
ze die stap te zetten. 
Ze heeft een jaar lang 
op verschillende fairs 
gestaan. Van brocan-
temarkten in Dokkum 
en Drachten tot in 
Beekbergen en Apeldoorn. Laatst was 
ik bij de Winterfair in Orvelte. Prach-
tig was dat. Het was één van de wei-
nige fairs die dit jaar doorging. Sinds 
corona zijn de meeste evenementen 
afgelast.’’ De verhalen achter de mooie 
spullen vindt Irma het mooiste. ,,Wat 
dat betreft heb ik vooral ook een soci-
ale functie. Ik krijg heel wat verhalen 
te horen. Soms vind ik het wel moeilijk 
om spullen te verkopen omdat ik het 
zelf ook zo leuk vindt. Meestal zet ik 
ze eerst even in mijn eigen huis, daarna 
verkoop ik het pas.’’

Niks is fout
Het valt Irma op dat ze de laatste tijd 
veel keukengerei van vroeger verkoopt, 
zoals bakvormpjes, raspen en etagères. 
,,Laatst kocht ik voor mezelf een leuk 
oud kastje van vijf euro. Daarin za-
ten allerlei oude servetringen van de 

Abdij Dockum. Daar kan ik dan he-
lemaal blij van worden.’’ Bijzonder is 
ook de oude cloche die Irma onlangs 
verkocht. De persoon die het ophaalde 
zei: ‘hâld Omrop Fryslân goed yn ‘e 
gaten, dêr sjogge jo dizze cloche yn in 

krystklip werom’.

En zo maakt Irma van 
alles mee als hande-
laar van La Rentrée. 
In haar eigen huis zie 
je veel hout en gietij-
zer terugkomen. ,,Wij 
houden van warmte 

en sfeer’’, zegt ze. En dat voel je als 
je bij Irma en Jan van Hijum het huis 
binnenstapt. Het straalt gezelligheid 
uit. ,,Daarom houden wij ook zo van 
deze tijd voor kerst’’, zegt Irma. Door 
oud en nieuw te combineren creëer je 
een unieke kerstsfeer in huis. Zelf gaat 
Irma altijd op zoek naar aparte dingen 
die niemand anders heeft. ,,Niks is fout 
als het om het inrichten van je interieur 
gaat. Het belangrijkste is dat je er zelf 
een goed gevoel bij hebt.’’ 

Voor meer informatie, volg La Rentrée 
brocante uit Friesland op Facebook.

‘Niks is fout als het 
om het inrichten van 
je interieur gaat. Het 
belangrijkste is dat 
je er zelf een goed 
gevoel bij hebt.’ 

Irma van Hijum houdt van warmte 
en sfeer in haar eigen interieur.
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Tsjerkestrjitte 3 | de WestereenTsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nlwww.cadeauvoordeel.nl

Ma t/m vrij 9:00 - 18:00 uur | Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

WEES ER SNEL BIJ!WEES ER SNEL BIJ! OP = OP OP = OP

Kerstverlichting nu
Kerstverlichting nu

met 30% KORTING

met 30% KORTING

ALLE KERSTKAARTENALLE KERSTKAARTEN

50% echte50% echte
KASSAKORTINGKASSAKORTING

Wij danken u voor uw bezoek in 2021 Wij danken u voor uw bezoek in 2021 
en wensen u fijne feestdagen en een knallend 2022!en wensen u fijne feestdagen en een knallend 2022!

CAT.1 CAT.1 KINDERVUURWERK IS BINNEN....KINDERVUURWERK IS BINNEN....

CADEAUVOORDEEL.NLCADEAUVOORDEEL.NL

ALLE KERSTARTIKELENALLE KERSTARTIKELEN

reeds metreeds met
50% 50% KORTINGKORTING

Tijdelijk tot 17:00 uur open i.v.m. de corona maatregelen.

Bel of mail
vrijblijvend voor

meer informatie naar

ASN Installaties
info@asndokkum.nl
tel: 0519 - 82 00 00

Wilt u ook
lagere

energiekosten
en meer

wooncomfort?
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‘Eindelijk kunnen wij ook 
meedoen met schaatsen’
BUITENPOST/HURDEGARYP - De 14-jarige Rinze de Jong uit Buitenpost 
en de 13-jarige Bram van der Veen uit Hurdegaryp hoeven niet langer 
langs de kant van de ijsbaan te staan. Dankzij de nieuwe sport Frame 
Schaatsen kunnen ook kinderen met een fysieke beperking meedoen. 
Het is nog een pilot van de Stichting het Gehandicapte Kind in samen-
werking met de Sven Kramer Academy, maar wat Rinze en Bram betreft 
is de test meer dan geslaagd. ,,Schaatsen is superleuk.’’

,,Iedereen moet kunnen sporten’’, 
zegt Rinze. Toch is dit voor hem niet 
zo vanzelfsprekend als voor andere 
kinderen. Rinze heeft Spina bifida en 
is geboren met een open rug. ,,Daar-
door zijn mijn zenuwen aangetast en 
kan ik niet goed lopen’’, vertelt hij. 
Voor Bram is sporten ook lastig, want 

vanwege zijn spier- en longaandoe-
ning kan hij moeilijk kracht zetten 
en is hij snel moe. Toen ze de kans 
kregen om op Frame Running te 
gaan twijfelden de jongens dan ook 
geen moment. Dankzij Frame Run-
ning kunnen ook kinderen met een 
lichamelijke beperking lopen of zelfs 

rennen op een speciaal op maat ge-
maakte loopfiets met een borststeun 
en drie wielen, één voor en twee aan 
de zijkanten. ,,Frame Schaatsen is 
eigenlijk hetzelfde’’, legt Rinze uit. 
,,Maar dan zijn de wielen vervangen 
door schaatsijzers.’’

Op natuurijs en wedstrijdjes
Dankzij het schaatsframe kunnen 
kinderen met een minder goede 
balans schaatsen, zonder te vallen. 
Kinderen zoals Rinze en Bram. Zij 
schaatsen sinds een maand voor het 
eerst op de baan in het ijsstadion 
Thialf in Heerenveen. ,,Het gaat 
heel goed’’, lacht Bram. ,,Dat komt 
ook omdat er spikes onder mijn 
schoenen zitten, anders glij je weg 
en kan ik geen kracht zetten.’’ Hij 

vindt het heerlijk om op echte ijzers 
te schaatsen. Alleen al het geluid van 
het schaatsen en de snelheid die hij 
nu kan maken geven een lekker ge-
voel. Ook Rinze geniet. Hij houdt 
ervan om zijn eigen record steeds te 
verbreken. ,,Ik heb al twee keer mijn 
eigen tijd verbeterd met tien secon-
den’’, zegt hij trots. Zijn wens is om 
nog eens mee te doen aan een echte 
schaatswedstrijd, waarbij je medailles 
kunt winnen. Bram houdt niet alleen 
van het schaatsen, maar ook van de 
gezelligheid eromheen. ,,Het is echt 
leuk joh, met die muziek erbij’’, zegt 
Bram stralend. Ook hij heeft een 
wens. ,,Als er weer natuurijs komt, 
zou ik heel graag nog eens onder het 
beroemde bruggetje van Bartlehiem 
door willen schaatsen. Afgelopen 

winter moest ik vanaf de zijkant toe-
kijken hoe andere kinderen op het ijs 
plezier maakten. Nu kunnen wij ook 
meedoen.’’

Iedereen moet 
kunnen schaatsen

Om Frame Schaatsen moge-
lijk te maken voor kinderen 
zoals Rinze en Bram in heel 
Nederland is geld nodig. Do-
neren? 

Zie voor meer informatie: 
www.gehandicaptekind.nl 

Steunfonds Noardeast-Fryslân heeft wel geld, maar te weinig aanvragen

Onbekend maakt onbemind
NOARDEAST-FRYSLÂN - Het bestuur van de Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân staat voor een uitdaging. De le-
den mogen het rendement op hun vermogen uitgeven aan zorggerelateerde instellingen in de regio.  Dit om het 
leven van kwetsbare inwoners leuker en aangenamer maken. ,,Het probleem is echter dat veel mensen niet van 
ons bestaan weten’’, stelt voorzitter Gré van der Goot-Bakker die samen met Lolke Folkertsma, Welmoed van der 
Werf, Simon Bosgraaf en Rinke de Hoop in het bestuur zit. 

Een duo-fiets voor een dagbesteding 
voor dementerende ouderen in Dok-
kum of een goede geluidsinstallatie 
voor activiteiten in de Skûle in Mets-
lawier. Het zijn enkele voorbeelden 
van bijdragen die het Steunfonds 
heeft gegeven aan zorggeraleerde 
instellingen in de regio. ,,Maar er 
is meer geld te verdelen en daarom 
roepen wij verzorgings- en verpleeg-
huizen op om aanvragen in te dienen. 

Wij willen de mensen die zorg nodig 
hebben niet alleen graag een steuntje 
in de rug geven, maar we vinden het 
ook belangrijk onze ANBI-status te 
behouden’’, legt Van der Goot uit. Zij 
zit sinds 2013 in het bestuur van het 
Steunfonds dat al in 1956 is opgericht, 
tegelijk met de realisatie van zieken-
huis Sionsberg Dokkum. Het steun-
fonds is dan ook voortgekomen uit 
Steunfonds Sionsberg en maakte zich 

tot voor kort sterk voor het ziekenhuis. 

Lucifers-actie
Veel oudere inwoners zullen zich vast 
nog herinneren dat de Sionsberg dank-
zij de steun van de kerken en donaties 
van de bevolking is ontstaan. De zoge-
naamde lucifers-actie is nog altijd be-
kend. In winkels werden lucifersdoos-
jes verkocht waarvan de opbrengst naar 
het ziekenhuis ging. De leus ‘Geen 

ander merk bij ieder thuis, dan lucifers 
van het ziekenhuis’ zorgde ervoor dat 
duizenden doosjes werden verkocht. 
Via geldmiddelen van donateurs, ker-
ken, giften en legaten was het mogelijk 
om zorggerelateerde vraagstukken te 
subsidiëren. ,,Gelukkig was het steun-
fonds een zelfstandig rechtspersoon, 
los van de Sionsberg. Anders waren 
we al het geld door het faillissement in 
2015 kwijt geweest. Het geld dat door 
de gemeenschap was opgebracht door 
middel van acties, donaties, legaten en 
giften’’, stelt Van der Goot. 

Geen reacties
Het bestuur is blij dat het geld van het 
Steunfonds in elk geval is veiliggesteld. 
Door de verandering van de naam in 
Steunfonds Noardeast-Fryslân laat de 
stichting haar brede werkterrein terug-
komen. Toch weten veel zorginstellin-
gen niet meer van het bestaan van de 

stichting af. ,,Ik heb alle instellingen 
in de regio aangeschreven, maar we 
hebben slechts enkele reacties gekre-
gen’’, vertelt secretaris Welmoed van 
der Werf. ,,Alleen De Waadwente in 
Dokkum en De Stelp op Ameland 
hebben aanvragen gedaan, maar wij 
zijn er voor de mensen in heel Noar-
deast-Fryslân, net zoals de Sionsberg 
er ook voor alle inwoners uit deze regio 
was.’’ Welmoed voegt eraan toe dat het 
indienen van een aanvraag laagdrem-
pelig is en dat het soort aanvragen vrij 
breed kan zijn. De Stichting heeft al 
verschillende cliënten blij gemaakt 
met het realiseren van extraatjes die 
zorgcentra zelf vaak niet kunnen beta-
len. Ook is het steunfonds de centrale 
spil geweest in de financiering rondom 
de spoedzorg van de Sionsberg. 

Meer informatie en aanvragen:
www.steunfondsnef.nl

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân met van links naar rechts: Rinke de Hoop, 
Simon Bosgraaf, Gré van der Goot-Bakker, Welmoed van der Werf en Lolke Folkertsma. 

Dankzij het schaatsframe kun-
nen kinderen met een minder 
goede balans schaatsen, 
zonder te vallen. 
Kinderen zoals Rinze de 
Jong (14) uit Buitenpost en 
Bram van der Veen (13) uit 
Hurdegaryp.
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Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

Bij Nederlandse gezelligheid hoort leverworst. En Nederlandser dan Kroon kun je het 

niet krijgen, want Kroon leverworst zit al meer dan 150 jaar boordevol gezelligheid! Lekker 

bij de borrel en heerlijk op brood of als tussendoortje. Zoek daarom in het koelvak van uw 

supermarkt naar authentieke Kroon leverworst.

www.kroon-vleeswaren.nl info@kroon-vleeswaren.nl facebook.com/kroonleverworst

de gezelligst   sinds 1870de gezelligst   sinds 1870
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‘Predicaat Hofleverancier is een Kroon op ons werk’
DE WESTEREEN - Kroon Vleeswaren uit De Westereen bestaat 150 jaar. 
Eigenlijk vorig jaar al, maar vanwege corona is het feest een jaar uitge-
steld. Het jubileum is vorige week gevierd met de onthulling van het 
wapen van het predicaat Hofleverancier dat vanaf nu op de verpakkingen 
van Kroon leverworst zal prijken. Ook is er ter ere van het jubileum een 
speciaal boek uitgebracht over de bijzondere historie van het bedrijf. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Wat begon vanuit een straatslagerij die 
een paar worstjes per dag verkocht is 
uitgegroeid tot een bedrijf dat wekelijks 
miljoenen mensen blij maakt met verse 
leverworst die in heel Nederland en Bel-
gië verkocht worden. ,,Het bijzondere 
aan onze worst is dat de authentieke 
smaak van vroeger altijd 
is gebleven’’, vertelt ope-
rationeel directeur Pascal 
van der Sluis van Kroon 
Vleeswaren. Hij werkt 
sinds vijf jaar bij het be-
drijf en heeft zich enorm 
ingezet om het predicaat 
hofleverancier binnen te 
halen. ,,Dat krijg je niet 
zomaar. Samen met his-
toricus Beno Hofman zijn we in het ver-
leden van het bedrijf gedoken en hebben 
we alle papieren die nodig zijn voor de 
aanvraag gevonden.’’ Daarnaast moet 

het bedrijf ook nog aan allerlei andere 
eisen voldoen, weet eigenaar André van 
de Poppe van Kroon Vleeswaren. ,,Het 
bedrijf moet winstgevend zijn, een goede 
reputatie hebben en minimaal honderd 
jaar bestaan’’, legt Van de Poppe uit. Hij 
is nog altijd blij dat hij en zijn broer 
Chris, Kroon Vleeswaren in 2006 heb-
ben overgenomen. 

‘Wij blijven in De Westereen’
Dat André en Chris van de Poppe van 
Gepo Vleeswaren uit Nieuw-Vennep 

het bedrijf in 2006 overnamen was niet 
voor de hand liggend. Kroon Vleeswaren 
was een echt familiebedrijf, maar Theo 
Kroon, de vijfde generatie, had na der-
tig jaar hard werken geen opvolger. Hij 
kende André uit het vak. ,,Wij leverden 
vooral producten voor speciaalzaken en 

zij de worstjes bij de su-
permarkten. Nu kunnen 
we alle leverworstpro-
ducten in winkels in heel 
Nederland leveren. Deze 
twee bedrijven versterken 
elkaar. Eén en één is drie’’, 
zegt André van de Poppe. 
De overname van Kroon 
uit De Westereen door 
een bedrijf uit Noord-

Holland heeft niet tot sluiting van de 
vestiging in Friesland gezorgd. ,,Inte-
gendeel. Friezen zijn hele loyale, trotse 
mensen. We kunnen hier altijd aan goed 

personeel komen. In het Westen van het 
land is dat een groot probleem. Mede 
daarom blijven we hier.’’ In de corona-
tijd vormt het personeel soms echter wel 
problemen als hele gezinnen thuis moe-
ten blijven omdat ze in quarantaine zit-
ten. ,,Dat baart mij wel zorgen.’’

Nieuwe jubileumworst
Wat betreft de toekomst blijven Van de 
Poppe en Van der Sluis positief. ,,Zolang 
kinderen smeerworst op brood lekker 
vinden en het van hun ouders als hartig 

naast zoet op de boterham krijgen, heb-
ben wij niets te klagen’’, lacht Van de 
Poppe. Toch gaan ze ook bij Kroon met 
de tijd mee wat betreft verpakkingsma-
terialen, gezond eten en dierenwelzijn. 
,,Wij vinden het niet erg dat de regels 
steeds strenger worden want we willen 
zelf ook aan deze voorwaarden voldoen. 
Bovendien hebben we niks te verbergen.’’ 
Dat Kroon haar 150-jarige jubileum viert 
geeft de ondernemers weer extra energie. 
Van der Sluis: ,,We zijn bezig om een 
nieuwe jubileumworst op de markt bren-
gen met een knipoog naar het verleden. 
En we zijn heel blij dat we het voor el-
kaar hebben gekregen om Hofleverancier 
te worden. Het was al bijzonder dat we 
een brief kregen met felicitaties van de 
Koning, maar toen het nieuws eenmaal 
naar buiten werd gebracht werden we 
plat gebeld’’, vertelt Pascal van der Sluis. 
De manier waarop ging niet helemaal 
zoals gepland. Veel mensen hoorden 
het nieuws namelijk via de radio. Van de 
Poppe: ,,Gerard Joling is mijn buurman 
en een goede vriend en toen het net be-
kend werd hebben we ’s avonds gevierd 
dat we hofleverancier zijn geworden. Ge-
rard verklapte dat de volgende dag tijdens 
een interview op de radio. Toen was het 
nieuws meteen landelijk bekend.’’ 

De cirkel is rond
Het hofleverancierschap is voor een be-
drijf met minder dan honderd medewer-
kers het hoogst haalbare. Anders hadden 
ze een koninklijke kroon gekregen, maar 
eigenlijk vinden Van der Sluis en Van de 
Poppe het logo van het predicaat Hof-
leverancier nog mooier. ,,En de kroon 
hebben we toch al. Het enige jammere is 
dat we zelf de naam Kroon niet dragen, 
maar voor de rest is de cirkel voor mij 
nu rond.’’

150 jaar Kroon

Slachterij Kroon Vlees in Groningen en Kroon Vleeswaren in De Wes-
tereen zijn gevestigde namen in de slagerswereld. Onder consumenten is 
Kroon leverworst beroemd, ook vanwege de jarenlange sponsoring van SC 
Heerenveen. De oorsprong van beide bedrijven ligt aan de Steentilstraat in 
Groningen, waar Theodorus Antonius Kroon slagersknecht is bij z’n neven 
Sluiter en de slagerij in 1872 overneemt.

Het boek 150 jaar Kroon vertelt de boeiende geschiedenis van de ‘slagers-
familie’ Kroon en ‘verwante slagerijen’. Een rijk geïllustreerd boek over de 
geschiedenis van vleesconsumptie, slagers, slachters en slachthuizen. De 
kleinzonen van Theodorus Antonius Kroon, Theo en Piet, staan vanaf 
1934 samen aan het hoofd van de slagerij. In 1956 komt Theo’s oudste 
zoon Bert in het bedrijf. Hij verhuist het vleeswarenbedrijf in 1969 van de 
Steentilstraat naar Zwaagwesteinde. Piets zoon Rieks begint na de sluiting 
van het Openbaar Slachthuis in 1983 het slachthuis Kroon Vlees aan de 
Gotenburgweg in Groningen. 

Hoewel Kroon Vleeswaren in 2006 is overgenomen door een ander oud 
familiebedrijf, Gepo van de familie Van de Poppe, is de bedrijfsnaam Kroon 
blijven bestaan. Hetzelfde geldt voor het slachthuis, dat sinds 2014 in han-
den is van Henk Luinge. De toekenning van het predicaat ‘Hofleverancier’ 
aan Kroon Vleeswaren Zwaagwesteinde en de nieuwbouw van een ‘Kroon 
slagerij’ in de Groningse Steentilstraat zijn voor de auteurs Benno Hofman 
en Kirsten Otten de aanleiding geweest voor het vastleggen van de 150 jaar 
lange geschiedenis van Kroon in dit boek.

Het boek ‘150 jaar Kroon’ is te bestellen via 
info@inboekvorm.nl of 0592-313976

Het logo van het predicaat Hofleverancier dat Kroon Vleeswaren vanaf nu mag voeren werd vrijdag onthuld. Ook werd het jubileumboek op deze 
dag gepresenteerd in het bijzijn van de Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Klaas Agricola, de schrijver van het boek, de eigenaren 
van het bedrijf en de familie Kroon. 

‘Het
bijzondere

aan onze worst is 
dat de authentieke 
smaak van vroeger 

altijd is
gebleven’
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Profiteer dit jaar nog 
van de maximale 
vergoeding!

Toe aan een (nieuw) hoortoestel?

advertentie

*Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Winkel bij jou in de buurt:

Ljurkstrjitte 72A, De Westereen
(Winkelcentrum)

vergoeding!

Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. Dus overweeg je een 
hoortoestel? Kom dan langs en pro� teer nu nog van de maximale vergoeding!

Je zorgverzekering betaalt mee
Een hoortoestel krijg je vaak voor een groot deel vergoed*. Met een aanvullende 
verzekering soms tot wel 100%. Is je eigen risico al verbruikt? Dan is de aankoop in 2021 
zelfs nog aantrekkelijker!

Maak snel een afspraak
Maak een afspraak via 088 - 932 43 46, schoonenberg.nl of kom langs in onze winkel. 

LAATSTE KANS

www.wermedia.nl

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

websites SEO Google Ads graphic design print social media

“Start de weg 
naar online 

succes vandaag!”

Webdesign
Online marketing

Grafi sch design
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Schildersbedrijf Loonstra klaar voor de toekomst
DOKKUM – Schildersbedrijf Loonstra is sinds enige maanden gevestigd op een prachtige zichtlocatie aan de Hol-
werderweg 34 in Dokkum. Eigenaar Jan Smid, die het bedrijf van Onno Loonstra op 1 januari 2019 overnam, is ui-
termate tevreden met de faciliteiten die het pand biedt. Het bedrijf moest verhuizen omdat het terrein verkocht 
was en de ALDI op die plek zou komen. 

Sinds Smid het bedrijf overnam is er 
een duidelijk progressie waarneembaar. 
Inmiddels zijn er 18 schilders actief. 
Schildersbedrijf Loonstra richt zich 
zowel op de zakelijke als de particuliere 
markt en kiest duidelijk voor tevreden 
klanten. Jan Smid, geboren in Dokkum, 
maar tot volle tevredenheid woonach-
tig in De Westereen, heeft voordat hij 
het bedrijf overnam, een grote ervaring 
opgebouwd in de schilderbranche. Alle 
facetten heeft hij doorlopen. ,,Die er-
varingen zijn voor mij van groot belang 
geweest. Ik ben begonnen als ZZP’er, 
maar kwam na vier jaar schilderen op 
kantoor terecht. Hier werkte ik als cal-
culator/werkvoorbereider en later als 
bedrijfsleider. Vooral die vier jaar als 
calculator zijn belangrijk geweest. Als 
ZZP’er heb ik alle schilderwerk onder 
handen gehad. Facetten die volgens 
mij van groot belang zijn, als je kwali-
teit als uitgangspunt hebt. Je weet wat 
daarvoor nodig is, maar je kunt ook de 

vraag van de klant vertalen naar hun 
wensen. En tevreden klanten is de basis 
van waaruit wij werken.”. 

De afbouw van de loods aan de Hol-
werderweg gebeurde grotendeels door 
de eigen werknemers van het schilders-
bedrijf. Aan de achterkant zijn vier los-
sen units gerealiseerd van 50 vierkante 
meter per stuk. Deze zijn bestemd voor 
de verhuur. Dat Jan Smid een man is 
die oog heeft voor details en vakman-
schap bewijzen niet alleen de schilder-
werken, maar ook de overname van het 
solide en mooie bedrijf, dat volledig 
past in zijn visie. Een bedrijf dat al 
meer dan tachtig jaar gevestigd was in 
Dokkum en al jaren AF-erkend is. Een 
waarborg voor optimale kwaliteit. 

Restauratiewerk
Schildersbedrijf Loonstra werkt zo-
wel voor bedrijven als particuliere op-
drachtgevers. Ook restauratieschilder-

werk en decoratieve technieken zijn 
onderdeel van het bedrijfspakket. De 
lijst met restauratiewerken bevat on-
der andere het oude gemeentehuis in 
Dokkum, Landgoed Oranjewoud en 
museum Het Martenahuis in Frane-
ker. Verder kan Loonstra het totaalon-
derhoud van woningen en bedrijfspan-
den verzorgen. Behalve schilderwerk, 
timmerwerk en glas zetten, verricht 
Loonstra ook schoonmaakwerkzaam-
heden, stukadoorswerk, renovatie, 
restauratie en passend interieuradvies. 
Daarnaast zijn vele torenhanen, wind-
wijzers, gevelstenen, wijzerplaten en 
ornamenten al door het schildersbe-
drijf  verguld. Tot slot behandelt het 
schildersbedrijf dakbedekking met een 
zon reflecterende coating die zorgt 
voor een aangenamer binnenklimaat. 
Vooral in gebouwen met platte daken 
is dit een mooie oplossing.

Meer informatie: www.loonstra.nl 

Jan Smid op de nieuwe locatie aan de 
Holwerderweg 34 in Dokkum.  

Foto: Marcel van Kammen

Schaatstalent Gert Wierda 
rijdt ‘allemachtich flak’
BURDAARD - Toen Gert Wierda negen jaar oud was, toen kon niemand be-
vroeden, dat er een talentvol schaatser uit hem zou groeien. Als kind ging 
Gert wel met zijn zusje Jikke mee naar de oude ijshal in Leeuwarden. Die 
zus was lid van de Ferwerter IIsklub en Gert ook, maar hij vond het maar 
een koude bedoening, dat schaatsen.

Tekst: Bonne Stienstra Foto’s: Jaap de Boer

Maar de winter van 2012, toen het 
heerlijk vroor, toen sloten en vaarten 
dichtvroren en berijdbaar waren, toen 
kreeg Gert de smaak te pakken. Hij 
bond vlak bij zijn ouderlijke boerderij 

bij Burdaard de schaatsen onder, reed 
een paar honderd meter en stond zo-
maar midden op de Dokkumer Ie.
Hij schaatste naar Sijbrandahuis, naar 
Dokkum en in de andere richting naar 

Tergracht, naar Bartlehiem en hij ge-
noot. Daar deed hij het virus op, dat 
niet besmettelijk is, maar dat de kop 
opsteekt als het vriest, met ijskoorts 
tot gevolg.

Nu is Gert Wierda negentien jaar, lid 
van de noordelijke tak van de lande-
lijke beloftenselectie. Laatst deed hij 
mee aan het NK afstanden en straks 
tussen Kerst en Oud en Nieuw aan 
het OKT, het Olympisch Kwalificatie 
Toernooi. Niet dat hij zichzelf kansen 
op plaatsing toedicht. ,,It komt wat 
te betiid’’, zegt hij. Zijn focus ligt op 
Italië, op Cortina d’Ampezzo, waar in 
2026 de Olympische Winterspelen 
zullen worden gehouden.
We zitten aan de keukentafel in de 
boerderij van heit Yde en mem Marja, 
het is half november en Gert is even 
thuis. Hij woont in Heerenveen, want 
dat is mooi dichtbij Thialf. Hij stu-
deert in Leeuwarden aan de Noorde-
lijke Hogeschool Stenden.

Boer
Hij verdiept zich daar in de werktuig-
bouwkunde. Dus gaat hij zijn vader 
niet als boer opvolgen, veronderstel 
je dan. ,,No’’, zegt Yde Wierda, ,,mei 
werktuigbouwkunde kinne jo ek wol 
boer wurde. Ik ha ekonomy studearre 
en ik bin ek boer wurden.’’
Gert Wierda weet het nog niet en dat 
hoeft ook niet. De focus ligt nu op het 
schaatsen, op het topschaatsen. Een 
hele stap is het van het wat kouwelijke 
jonkje van tien jaar geleden maar de 
stoere schaatstopper in spé. 

Het schaatstalent heeft Gert niet van 
een vreemde. Zijn vader zat in diens 
jonge jaren als junior dichtbij tegen de 
nationale top. Yde Wierda was vooral 
een 500 en 1000meter-rijder. In te-
genstelling tot zijn vader, pake Ger-
rit voor Gert. Die Wierda hield in de 
natuurwinters van het schaatsen van 
lange tochten.

In 1963 deed hij mee aan de wedstrijd 
van de Elfstedentocht. Hij kwam voor 
de wedstrijd te laat binnen om nog 
een kruisje te bemachtigen, maar de 
onverzettelijke Wierda reed de helse 
Tocht wel uit en dat konden weini-

gen hem nazeggen. Zijn broer Wieger 
deed later vaak mee aan marathon-
wedstrijden.

Tom Prinsen
Dus er lopen schaatsgenen door 
de Wierda’s. Een kleine beetje ook 
door die van moeder Marja, Drentse 
van geboorte en een nicht van Tom 
Prinsen. Die stond in 2007 25ste op 
wereldranglijst aller tijden, de Adler-
skalender. Hij vertegenwoordigde Ne-
derland op een aantal internationale 
kampioenschappen.

Kortom, Gert Wierda heeft het niet 
van een vreemd. ,,Mar hy rydt better 
as ik oait riden ha’’, zegt Yde Wierda. 
,,Hy is technysk better en hat folle 
mear ynhâld.’’ Gert hoort het glun-
derend aan. Hij is zijn vader dankbaar 
voor de begeleiding, die hij als jonge 
schaatser van hem kreeg.

Gert Wierda: ,,Dat hat foar my hiel 
belangryk west. Heit soarge derfoar 
dat it materiaal altyd top wie. Hy slipe 
myn redens. En tagelyk wied er ek 
wol faak myn coach, omdat in coach 
fan in grutte ploech net altyd likefolle 
oandacht oan elk bestede kin.’’ Vader 
en zoon roemen niettemin de lessen 
en inspanningen van de club waar het 
allemaal begon, de Ferwerter IIsklub. 
,,Se it hawwe perfekt foarelkoar.’’

De jongste Wierda weet niet of hij 
het zonder de inbreng van zijn vader 
had gered. En denkt haast wel zeker te 
weten, dat hij zonder de nieuwe Elf-
stedenhal in Leeuwarden eerder zou 
hebben afgehaakt. ,,Want as bern trije 
kear yn de wike helendal nei Thialf, 
dat wie neat wurden.’’

Afstand huis en ijshal
En zo levert de Elfstedenhal na Marij-
ke Groenewoud uit Hallum met Gert 
Wierda zijn tweede talent. Wat weer 
eens bewijst, dat de afstand tussen 
ijshal en thuis wel degelijk een grote 
rol speelt in de ontwikkeling van een 
schaatstalent. Yde Wierda: ,,Jammer 
dat der yn Ljouwert gjin baanseleks-
jes binne. No moast Gert, doe’t er yn 
de gewestlike seleksje kaam, evengoed 
noch trije kear yn ‘e wike nei Thialf.’’ 

Gert Wierda verhaalt van het slot-
feest van juniorenselectie, dat voor de 
verandering een keer werd gehouden 
bij een van de junioren in Brantgum. 
De selectiegenoten, die niet ver van of 
zelfs in Heerenveen woonden, hadden 
het gekscherend over een feest op de 
Noordkaap, zo ver vonden ze Brant-
gum liggen.

Hij mag dit keer nog niet naar Spelen 
in China gaan, Gert Wierda reed in 
oktober toch maar mooi op de Olym-
pische schaatsbaan in Beijing. Hij en 
nog enkele jonge schaatsers dienden 
als proefkonijn voor als straks in fe-
bruari het spektakel echt losbarst. 
Wierda vond het verblijf daar een er-
varing, maar van China zag hij niks.
Van het vliegveld ging het in een bus 
naar het hotel en daarna reden ze elke 
dag met die bus van ijshal naar hotel 
en vice versa. ,,Fan Beijjng, lit stean 
fan Sjina hawwe wy neat sjoen’’, zegt 
Wierda. ,,Wy sieten yn in bubbel, 
krekt as strak alle riders sitte.’’ Nieuw 
voor hem en straks ook voor de andere 
schaatsers was het aftellen voor je de 
baan op mocht. Een soort van count-
down, zegt Gert Wierda.

Allemachtich flak
Ten tijde van het interview had Gert 
Wierda zich alleen voor de 1500 me-
ter op het OKT geplaatst. Hij hoopte 
in de tussenliggende weken in ieder 
geval nog een startticket op de 1000 
meter te bemachtigen en wie weet op 
de 5000 meter. ,,Gert kin allemachtich 
flak ride’’, zegt zijn vader.
En dus denkt Gert vooral als een 
allrounder, hoewel je je als schaatser 
eigenlijk zou moeten specialiseren 
om ooit kans op deelname aan een of 
meerdere afstanden op de OS te ma-
ken. Gert Wierda: ,,Mar allround, dat 
lokket my it meast.’’

Dat laatste verdient nog een toevoe-
ging. Zodra het mocht, heeft Gert 
Wierda zich opgegeven als lid van de 
Elfstedenvereniging. ,,De Alvestêden-
tocht, as ik dêr nochris oan mei dwaan 
mocht’’, droomt de jongen, die in die 
winter van 2012 op het natuurijs van 
de Dokkumer Ie zijn liefde voor het 
schaatsen opdeed.
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Jaaaaa, jouw nieuwe

ALDI is geopend!!

Wij zijn elke zondag geopend!
Koophandel 2, Dokkum

Openingstijden:
Ma. t/m Za.  08.00 - 20.00 uur
Zondag  12.00 - 18.00 uur aldi.nl/dokkum

Minder betalen
en toch meer krijgen
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Melle Prins: Dankbaar voor alle 
hulp die loskwam na de brand
KOLLUMERZWAAG - ,,Klappen incasseren, en dan weer opstaan en door-
gaan. Zo hebben wij er de afgelopen jaren ingestaan. We konden ook niet 
anders.” Nadat er in juli van dit jaar een korte maar felle brand woedde 
in de keuken moest Melle Prins, eigenaar van Café Prins in Kollumer-
zwaag, vol gas aan de bak om zijn zaak weer te kunnen openen. 

Tekst en foto’s: Johanna Kommerie

In slechts vijftien weken tijd wist hij 
met behulp van heel veel vakmensen 
maar ook vrienden, familie en trouwe 
gasten zijn café-cafetaria opnieuw op 
te bouwen. ,,Bij de brand was heel veel 
roet vrijgekomen. Alles was zwart. 
Uiteindelijk hebben we alles binnen 
af moeten breken om vervolgens al-
les weer vanaf nul op te bouwen. Dat 
hebben we in een zeer kort tijdsbestek 
gedaan, met dank aan iedereen die ons 
heeft geholpen. Als ik denk aan al die 
mensen die ons te hulp zijn geschoten, 
dan krijg ik nog een brok in mijn keel.”

Het was niet de eerste keer dat het 
Prins tegenzat de afgelopen jaren. Hij 
kijkt met gemengde gevoelens terug 
op de laatste drie jaren. Eerst moest 
hij in 2018 op last van 
de burgemeester zijn 
zaak voor een half-
jaar sluiten omdat er 
vermoedens waren 
dat er in of rondom 
zijn pand drugs wer-
den verhandeld. ,,De 
jongens waar het om 
ging waren nog niet eens berecht, of 
wij werden ervoor gestraft. Dat heeft 
heel erg veel pijn gedaan. Onze naam 
is in een grote greppel gevallen. In 
onze eigen vrienden-, kennissen- en 
klantenkring hoeven we ons niet te 
verantwoorden, zij weten wel dat wij 
niets met drugshandel te maken heb-
ben. Maar de kring eromheen denkt: 
waar rook is is vuur. Dat heeft me erg 
geraakt.” Ook het feit dat de gemeente 
(toen nog Kollumerland c.a.) Café 
Prins nooit ergens bij heeft betrokken 
zit Prins nog altijd dwars. ,,Dat wij 
toen onze zaak moesten sluiten voelde 
aan als een groot onrecht. Wij hadden 
er niets mee te maken, maar werden 
wel gestraft.”

De volgende klap: corona
In 2019 volgde de volgende klap toen 
Café Prins weer de deuren moest slui-
ten, maar dit keer vanwege corona. 
,,Deze keer was dat op zich wel lo-

gisch, we moesten ons tenslotte met 
z’n allen inzetten om een einde te 
maken aan corona. Er werd ons 90% 
beloofd, later werd dat 60%. Toen 
zakte de moed me wel in de schoenen. 
Ondertussen zijn er al zoveel regeltjes 
gepasseerd, bijvoorbeeld met betrek-
king tot openingstijden, dat het bijna 
niet meer bij te houden is.” 

Eenmaal weer geopend volgde al snel 
- in het derde weekend dat Café Prins 
weer ‘gewoon’ open mocht - de brand 
die de zaak compleet in roet deed be-
dekken. ,,Wat er toen gebeurde was 
onvoorstelbaar. Binnen een uur na de 
brand stonden er zo’n 35 man voor me 
klaar om te helpen met schoonmaken. 
Medewerkers, oud-medewerkers, gas-

ten, noem maar op. 
We dachten in eerste 
instantie dat we met 
het schoonmaken het 
café nog wel open 
zouden kunnen hou-
den, maar toen er de 
dinsdagochtend na de 
brand mensen van de 

verzekering langskwamen meldden zij 
dat het hele pand van binnen eigen-
lijk opnieuw opgebouwd moest wor-
den. Dat was wel even slikken. Nog 
los van de financiën en corona; vind 

maar eens een bouwvakker! Ik heb 
om 12.00 uur ‘s middags mijn vader, 
die in 1977 Café Prins begon, gebeld. 
Hij zei: ‘we gaan ervoor’. En nog die-
zelfde middag gingen we los met een 
heel leger aan mensen. Daar krijg ik 
nog een warm gevoel van als ik daar 
aan terugdenk. Het gevoel dat je niet 
alleen bent op de wereld, maar dat we 
er met elkaar zijn en voor elkaar. Daar 
kan niets tegenop.”

Weer vooruit kijken
Wie nu het café binnenstapt zal het 
zich waarschijnlijk niet realiseren, 
maar álles in het café is nieuw. ,,Het 
ziet er precies zo uit als voor de brand, 
maar tegelijkertijd is alles vernieuwd. 
Alleen de tegelvloer is gebleven.” Het 
cafetaria is echter niet meer terug te 
herkennen. ,,Eigenlijk hadden we al in 
1998 de keukenopstelling zoals die nu 
geworden is voor ogen. Mijn moeder, 
die in het cafetaria stond, werd toen 
echter ziek. Nadat zij in 2000 is ko-
men te overlijden hebben we de toen 
geplande verbouwing nooit door laten 
gaan. Nu, meer dan twintig jaar later, 
hebben we het cafetaria alsnog zo ver-
bouwd zoals zij dat had gewenst. Het 
ziet er prachtig uit, we zijn er enorm 
trots op!”

De reacties op het nieuwe cafetaria 
zijn zeer positief. Ook in de menu-
kaart is geïnvesteerd en zodoende 
durft Prins weer vooruit te kijken. 
,,We houden nou eenmaal van dit vak. 
Dus we incasseren de klappen, staan 
weer op en gaan weer door.”

Nu, meer dan twintig 
jaar later, hebben we 
het cafetaria alsnog 
zo verbouwd zoals 

mijn moeder dat had 
gewenst.

Shantykoor 
De Swemmersjongers 

houdt er mee op
DE WESTEREEN - Shantykoor De Swemmersjongers stopt na 23 jaar. 
Voorzitter Hans Visser kijkt terug op een mooie tijd met vele optre-
dens op allerlei festivals. ,,We hadden graag de 25 jaar vol willen 
maken, maar toen kwam corona. Gelukkig hebben we het met z’n 
allen op een goede manier kunnen afsluiten.’’

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer 

Shantykoor De Swemmersjon-
gers is 23 jaar geleden ontstaan 
vanuit de Watersportvereniging 
De Westerein e.o. Hans Visser 
weet nog goed dat er in 1997 
in een nieuwsbrief een oproep 
naar de leden werd gedaan om 
een shantykoor op te richten. 
Er kwamen twaalf zangers en 
één muzikant op af. Hans Visser 
kwam er een week later bij. Vanaf 
dat moment is hij nooit meer 
weggegaan en nam hij de taak 
als voorzitter bijna al die jaren op 
zich. 

Visser kan zich het allereerste 
optreden van de Swemmersjon-
gers nog goed herinneren. ,,Dat 
wie net bêst’’, geeft hij toe. ,,We 
waren nog maar net begon-
nen en heel amateuristisch.’’ Na 
een jaar kreeg de vereniging een 
echt bestuur en werd het profes-
sioneler. Het bestuur schafte een 
geluidsinstallatie aan, het koor 
kreeg een dirigent en het reper-
toire van mooie zeemansliederen 
werd steeds uitgebreider. ,,Vanaf 
die tijd waren we een écht shan-
tykoor.’’

Zalen tot de nok toe vol
Het was in een tijd dat er veel 
shantykoren werden opgericht. 
Het koor werd dan ook voor 
vele festivals en evenementen ge-
vraagd om op te treden. Zo tra-
den de Westereenders onder an-
dere bij het Bevrijdingsfestival in 
eigen dorp op, maar ook bij Boot 
Holland Leeuwarden, het festival 
in Wijk bij Duurstede en zelfs 
Boot Düsseldorf. Op het hoogte-
punt telde de Swemmersjongers 
33 leden, vier accordeonisten en 
een gitarist. 

De laatste jaren trad het Shan-
tykoor vooral op in zorgcentra. 
,,Die optredens waren eigenlijk 
het mooiste. De zalen zaten al-
tijd tot de nok toe vol. We traden 
tientallen keren per jaar op, soms 
zelfs twee keer per dag’’, vertelt 
Hans Visser enthousiast. Hij 
kijkt terug op een mooie tijd, al 
waren er zoals bij elke club ups 

en downs. De laatste paar jaar 
haakten steeds meer leden af en 
was het moeilijker om nieuwe 
bestuursleden te vinden. Alleen 
Ypie Bekkema zat er nog bij als 
lid van het eerste uur. 

‘Corona heeft ons de nek om-
gedraaid’

Toen eind 2018, begin 2019 in 
korte tijd de vrouwen van drie 
leden kwamen te overlijden – 
onder wie de vrouw van Hans 
Visser zelf – was het moeilijk 
om de draad weer op te pakken. 
Toch besloten ze na de zomer 
van 2019 de schouders er weer 
onder te zetten. Diverse optre-
dens stonden alweer gepland, 
maar toen kwam corona. ,,Co-
rona heeft ons de nek omge-
draaid. Daarom hebben we na 
23 jaar besloten om te stoppen. 
In september hebben we nog een 
afscheidsreceptie gehad. Dat was 
hartstikke gezellig.’’

Na het afwikkelen van alle fi-
nanciële zaken, bleek er nog 
een positief salto van 3000 euro 
over te zijn. ,,Als bestuur heb-
ben we besloten om dit geld te 
verdelen onder de organisaties 
van de Westereender echtparen 
Toby en Aukje Brouwer van de 
Beautiful Gate en Theo en Jinke 
de Jong van Good News Zuid-
Afrika. Het geeft ons een goed 
gevoel dat we op deze manier 
ons steentje bij kunnen dragen 
aan de kansarme kinderen waar 
onze voormalige dorpsgenoten 
zich voor inzetten.’’

Hans Visser en ook de andere le-
den zullen vooral de gezelligheid 
van Shantykoor De Swemmers-
jongers missen. ,,Gelukkig heb-
ben we de cd’s nog, een mooie 
herinnering aan 23 prachtige 
jaren.’’

De overhandiging van het overgebleven geld 
aan de goede doelen. Van links naar rechts: 
Bauke en Annie Brouwer (Beatiful Gate), Pie-
ter Poortenga (penningmeester Shantykoor), 
Hans Visser (voorzitter) en Theo de Jong 
(Good News Zuid-Afrika). 
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Coop  
altijd 
dichtbij

• online boodschappen 

ophalen & bezorgen

• gratis parkeren

• OV oplaadpunt

• PostNL servicepunt

• postzegels

• co�eecorner

• verse jus sap-machine

• slijterij

• bloemen & planten

• zelfscan

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

ai158332557862_0120 adv COOP.pdf   1   04-03-20   13:39

€ 3.99
Actie geldig van woensdag 15 t/m zaterdag 18 december

VAN 4.79 VOOR

AMBACHTELIJK
SUIKERBROOD

VAN

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

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

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

Fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2022
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Bakkerij 
Heslinga 
in de prijzen
DE WESTEREEN - De bakkers van 
Bakkerij Heslinga zijn net als voor-
gaande jaren in de prijzen gevallen tij-
dens de BakkersVakWedstrijden 2021. 
Ze wonnen maar liefst zeven eerste, 
tweede en derde prijzen. Zo viel de 
bakker in de prijzen met het speculaas, 
de bonbons, volkorenbrood, kaassten-
gels, suikerbolletjes, appelkoeken en 
de cake. Als klap op de vuurpijl ging 
Team Bakkerij Heslinga er ook nog 
met de prijs voor lekkerste Amandel-
letter vandoor en werden ze winnaar 
van de Korstdeeg Trofee. ,,Een uitste-
kende prestatie waar we heel trots op 
zijn. Natuurlijk gaan we dit de komen-
de weken ook vieren met onze klanten. 
Blijf ons volgen op social media voor 
heerlijke winnaars-acties’’, aldus de 
bakkers van Heslinga.

Kerst in karton
DOKKUM - Tot en met 8 januari is in Museum Dokkum de expositie 
‘Kerst in Karton, de verzameling kerststallen van Roel den Dulk en 
Fred van der Zwet’ te zien. De expositieruimte staat barstensvol papie-
ren kartonnen kerststallen die verzameld zijn door dit stel uit Ferwert. 

Roel den Dulk en Fred van der 
Zwet uit Ferwert hebben in de 
afgelopen decennia een grote ver-
zameling grafische kerstgroepen 
opgebouwd. In het museum wordt 
geëxposeerd met oude en nieuwe 
bouwplaten van kerstgroepen, kar-
tonnen uitvouwstallen, pop-up-
kerstboeken en uitklapkaarten van 
stallen. Zeer divers maar met de 
overeenkomst dat ze gemaakt zijn 
van papier of karton.

De kartonnen kerststallen zijn ge-
maakt in de 19e en 20e eeuw Ze 
werden ontworpen en gemaakt in 
Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, de 
Verenigde Staten, Engeland, Bel-
gië, Italië en Nederland. De oud-
ste komen uit Duitsland uit het 
begin van de negentiende eeuw. In 
die tijd werden thuis geen kerst-
groepen neergezet. Deze stonden 
voornamelijk in katholieke kerken; 
voor de meeste particulieren was de 

aanschaf van een kerstgroep veel te 
kostbaar. 

De papieren kerststal begon simpel: 
alleen met Jozef en Maria met baby 
Jezus, een ezel en een os, een enkele 
herder met één of twee schapen en 
de drie koningen. Maar al gauw 
kwamen er meer figuren bij. Er 
bestaan zelfs bouwplaten waaruit 
wel tweehonderd of meer figuren 
uitgeknipt kunnen worden. Het ge-
bruik van kerststallen van karton is 
inmiddels grotendeels verdwenen in 
de meeste landen. Maar in Tsjechië 
worden nog steeds jaarlijks nieuwe 
ontwerpen gemaakt. In de expositie 
zijn verschillende van deze nieuwe 
Tsjechische bouwplaten van kerst-
groepen te zien. 

Een kleine selectie van de kerststal-
bouwplaten die in de expositie te 
zien zijn, is in de museumwinkel te 
koop.

Kerstnachtzangdienst De Westereen 

DE WESTEREEN - Op vrijdagavond 24 december om 21.30 uur wordt er voor de 
55e keer een Kerstnachtzangdienst gehouden in de Ferbiningstsjerke in De 
Westereen. De dienst is ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Het thema dit jaar is ‘De droom van 
God’. Dominee Bernard Terlouw 
verzorgt de meditatie. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door de be-
kende trompettist, saxofonist en zan-
ger Folkert Hans Tolsma en organist 
Johannes de Graaf.

In verband met de coronamaat-
regelen, kunnen op dit moment 
80 personen in de kerkzaal op  
1,5 meter plaatsnemen. Tussen de 
aanwezigen dienen twee stoelen leeg 
te blijven. Huisgenoten mogen uiter-
aard bij elkaar zitten. Als de kerkzaal 
vol is, is er nog ruimte in een andere 
zaal waar bezoekers via een scherm de 

dienst kunt volgen. Verder worden de 
basisregels nogmaals benadrukt, zoals 
het dragen van een mondkapje (bij 
het verplaatsen), handen ontsmetten, 
geen handen schudden, hoesten en 
niezen in de elleboog en thuisblijven 
bij klachten. 

Mochten de coronamaatregelen die 
gelden voor de Kerstnachtzangdienst 
verder aangescherpt worden, dan 
wordt dit via Social Media en via de 
plaatselijke kerken bekendgemaakt. 
De collecte is voor de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Tijdens de 
dienst wordt aangegeven hoe giften 
overgemaakt kunnen worden. 

Sake Store Dantumadeel Cup gaat ook dit jaar niet door
DAMWÂLD - Ook dit jaar gaat 
er helaas een streep door de Sake 
Store Dantumadeel Cup. De 
Commissie Dantumadeel Cup 
heeft dit met pijn in het hart be-
sloten. In deze huidige tijd met 
Corona kan het toernooi, dat al-
tijd gekenmerkt wordt door veel 
aanwezig publiek en de gezellige 
sfeer, niet gespeeld worden zoals 
de commissie het ziet.

,,We hebben deze beslissing zo lang 
mogelijk proberen uit te stellen in 
de hoop dat de situatie zou verbete-
ren. Dat is echter niet het geval en 
daarom zijn we tot dit besluit geko-
men’’, stelt de commissie. Het was de 
bedoeling dat er dit jaar voor de 25e 
keer gespeeld zou worden om het 
kampioenschap van Dantumadeel.

De commissie hoopt dat de sponsoren 

en het publiek begrip heeft voor dit be-
sluit en dat de sponsoren het toernooi 
blijven steunen. ,,Als organisatie ho-
pen we dat het publiek aan onze spon-
soren zal denken in deze voor hun erg 
moeilijke tijd.’’ De organisatie hoopt 
het toernooi in 2022 weer te kunnen 
spelen met dezelfde deelnemers als dit 
jaar. ,,Daarvoor vragen we vv Anjum 
en vv Ropta Boys of ze hun deelname 
voor 2022 willen bevestigen.’’

TOTO Winkel-speler in De Westereen 
wint ruim 72.000 euro
DE WESTEREEN - Met een inleg van 1,50 euro heeft een TOTO Winkel-
speler bij Primera Jousma in De Westereen 72.634 euro gewonnen. 
De speler voorspelde de uitslag van maar liefst vijftien voetbalwed-
strijden in twaalf verschillende Europese competities goed. Daarmee 
is het de Voorspelling van de Week.

,,Deze speler van TOTO Winkel 
gaat ongetwijfeld met een heerlijk 
gevoel de decembermaand in. Wij 

vragen de prijswinnaar om contact 
met ons op te nemen. En nodigen 
hem of haar dan graag uit op ons 

kantoor in Rijswijk om de geldprijs 
te kunnen uitbetalen”, aldus Tonny 
Dijkhuizen, prijswinnaarbegelei-
der van Nederlandse Loterij waar 
TOTO Winkel onderdeel van is. 

TOTO Winkel stelt het belang 
van prijswinnaars voorop en maakt 
daarom nooit hun namen bekend. 
Geldprijzen bij TOTO Winkel 
zijn belastingvrij.

Volkswagen Kever 1303 uit 1973 
Een ‘persoonlijke’ klassieker voor David
DOKKUM - Het kevertje met de naam ‘Volkswagen’ is een auto die bij ve-
len dierbare herinneringen oproept aan een verdwenen straatbeeld. Dat 
geldt niet voor David Halbersma uit Dokkum, want hij is pas 19 jaar en 
wil deze betrouwbare metgezel graag op de weg houden als hobby-auto. 
David is één van de jonge enthousiaste klassieker liefhebbers die graag 
zijn Kever 1303 in de omgeving laat zien.

Wat hem bezielt om een 48 jaar oude 
auto te rijden? De sympathie, een 
warm gevoel voor dit knuffeldier op 
wielen, is voor hem de vrijheid en het 
feit dat de auto nog betaalbaar is voor 
hem als student.

Er zijn werkelijk meters boeken ge-
schreven over dit vervoermiddel. Hij 
is ooit ontworpen en geproduceerd als 
een massaproduct wat het gemakke-
lijk maakte om ons te verplaatsen. Da-
vid: ,,Wij danken onze welvaart aan 
het feit dat goederen in grote aantallen 
werden geproduceerd zoals de kever 
miljoenen maal. En dan zijn de wen-
sen meer van individuele aard om on-

derscheidend te zijn. Zo heb ik fraaie 
velgen op mijn troeteldier, wimpertjes 
op de koplampen, een bijzonder ac-
cessoire bij de kriksteun waarmee je 
ook de wieldoppen los kunt maken, 
maar het belangrijkste is niet zicht-
baar maar wel duidelijk hoorbaar: Een 
speciale uitlaat die het geluid geeft van 
een racende Porsche.’’ 

En er staat volgens David meer te ge-
beuren. Zo wordt de motor vervangen 
door een sterker exemplaar met meer 
vermogen. Dat zijn kever nieuw gespo-
ten is, maakt deze foto wel duidelijk.

Tekst en foto: Dirk de Jong

Zingen op 
kerstochtend

DE WESTEREEN - Op kerstochtend 
25 december wordt er weer 
gezongen in De Westereen.
De zangers en muzikanten ko-
men samen in de Ferbiningstsjer-
ke. Dan gaan ze in groepjes door 
het dorp al zingend en spelend 
onder een lantaarnpaal of in een 
zorgcentrum.
Tenslotte staat er om 8.00 uur 
koffie en thee met krente/suiker-
brood voor hen klaar. 
Voor iedereen die mee wil zingen: 
Wees aanwezig om 6.00 uur op 
de Toerstrjitte 1. Opgave is niet 
nodig. Om mee te spelen kunnen 
belangstellenden zich aanmelden 
bij Hennie van den Berg-van der 
Wal, tel: 06-21206489 of Ruth 
Zeilinga, tel: 0511-441326. Zij 
worden dan uitgenodigd om even 
van te voren samen de muziek te 
oefenen. De organisatie houdt 
zich aan de weercode en de coro-
namaatregelen.
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&&Kerst- Kerst-       NieuwNieuwjaarsjaarswensenwensen

wenst u allen
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2022

Profiteer van
belastingaftrek

op brillen en
contactlenzen

Kijk op
www.dijkoptiek.nl

DE WESTEREEN
www.dijkoptiek.nl 0511-441705

Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen
T 06-21680171 | info@frieshoutbouw.nl

www.frieshoutbouw.nl

FRIES
HOUTBOUW

Wij wensen u een 
fi jne kerst en veel geluk 

in het nieuwe jaar! Wij wensen
 iedereen prettige 

feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

TAXI NOF
0511-444000

 Wenst  iedereen 
 prettige kerstdagen

en  een  NOFLIK 2022

Waar ieder steentje ertoe doet!

Wenst u;

Gez egende Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar.

NNRD logo + wens

tv
wenst u 

fijne feestdagen 
en 

een gelukkig 
nieuwjaar!

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 0511 422 500     info@wygersmits.nl

De fakman, dêr ha jo gemak fan!

.nl

0511 422 500     info@wygersmits.nl

De fakman, dêr ha jo gemak fan!

.nl
Wij wensen u een fijne kerst Wij wensen u een fijne kerst 

en veel geluk in het en veel geluk in het 
nieuwe jaar!nieuwe jaar!

Winkelcentrum De Westereen   Tel. (0511) 44 14 24

Prettige Kerstdagen en
gelukkig nieuwjaar en een
liefdevol 2022 toegewenst

Wij wensen u hele fi jne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!

Johan de Vries
tv logo komt

wenst u fĳ ne kerstdagen wenst u fĳ ne kerstdagen 
en een voorspoedig  en een voorspoedig  

nieuwjaarnieuwjaar

DIERENARTSENPRAKTIJK
TUSKEN DIKEN EN FEANEN

Zwaagwesteinde, Drogeham, Surhuisterveen
0512-332650 • www.tuskendikenenfeanen.nl

Alle medewerkers van 
DAP Tusken Diken en Feanen 

wensen u
prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2022!

Nofl ike Krystdagen en 
in Lokkich Nijjier

Brongersmastrjitte 5 – De Westereen
T. 06 - 25 59 17 40

Wij wensen u 
prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

It bestjoer fan doarpsbelang
De Westereen winsket 
alle ynwenners fan

De Westereen
in sûn en lokkich 2022 ta

T A N D A R T S P R A K T I J K  
J .  B O E R S M A  

w e n s t  
i e d e r e e n
f i j n e  
k e r s t d a g e n
e n  e e n  
g a a t j e s v r i j
2 0 2 2 !

WIN EEN GRATIS AFHAAL MENUWij wensen u
prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

   De drukkerij 
 van het noorden 

 wenst iedereen 
fijne feestdagen!

www.rekladruk.nl

Werk– en Leerbedrijf De Swaen 
Simmerwei 6c, 
9295KA  Westergeest 
Tel. 0511705833 

 
         

       
  

       

dagbestedingdeswaen@gmail.com

Nofl ike Krystdagen 
en in Lokkich 2022

AFTIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF

wenst u prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2022
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Papegaai
Papegaaien zijn vaak onbedoeld 
humoristisch. Ze roepen en krijsen 
maar wat, maar brengen daarmee de 
mens aan het lachen en soms in ver-
warring. In de stoffenzaak van Jan de 
Jong in de Schrans in Leeuwarden 
had je vroeger ook zo’n vogel.

Niets vermoedende klanten, in af-
wachting van de verkoper, snuffel-
den wat in de stoffen om en dan kon 
de papegaai ineens roepen: ,,Leuk 
stofje. Leuk stofje.’’ Algehele verwar-
ring bij de klant, want waar was de 
verkoper, die dat riep.

Op de redactie van de Leeuwarder 
Courant hadden we vroeger ook 

een papegaai, Pier geheten. Hij werd 
verzorgd door Evenhuis, de hoofd-
redacteur himself. Praten deed hij 
niet echt, maar fluiten des te meer. 
Zo hadden we hem de eerste regel 
van het Wilhelmus leren fluiten, 
hetgeen op nationale feestdagen al-
tijd zeer van pas kwam.

Pier kon ook fluiten zoals bouwvak-
kers voor het MeToo-tijdperk onge-
straft deden als ze vanaf de steiger 
een mooie vrouw door de straat za-
gen flaneren. Dat fluiten werd toen 
nog wel eens ervaren als een compli-
ment, tegenwoordig is het een onge-
wenste intimiteit.

Pier was niet van MeToo, dus als er 
een excursie van de Plattenlands-
vrouwen was en als die ook even 
de redactie aandeed, dan floot Pier 
ongegeneerd en niet gehinderd door 
vooroordelen zijn deuntje. Boze dan 
wel verheugde vrouwen speurden 
vervolgens de burelen af op zoek 
naar de stoute fluiter.

Onlangs vertelde een kennis, dat een 
kennis van hem ooit het boerderijtje 
met inboedel van een oudoom had 
geërfd. Die man had jarenlang als 
verstokte vrijgezel een papegaai als 
enig gezelschap gehad. De kennis 
had zich aanvankelijk liefdevol over 
de papegaai ontfermd.

Maar op een gegeven moment ging 
het niet meer, had de kennis aan 
mijn kennis verteld. Eerlijkgezegd 
durfde hij al lang niet meer mensen 
te ontvangen.  Als er bezoek was, 
dan mengde die verrekte papegaai 
zich namelijk altijd in het gesprek. 

Maar hoe dan, vroeg mijn kennis 
zich af. En de kennis van de kennis 
legde het uit, waarom de vogel niet 
te handhaven was. ,,As ik besite hie 
en dyjinge sei wat, dan raasde dy fer-
rekte fûgel ‘Hâld dy de bek, idioat’.’’

Bonne Stienstra

COLUMN

WV Otto Ebbens blij met 
vernieuwingen rondom wielerbaan

DE WESTEREEN - Wielervereniging Otto Ebbens uit de Westereen heeft van-
af nu een eigen clubgebouw op de wielerbaan. Een mooie aanwinst nu de 
vereniging haar aanbod in fietssport ziet groeien. Naast het wielrennen 
en veldrijden, biedt de wielrenvereniging sinds dit jaar ook het moun-
tainbiken aan voor kinderen vanaf 8 jaar op een vernieuwde crossbaan.

 
Sponsoren en vrijwilligers zijn on-
misbaar geweest tijdens de realisatie 
van de crossbaan en het clubgebouw. 

,,De âlders fan de jeugd binne de 
driuwende kracht hjir achter’’, aldus 
één van de bestuursleden. 

Ruim 30 jeugdleden zijn in verschil-
lende categorieën lid van WV Otto 
Ebbens. De actieve achterban van 
ouders heeft de handen uit de mou-
wen gestoken en samen met sponso-
ren clubgebouw en crossbaan weten 
te realiseren.  Als je het veldrijden, 
het rijden op een mountainbike en 
fietsen op de weg samenvat in de 
term wielersport, dan kun je spreken 
van groeiende tegenstellingen. 

Aan de ene kant leeft het wielren-
nen als breedtesport meer dan ooit. 
Maar dan wel in een ongeorgani-
seerde vorm, niet gebonden aan 
een bepaalde wielersportvereniging. 
Wielrennen met een vriendenploeg 
of een vaste groep collega’s is het in-
dividuele beeld van deze tijd. En als 
vereniging moet je daarop inspelen. 
En dat doet WV Otto Ebbens door 
het aanbieden van een gevarieerde 
en uitdagende baan, waar gecertifi-

ceerde trainers met veel enthousi-
asme training geven. Het clubhuis 
biedt ruimte voor materialen en ver-
zorging tijdens trainingen. 

Het voorseizoen is voornamelijk ge-
richt op het wegwielrennen, het na-
seizoen op het veldrijden en moun-
tainbiken. De meeste renners maken 
de keus om het hele jaar door te trai-
nen, vandaar dat de vereniging het 
mountainbiken nu ook het gehele 
seizoen aanbiedt. 

Deze disciplines worden steeds aan-
trekkelijker, want veldrijden of rijden 
op een mountainbike biedt voor de 
jeugd veel uitdaging. ,,Wy leare de 
bern de juste ôfstân te ha fan de fyts, 
hoe maklik ôf te stappen by in hin-
dernis en wy leare se de juste greep as 
de bern in eintsje rinne moatte mei 
de fyts.”
 

Een groot lichtpunt, letterlijk, is dat 
Otto Ebbens als enige crossbaan 
in de provincie een lichtinstallatie 
heeft. Het voordeel hiervan is dat 
er tijdens de hele winter training 
gegeven wordt in de avonduren op 
dinsdag en donderdag. De club heeft 
voor kinderen die eens willen ken-
nismaken met de sport een aantal 
fietsen die worden ingezet voor gra-
tis proeflessen. ,,Wy wolle de bern ek 
dúdlik meitsje dat de ‘fiets je vriend 
is’. It is belangryk de fyts goed te ûn-
derhâlden.’’

Wil je kennismaken met de vereni-
ging en de wielersport, wees welkom 
om een keer een proefles te volgen. 
WV Otto Ebbens is te bereiken via 
info@wvottoebbens.nl

Foto’s: Jaap de Boer
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Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648 (24/7) 
www.harmkerekker.nl

✔ APK keuring
✔  Onderhoud en reparatie
✔  Verkoop, nieuw  

en gebruikt
JENNY KUPERUS PEDICURE

MEDISCH PEDICURE 

ONCOLOGISCH 
VOETZORGVERLENER 

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

Kerst op z’n lekkerst

bij Eddy de Jong

Uw Echte Bakker

KERSTGEBAK o.a.
★ Kerststerrentaart

★ Kerstschnitte

★ Schuimtaart

★ Advocaatslof

★ Sneeuwster

TULBANDEN o.a.
★ Krententulband

★ Suikertulband

★ Cake tulband

★ Kleine tulbandjes

★ Boerenjongenstulband

KERSTKOEKJES o.a.
★ Kerstkransjes

★ Kerstboompjes

★ Kerstklokjes

★ Kerstportugezen

★ Kerst-minicakejes

★ Kerst-rum-rozijnencake

KERSTLUXE o.a.
★ Denneappels

★ Paddestoelen

★ Sterren

★ Broodkrans

★ Kerstrots

★ Heerlijke kerststollen

★ Kerstschuimkoekjes

Vanaf 
MAANDAG
27 DECEMBER 
bakken
wij weer onze 
heerlijke

★ Oliebollen
★ Appelflappen
★ Krentenoliebollen
★ Appelbeignets
★ Appelbollen

“Kom 
proeven!”

Bestel uw kerstlekkernijen
online in onze webshop

www.echtebakkereddydejong.nl

Echte Bakker Eddy de Jong 
wenst een ieder een 

Smakelijke Kerst en 
Gezond & Gelukkig 2022
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6.99 M 26.99 M 2
GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING 

SNEL IN HUIS
LEGSERVICE 

MOGELIJK

SNEL IN HUIS
LEGSERVICE 

MOGELIJK

DECEMBER
AANBIEDINGENMET GRATIS PLINTEN EN ONDERVLOER

DECEMBER
AANBIEDINGEN

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

 Turfschip 7
Heerenveen
0513-785347WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK

Tijnjedijk 81
Leeuwarden 
058-2896800

LAMINAAT LAMINAAT van 16.95 nu van 16.95 nu 

LEGSERVICE MOGELIJKLEGSERVICE MOGELIJK

SNEL IN HUISSNEL IN HUIS

www.wiersmadvies.nl

Renzo van der Veen
t. 06 129 261 26 

Voor een eerlijk en
onafhankelijk hypotheekadvies

• Alle hypotheekverstrekkers 

worden vergeleken

• Eerste gesprek gratis

• De hypotheekspecialist voor aankoop
(starters, doorstromers en scheidingen), 
verbouwen en verduurzamen van de eigen
woning voor zowel particuliere als ondernemers!

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

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

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 10,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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

✃

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend 
3 maaltijden voor slechts € 10,- .  
Normaliter kost een maaltijd € 7,30. Een maaltijd incl. nagerecht 
en 1x per week een voorgerecht kost € 7,90.

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,30 incl. bezorging/BTW



64  |  de Westereender  

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Surhuisterveen
De Kim 6
Vraagprijs: €375.000,- k.k.

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

Surhuisterveen
De Havik 10
Vraagprijs: €325.000,- k.k.

De Westereen
Salomon Levystrjitte 2
Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Kootstertille
De Koaten 6 A
Verkocht 

Harkema
Reitsmastrjitte 47
Verkocht

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Oosternijkerk
De Lyts Ein 20
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Surhuizum
Bonhommestrjitte 12
Verkocht

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

VERKOCHT

Harkema
Ikeloane 27
Vraagprijs: €225.000,- k.k.

Buitenpost
De Pensteen 19
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT

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

Surhuisterveen
Gedempte Vaart 80
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

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

Gerkesklooster
De Gauw 36
Vraagprijs: €350.000,- k.k.

Kootstertille
Frisostrjitte 23
Vraagprijs: €169.000,- k.k.

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 11
Vraagprijs: €560.438,- v.o.n.

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

Drachten
De Nova Cura 131 
Vraagprijs: €185.000,- k.k.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT


