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Feanwâldsters moeten een plek
krijgen ‘fan en foar it doarp’

Brant Jan Heidstra (rechts) uit De Westereen is één van de organisatoren
van de Nitro Frysk Wrâldkampioenskip Sjippekist-Race (Zeepkistenrace)
in Ferwert. Links voorzitter Gerko Feenstra en in het midden bestuurslid
Arjen Link. Meer hierover op pagina 5. Foto: Jaap de Boer

Een wâldpyk op de zware zeeklei
DE WESTEREEN/FERWERT - Brant Jan Heidstra uit de Westereen is kroegbaas in Ferwert. De vraag is: hoe komt een oprechte Wâldpyk, opgegroeid op de lichte zandgronden van De Westereen in vredesnaam aan
een kroeg in Ferwert, waar de zeeklei zo zwaar is, dat het soms op het
gemoed van de bewoners slaat.
Tekst: Bonne Stienstra Foto’s: Jaap de Boer

Met die vraag zit ik aan de stamtafel van café ’t Hoekje, in het centrum
van Ferwert. ,,Dêr giet it hjoed net
om’’, zegt Brant Jan Heidstra. ,,Dû
sitst hjir, omdat ik in primeur foar
dy ha. Wy wachtsje even op Hanneke Jouta, oait frijwilligster hjir

en no sa no en dan as zzp-er oan it
wurk.’’ Maar zolang Hanneke er niet
is, is er wel even tijd voor de opmerkelijke verhuizing van een man ‘djip
út de wâlden’ naar een dorp vlakbij
de Waddenzee. ,,Moatst wat geduld hawwe jonkje’’, zegt Brant Jan

Heidstra, ,,Hanneke moat der by
wêze. Mar skriuw mar op, 14 maaie
is in belangrike dei.’’
Benieuwd naar wat er op 14 mei gaat
gebeuren? Lees verder op pagina 5.
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Tijdverspilling

Oud-deelnemer Gerrie Dantuma doet na 10 jaar haar verhaal

‘Jammer dat er nu een smet zit op The Voice’
RINSUMAGEAST - Het is alweer tien jaar geleden dat de 38-jarige Gerrie Dantuma, afkomstig uit Rinsumageast, meedeed aan The Voice of Holland. ,,Ik
had er goede herinneringen aan, maar door het nieuws over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen is daar wel wat een smet op gekomen.’’
Tekst: Klasina van der Werf

,,Het voelt raar’’, zegt Gerrie. Ook zij
heeft de veelbesproken uitzending
van #BOOS gezien die Tim Hofman

maakte over de misstanden bij The
Voice. ,,Ik schrok daar van en vond
het heel heftig. Ik heb daar zelf ook

op dat podium gestaan en gewerkt
met de mensen die nu in opspraak
zijn. Zelf heb ik het gelukkig niet zo
meegemaakt. Wel moet ik zeggen dat
die televisiewereld een wereld op zich
is. Daar heb je als kijker geen idee van.
Je wordt geleefd. Die showbizzwereld
heeft twee kanten. Als Friezin ben ik
vrij nuchter maar in die wereld is het
‘ons kent ons’ en zijn ze allemaal wat
meer aanrakerig dan ik gewend ben’’,
vertelt de zangeres. ,,Maar bij mij raakten ze me niet op de verkeerde plekken
aan hoor’, voegt ze er snel aan toe.
Marco Borsato

Gerrie Dantuma heeft haar roots in Noordoost-Friesland maar
woont nu met haar vriend en haar 1-jarige zoontje in Heerenveen.

Gerrie Dantuma is geboren in Dokkum en opgegroeid in Rinsumageast
waar ze tot haar 21e woonde. Daarna
woonde ze een paar jaar in Dokkum
en inmiddels is ze met haar vriend en
haar 1-jarige zoontje naar Heerenveen
verhuisd. Ze kijkt met een goed gevoel
terug op de tijd dat ze in NoordoostFriesland woonde. ,,Rinsumageast is
een klein dorpje waar iedereen elkaar
kent. Dat heb ik gemerkt toen ik aan
The Voice of Holland meedeed. Iedereen leefde mee. Nog steeds word
ik herkend als deelnemer van The
Voice’’, zegt Gerrie. Ze is één van de
weinige kandidaten die twee keer
meedeed aan de zangwedstrijd. Tijdens de eerste auditie in 2012 zong
ze het nummer Grenade van Bruno
Mars en draaiden alle vier coaches
voor haar, te weten Marco Borsato,
Trijntje Oosterhuis, Nick&Simon en
Roel van Velzen. Ze koos voor Trijntje
als coach. In de Battles werd ze verslagen door de uiteindeijke winnares
Leona Philippo. Voor haar was dit de
reden om in 2013 nog een keer mee
te doen. Ook nu draaiden alle coaches
voor haar, te weten Marco Borsato,
Trijntje Oosterhuis, Ali B en Ilse DeLange. Deze keer koos ze Marco als
coach. Ze schopte het tot de finale en
werd uiteindelijk derde.

Heel heftig

Gerrie Dantuma had goede ervaringen met Marco Borsato als coach.
Elk jaar bezocht zij zijn beroemde
barbecues waar ze oud-deelnemers tegenkwam. Ook met Marco maakte ze
elke keer even een praatje. ,,Ik vind het
heel heftig wat er nu over hem gezegd
wordt. Ik kan me niet voorstellen dat
iemand zoiets zomaar zegt, maar ik
kan me ook niet voorstellen dat de beschuldigingen over seksueel misbruik
van minderjarige meisjes waar zijn.
Ik vind het heel moeilijk om hier iets
over te zeggen. Het voelt ook raar omdat ik het nog steeds zie als een mooi
avontuur. Daarom vind ik het ook zo
jammer dat er nu een smet op dit programma zit. Het doet niks af aan de
mensen die mee hebben gedaan. Wij
deden mee omdat we mooi kunnen
zingen en daar is niks aan veranderd.’’
The Voice heeft Gerrie in elk geval
veel goeds gebracht. Zo trad ze op
in de Brabanthallen, bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum en het
Heamielfestival in Bolsward. In
2016 bracht ze een EP uit en nog
altijd treedt ze op in theaters of bij
ceremonies. ,,In de coronatijd is dat
helaas minder geworden en dat mis
ik wel’’, zegt Gerrie die daarnaast
administratief medewerker is bij de
Friese Poort in Leeuwarden. ,,Ik kan
niet van het zingen bestaan. Wel ben
ik bezig mezelf te ontwikkelen tot
coach en dan richt ik me niet alleen
op zang maar ook op de persoonlijke ontwikkeling. Ik neem daarin
mijn ervaringen bij The Voice mee’’,
zegt de Friezin. Over wat voor haar
de belangrijkste les is geweest die zij
geleerd heeft bij The Voice of Holland hoeft ze niet lang na te denken.
,,Dicht bij jezelf blijven. Tuurlijk doe
je ook podiumervaring op, maar toch
is dat de grootste les die ik geleerd
heb. Helemaal in zo’n wereld.’’

COLUMN

De ballen
‘Kin dit sa?’ Voorzichtig stap ik de keuken binnen in mijn nieuwe sportoutfit.
Nou ja, nieuw. Oud eigenlijk. Een verschoten trainingsbroekje van 15 jaar
geleden. Een shirtje dat ik achterin
de kledingkast heb gevonden. Een
jasje met op de mouw een klodder
driecomponenten kit, die ik er al jaren
met geen mogelijkheid meer uit krijg.
En sportschoenen waar mijn grote tenen zich in beide exemplaren een weg
door de stoffen schoenneus hebben
geboord. Het is mijn outfit voor onze
eerste tennisles.
Op de baan zie ik dat ik flink underdressed ben. De overige dames hebben
een vrolijk rokje met bijpassend shirt
en zelfs schoenen in matchende kleuren. Ze hebben een sporttas met daarin een drinkfles in de juiste kleur en
om hun racket prijkt een bijpassende
hoes. Ik val enorm uit de toon, zie ik
gelijk. Als een spijkerbroek tussen de
smokings. Een Fiat Panda tussen de
Landrovers. Een shetlandpony tussen
de lipizzaners.
Eenmaal op de baan blijkt ook mijn
talent het vreselijk af te laten weten.

In het decembernummer van de Westereender,
stond een artikel over de vroegere huisarts
Hoogwater. Dit artikel bracht veel herinneringen in mij naar boven, eerlijk gezegd
allemaal nostalgisch, maar ik hunkerde weer
naar die tijd. Een hunkering en verlangen
dat vooral in mij opkwam, omdat ik binnen
een week twee keer naar de huisartsenpraktijk
moest. Niets ten nadele, trouwens van de hulp
die mij geboden werd. Maar vooral naar de
wachtkamer, daar waar ik vroeger zo van
baalde, miste ik. Mijn huisarts Hoogwater
was niet een man van de klok. Als hij het
nodig vond, dan nam hij alle tijd voor een
patiënt en ook ’s morgens begon hij vaak later,
dan de eerste afspraak in zijn agenda vermeld
stond. En ik en velen met mij, maar mopperen. Ik besefte het toen nog niet, maar we mopperden met elkaar, zoals we dat gewend waren. Het was altijd druk in de praktijk, soms
zelfs gezellig. Er werd veel gepraat, gelachen
en geluisterd. Als jongere vond ik dat in het
begin een beetje vreemd, maar na gewenning
deed ik vrolijk, maar soms ook verdrietig mee.
Het was een sociaal moment, denk ik nu wel
eens. Een afspiegeling van de maatschappij.
Als een huidig bezoekje in de wachtkamer ook
een afspiegeling van de maatschappij is, dan
voel ik mij daar niet in thuis. Dat is duidelijk. Soms zelf zonder goedemorgen te zeggen
gaan mensen zitten. Het sociale aspect is echter
wel heel duidelijk aanwezig. Gedreven gaan
de vele vingers razendsnel over het telefoonscherm. Zonder op of om te kijken, gaan ze
stug door. Iemand die het toch waagt om de
stilte te verbreken, komt van een koude kermis
thuis. Niemand praat meer, niemand kent elkaar meer, dit geldt dus niet alleen meer voor
in de grote steden, maar ook in onze dorpen. Ja
en wat doe ik dan. Irritant proberen de ijzige,
beklemmende stilte te doorbreken. Nee, ik pak
ook mijn telefoon en doe mee. Oh, ja bij de dokter is er toch iets anders, ik moet een nieuwe
afspraak maken, als ik een tweede probleem
onder de aandacht wil brengen.
Jefanka
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Waar ik in mezelf toch een redelijke
kopie van Kiki Bertens verwachtte,
valt mijn sierlijkheid en balgevoel lelijk tegen. In mijn poging om er nog
enigszins snel en sportief uit te zien,
had ik in de auto op het parkeerterrein
besloten mijn bril achterwege te laten.
Een keuze waar ik al bij de tweede
misser spijt van heb.
Al snel merk ik gelukkig één groot
voordeel van mijn outfit. In mijn
broekzakken passen met gemak drie
tennisballen aan iedere zijde. Het ziet
er weliswaar niet uit, zes ballen in je
broek, maar praktisch is het in mijn
geval zeker. Mijn opslag laat namelijk zeer te wensen over, waardoor een
aantal extra ballen altijd handig is.
De overige dames grijpen na een misser naar die ene bal onder hun designrokje en moeten dan op zoek naar
nieuwe. Wellicht is die zoektocht juist
het doel van zo’n rokje, bedenk ik me
wanneer ik een van de dames charmant zie bukken. Het rokje laat niets
aan de verbeelding over. Het is de
tweede keer dat ik blij ben met mijn
broekje met diepe zakken.

Halverwege de les heb ik de smaak
te pakken. Ik zwiep mijn racket naar
achteren voor een fantastische forehand en zet al mijn kracht om in snelheid. Het racket eindigt vol tegen mijn
voortanden. De bal suist langs me
heen, maar dat zie ik al niet meer. Als
Nicolás Tagliafico laat ik me ter aarde storten. Maar dit keer is het geen
schwalbe. Ik proef bloed en voel met
mijn tong hoe mijn lippen immense
vormen aannemen. Maar het ergste: ik
voel dat mijn rechtervoortand scheef
staat.
Onderweg naar de noodtandarts kan
ik mezelf nog wel een keer voor m’n
kop slaan. Wat ik dan nog niet kan
voorzien is dat vla en yoghurt de komende weken mijn dieet zullen vormen. Het broekje met de wonderzakken gaat nog diezelfde avond de kast
weer in, evenals het vloekende shirt
en de kapotte sportschoenen. Deze
noodlottige misslag is mijn breakpoint. Eén ding weet ik zeker. Een
tennismeisje zal ik nooit worden. De
ballen.
Nynke van der Zee
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MEI BEIDE FUOTTEN OP ‘E GRÛN
Aan de slag met woningbouw in alle dorpen
Veilige en nette straten
Bouwen aan scholen en dorpshuizen
Diensten van gemeente digitaal en aan loket
Samen werken aan onze gezondheid
Zuinig op ons landschap, samen met onze boeren
Ruimte om te ondernemen
Betrouwbare, betrokken overheid. Persoonlijk
en dichtbij
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adem aan toe: ,,Se komme rûnom
wei, België, Dútslân.’’ Niet alles hoeft
waar te zijn, als het maar een groot
feest wordt. ,,14 maaie, hast dat?’’,
vraagt hij voor de zekerheid.
Nu corona het weer mogelijk maakt,
is het vooral op zaterdagavond bal
in café ‘t Hoekje. Niet letterlijk natuurlijk, want gedanst wordt er niet,
maar de kroeg zit altijd mooi vol met
jeugd uit Ferwert en soms uit andere
dorpen. Jouta: ,,Brant Jan kin lêze en
skriuwe mei de jeugd.’’
Druk baasje

Hoe hij dat doet, dat weet Brant Jan
Heidstra zelf ook niet. Mondeling is
hij natuurlijk zo scherp als een herder, niet het wapen van de Westereen,
maar als een Duitse herder. Hij is een
druk baasje, dat geeft hijzelf onmiddellijk toe, en zeer extrovert. ,,Wylst
Ferwerters earder wat yntrovert binne’’, zegt Hanneke Jouta.

‘Brant Jan gunt elk wat,
as it it doarp mar ten goede komt’
DE WESTEREEN/FERWERT - Brant Jan Heidstra uit De Westereen vertelt in zijn kroeg in Ferwert dat hij een primeur
heeft voor De Westereender. Het wachten is nog op Hanneke. Intussen wordt duidelijk, dat Brant Jan zijn dubbele naam komt van beppe Jantsje. ,,It wiene allegearre jongens by ús, dat doe ik der by kaam, ha se my Brant
Jan neamd. Brant nei myn omke en Jan nei beppe Jantsje. Wie dy ek tefreden.’’
Tekst: Bonne Stienstra Foto: Jaap de Boer

Gelukkig, Hanneke Jouta –geboren
en getogen Ferwerter – schikt aan.
Brant Jan Heidstra laat een stilte vallen en dat gebeurt niet vaak, want
praten kan hij als geen ander en zeker
sneller. Die stilte is om de primeur
extra gewicht te geven. ,,Bist safier?
14 maaie, hear Stienstra, 14 maaie
hawwe wy hjir yn Ferwert, hjir flak
foar de doar, it wrâldkampioenskip
prikslydzjen.’’
Het is wat gehorig in het café en ik
herhaal: ,,Het wereldkampioenschap
prikslee.’’ Brant Jan Heidstra koestert
zijn primeur: ,,14 maaie, it wrâldkampioenskip sjippekistrace. Ik herhaal: 14 maaie, it wrâldkampioenskip
sjippekistrace.’’
Een argeloze passant zou dit vertalen
in het wereldkampioenschap zeepkistenrace, maar dat mag niet van
Heidstra, of liever, dat mag niet van
de organisator van het wereldkampioenschap zeepkistenrace in Valkenburg. Die was eerst, maar it wrâldkampioenskip sjippekistrace is heel
wat anders, hoewel wel hetzelfde. En
waar ze in Valkenburg Red Bull als
hoofdsponsor hebben, is dat in Ferwert Nitro, een concurrerende energiedrank.
Terug naar de vraag wat een Westereender op de zware klei doet en hoe
dat zo is gekomen. Daar wil Heidstra wel op ingaan, maar niet eerder
nadat hij heeft gecheckt of het wel
goed is begrepen. ,,14 maaie, wrâldkampioenskip sjippekistrace’’, zegt hij
nogmaals, wetende dat herhaling de
kracht van de reclame is.
Coöperatie

Maar zoveel worden we gewaar,
Brant Jan Heidstra deed als control-

ler de boekhouding van de eerste Dat was ergens in 2016 en nu zijn we
exploitanten van café ’t Hoekje. Ze dik vijf jaar en heel wat corona-ellenhuurden van de coöperatie, die eige- de verder en hij zegt: ,,Ik genietsje fan
naar is van café ’t Hoekje. Een unieke dit wurk, fan it omgean mei minsken,
samenwerking is dat van meer dan fan de sfear yn it doarp, fan de miens200 Ferwerters, die met geld en vrij- kipsin yn Ferwert. Alles meielkoar
willigerswerk aandeelhouders van de dwaan, ik fyn it geweldich.’’
coöperatie werden en
dat nog steeds zijn.
‘Ik genietsje fan dit Nu komt Hanneke
wurk, fan it omgean Jouta om de hoek kijAanvankelijk kwam
ken om de vraag te
mei minsken, fan
het
prachtinitiatief
beantwoorden
wat
wat moeilijk op gang de sfear yn it doarp, Heidstra zo geschikt
en dat zag Heidstra, fan de mienskipsin maakt als kroegbaas.
hij had immers inzage
Ze zegt: ,,Der binne
yn Ferwert’
in de cijfers. De eerste
yn elk doarp, dus ek yn
uitbaters gingen en toen er zo snel Ferwert, ferskillende groeperingen,
niet iemand was, die hem kon opvol- ryk en earm, tsjerklik en net tsjerklik,
gen, toen stak Brant Jan Heidstra de jong en âld en allegearre ha se in fervinger op. Heidstra: ,,Ik hie nul er- line, mar Brant Jan kaam hjir folslein
faring yn de horeca, mar ik tocht: ik neutraal binnen, dy hearde net ta ien
sjoch wol.’’ De bedoeling was om het fan dy groeperingen.’’
tijdelijk te doen en opvolgers te vinden. Het begon echter steeds beter te ,,Hast 14 maaie al neamd, Hannelopen en gegadigden waren moeilijk ke?’’, vraagt Heidstra, maar Hanneke
te vinden.
Jouta kent haar kroegbaas en praat

onverdroten verder. Ze zegt, dat hij
tussen de mensen in staat, helemaal
geen last heeft van jaloezie als het
druk is in de feesttent of in de kantine van het voetbal of in de jeugdsoos.
,,Hy gunt elk wat, as it it doarp mar
ten goede komt.’’

De jeugd weet waar ze met de kroegbaas aan toe zijn, want hij is duidelijk
en soms ook heel ongewoon in zijn
optreden. Heidstra: ,,Ik wol hjir gjin
slaanderee hawwe. Ik wol dat elk normaal docht en wa’t dat net docht, dy
hat in probleem. Net dat ik sa’n ien
derút set, dat moat de groep dwaan.
Soms stiet it sfearke my net oan. Dan
sis ik om healwei alven: ’Wy slute de
tent, ik ha hjoed my nocht. En soms
hear ik dat it yn de fuotbalkantine
gesellich is, dan sis ik: ‘Wy pakke de
boel op, wy gean dêr hinne’.’’

Zijn werk als kroegbaas noemt hij een
Toevallig belt hij net even met de soort van sfeerbewaking, daar draait
kantinebaas van de voetbalclub, die het om. ,,Lytse bern, jeugd, heiten
en memmen, pakes
zit natuurlijk vanwege
de voorbije lockdown ‘Brant Jan kaam hjir en beppes, toeristen:
se moatte harren yn ’t
met kratten bier, die
folslein neutraal
Hoekje op harren geover de datum dreigen
binnen, dy hearde mak fiele.’’
te geraken. Heidstra
net ta ien fan de
neemt het bier van
groeperingen’
de kantine over. ,,Dat
Nog
steeds
doet
hawwe wy foar 14
Heidstra de boekhoumaaie wol op. In oare keer is it wer ding van verschillende bedrijven. Zijn
oarsom. Moai toch.’’
medewerker Teake zit in een hoekje
van het café achter de computer,
Alle gekheid op een sjippekistje na- straks gaat hij weer op pad. Heidstra
tuurlijk, maar het evenement is wat zelf denkt eraan het boekhouden wat
Heidstra en Jouta symptomatisch af te bouwen. Hij is 51 jaar, hij woont
te noemen voor wat ze met Ferwert boven het café en zijn ex ernaast, tot
voor hebben. ,,Reuring’’, zeggen ze volle tevredenheid van beiden. Ze
beiden. In 2019 was de eerste keer en heeft jaren volop meegeholpen en hij
meteen een groot succes. Overal in is haar daar nog altijd dankbaar voor.
Ferwert waren in de weken voor het
feest, groepjes bezig snelle dan wel Nee, Brant Jan Heidstra uit De Wesheel ludieke zeepkisten in elkaar te tereen heeft het naar de zin op de vetfrutselen.
te zeeklei bij de Waddenzee waar het
altijd waait. En waar dus straks vanaf
Dat gaat dit jaar weer gebeuren en het hoogste punt van de Ferwerter
als iemand vraagt hoeveel kisten er terp van een hoge schans de sjippeaan mee gaan doen, dan zegt Heids- kisten gelanceerd zullen worden. ,,Set
tra onmiddellijk: ,,Hûndert en noch der noch mar in kear by: 14 maaie.
folle mear.’’ En dan voegt hij er in één Foar de sekerheid.’’
Over de datum

Internationaal
dansgezelschap
in Theaterkerk Nes
NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) - Op
zondag 13 februari om 16.00 uur
presenteert het dansgezelschap
Ivgi & Greben de voorstelling ‘Nice
to meet you!’ in Theaterkerk Nes.

In Nice to meet you! presenteert
het choreografenduo Uri Ivgi en
Johan Greben, hun acht dansers,
afkomstig uit verschillende Europese landen. Deze voorstelling

is het begin van de samenwerking
van choreografen en dansers en een
introductie van de persoon en het
talent van iedere danser.
Nice to meet you! is een lyrische
choreografie opgebouwd uit een
reeks solo’s en duetten: de sfeer is
intiem en speels. De bewegingstaal
is aards en specifiek, geënt op de
verschillende culturen van het duo.
Uri Ivgi komt uit Israël, Johan Greben is Leeuwarder van oorsprong.
Samen verenigen ze uitersten.
Voor meer informatie en/of tickets
zie www.theaterkernes.nl
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Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,30
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 10,-

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

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

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 10,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,30. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 7,90.

Postzegel
niet nodig

4

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

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

Naam:
Adres:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Woonplaats:
Telefoon:
ADV Progr Cambuur jan 2021

E-mail:

28-01-2021

11:58
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Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!
RegioBank

De klantvriendelijkste
bank van Nederland
editie 2021

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

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl
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Dick van der Bijl is de nieuwe directeur van schaatsenfabrikant Zandstra:

Zingend autoramen krabben

‘Om my mei it de hiele winter
wol frieze dat it kreaket’
Het draaiboek is afgestoft. De printers staan paraat. De medewerkers hebben
een testrun gedaan. En de looproute in het magazijn is tot in de puntjes uitgedacht. Bij schaatsenfabrikant Zandstra in Joure zijn ze helemaal klaar voor
natuurijs. Waar heel Nederland tijdens die winterdagen massaal ijsvrij neemt
om op schaatsen te staan, is het in Joure alle hens aan dek. ,,As der iis leit,
is it hjir gekkehûs ha ik my fertelle litten’’, lacht kersverse directeur Dick van
der Bijl ut De Westereen. ,,Ik kin net wachtsje om it sels mei te meitsjen.’’

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

falt my hjir poerbêst’’, glundert hij. ,,Ik
kom út de levensmiddelen-brânsj, dus
it wie yn it begjin wol efkes wennen.
Benammen omdat it meitsjen fan redens folle technysker is. Mar ik fielde
my hjir fan dei ien ôf thús. It team is
perfekt op elkoar ynspile. Guon meiwurkers wurkje hjir al fjirtich jier. Elkenien wit wat er dwaan moat. It is
geweldich om oan it roer te stean fan
sa’n goed rinnende masjine. Oan my
de taak om de kommende jierren nije
kânsen te finen en fierder te gean mei
wêr’t wy goed yn binne: ynnovaasje.’’
Een onvergetelijke dag op het ijs

Er is niets zo veranderlijk als het weer.
Dat weten ze bij schaatsenfabrikant
Zandstra als geen ander. Al sinds 1931
zorgt het Friese familiebedrijf ervoor
dat schaatsliefhebbers voorzien zijn
van de juiste schaatsen in de winter.
Voor de historie van Zandstra moeten
we terug naar het jaar 1825, wanneer
Wouter Thomas Zandstra in Sneek
een zeilmakerij begint. Pas drie generaties later begint achterkleinzoon
Thomas Wouter Zandstra in 1931
met het importeren van de eerste Ballangrud schaatsen uit Noorwegen.
,,Under lieding fan Wouter Thomas
Zandstra, de fyfde generaasje, is it bedriuw útgroeid ta in moderne fabryk
hjir op De Jouwer’’, vertelt Dick.

soorten en maten ligt te wachten in
het enorme magazijn op de metershoge stellingen. Wie niet beter weet,
zou denken dat er voor de komende
tien jaar genoeg schaatsen voorhanden zijn. Maar niets is minder waar.
,,Wannear’t wy yn Nederlân op natoeriis ride kinne, is it hjir gekkehûs’’,
vertelt Dick. ,,Dan stean klanten út it
hiele lân wei hjir yn lange rigen foar
de doar om redens op te heljen. Fan
boumarkten oant sportwinkels: as it
friest wol elkenien redens ferkeapje.’’

‘Fan boumarkten oant
sportwinkels:
as it friest wol elkenien
redens ferkeapje’

Goed geoliede machine

In 1983 verrijst er aan de Yndustrywei 8 in Joure een gebouw van maar
liefst 7000 m² waar productie, magazijn en kantoor onder één dak komen.
Nog altijd is het gebouw het schaatsenbolwerk van Friesland. Een heel
grote voorraad schaatsen in allerlei

Zo’n verkoopgekte heeft Dick zelf
nog niet mee mogen maken. Hij begon hartje zomer op 1 juli 2021 als
directeur bij Zandstra. Voor het eerst
in bijna tweehonderd jaar staat er
geen Zandstra-telg aan het roer. Dat
is wellicht even wennen, maar ,,it be-

Om die innovatie sinds 1931 goed
te kunnen bewonderen, laat Dick de
showroom zien. Aan de muur hangen
allerlei type schaatsen. Van de ‘ouderwetse’ noor met de karakteristieke leren schoen tot aan de nieuwste variant:
een klapschaats die je in één beweging
loshaalt van het ijzer. In een half jaar
tijd dompelde Dick zich volledig
onder in de wereld van de schaats.
,,Zandstra stiet bekend as fabrikant
fan deeglik kwaliteitsredens foar alle
iisleafhawwers. Wy rjochtsje ús op de
rekreanten en de fanatike reedriders,
mar net sa sear op de topsporters. Us
doel is om elkenien de juste redens te
jaan foar in ûnferjitlike dei op it iis.’’
Van jong tot oud: Zandstra heeft iedere
denkbare schaats in huis voor zo’n onvergetelijke dag op het ijs. ,,Yn 1986 betochten wy de allerearste ‘comfortnoor’,
in hege skoech kombinearre mei in
noar’’, vertelt Dick. ,,Dat wie yn dy tiid
in revolúsje. De skoech wie net allinnich
folle nofliker en waarmer as de âlderwetske learen noar, mar wie boppedat ek
folle steviger. Minsken mei minne ankels koene einliks it iis wer op. Noch altyd is ús comfortnoor it meast ferkochte
eksimplaar.’’ En ook de klapschaats deed
bij Zandstra z’n intrede. ,,Minsken dy’t
noch twifelen hellen wy oer de streep
mei in tûke oplossing’’, wijst Dick. ,,Mei
in pintsje kinst ús ‘klapschaatsen’ fêstsette, sadatst wer gewoane noaren hast.
Sa betinke wy foar alle leafhawwers in
pear redens dat perfekt past.’’
Slimme innovaties

Ook voor de jongste schaatsliefheb-

bers bedacht Zandstra in 1991 een bijzonder paar schaatsen: de easy gliders.
,,Dizze easy gliders kamen yn plak
fan de houtsjes dêr’t ik it reedriden as
jonkje op leard ha. En se dogge it noch
altyd goed’’, lacht Dick. ,,Wy fokusje
ús njonken Nederlân ek hieltyd mear
op lannen dêr’t yn de winter faker iis
leit as hjir by ús. Nim bygelyks Skandinaavje, dêr’t se folle faker op natoeriis
stean kinne. Dêr ride se lykwols net op
in iisbaan krekt sa as wy, mar gean se
op redens mei stokken de natoer yn.
Dêrom meitsje wy foar dizze lannen
de saneamde cross country skates. In
wat robúster type redens.’’
De nieuwste ontwikkeling is een
schaatsschoen die je met één klik van
het ijzer kunt halen. Perfect om een
stuk te klunen of van en naar de auto te
lopen. ,,Dan hoechst net mear mei de
redens oan oer de dyk te rinnen, mar
hellest gewoan it izer ûnder de skuon
wei’’, legt Dick uit. ,,Wy ha de earste
klanten yntusken entûsjast makke foar
dizze nije redens. Sûnt dit jier lizze se
yn de winkels. No is it allinnich noch
wachtsjen op in goeie winter, sadat
hiel Nederlân se ûntdekt.’’

En precies op zo’n strenge winter heeft
de kersverse directeur nou juist geen invloed. Hij kan alleen maar hopen dat er
onder zijn leiding de komende jaren een
aantal extreem koude dagen zullen komen. ,,Dy kâns wurdt hieltyd lytser, mar
tagelyk kinne de waarsekstremen ek yn
de winter plakfine. Sa’t wy no al in pear
kear in hiel hite simmer hân ha, sa kin
it aanst samar wêze dat wy in ekstreem
kâlde winter krije. Foarhinne hie’k der
yn de winter altyd in hekel oan om
moarns it iis fan de autoruten te skrabjen. No kin ik wol sjonge as ik sjoch dat
it flink fêrzen hat. Om my mei it de
hiele winter wol frieze dat it kreaket.’’

‘Ik hie altyd in hekel oan
autorút skrabjen yn de
winter.
No kin ik wol sjonge as it
flink fêrzen hat’
En zo niet, dan hoeven de medewerkers van Zandstra zich ook geen moment te vervelen. ,,It hiele jier troch ha
wy wol wat te dwaan. Yn in winter mei
iis reitsje wy in hiel part fan ús foarried kwyt. Dus dan is it saak om alles wer oan te fullen. En as it net sa’n
goeie winter west hat, dan ha wy noch
in oare tak fan sport’’, verklapt Dick.
Om niet geheel afhankelijk te zijn van
de winter heeft Zandstra ook voor de
watersporters een compleet assortiment in huis. ,,Boatsjes, swimbantsjes,
tou, flachjes’’, somt Dick op. ,,Fan iis
oant wetter: wy soargje dat Nederlân
it hiele jier folop genietsje kin bûten.’’

Zelf de schaatsenfabriek van Zandstra bekijken?

Dat kan! Voor het tv-programma Denkend aan Holland brachten André
van Duin en Janny van der Heijden een bezoek aan Zandstra. Via www.
maxvandaag.nl/programmas/tv/denkend-aan-holland kun je de uitzending
van 2 januari terugkijken.
Foto: Douwe Bijlsma/Gewoan Dwaan
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oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

www.vissergordijnen.nl
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Kempenaar
Rommy Kempenaar

Rommy Kempenaar
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PvdA | GroenLinks | SP
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Imaginarium Festival:

het eerste festival dat weer door gaat
TYTSJERK/DOKKUM - Goed nieuws voor liefhebbers van fantasiefestivals: het
Imaginarium Festival in Tytsjerk gaat dit jaar door. Niet in augustus, zoals
bezoekers dat gewend zijn, maar in het Hemelvaartweekend, van 26 tot en
met 28 mei. ,,Wij hopen dat we straks het eerste festival zijn dat weer door
gaat’’, aldus initiatiefnemer Susanne Wielstra – Van der Veen uit Dokkum.
Tekst: Klasina van der Werf

Zeven keer op rij organiseerde Susanne samen met haar man Bert Wielstra
het Imaginarium Festival. De eerste
keer namen ze de organisatie grotendeels samen op zich, maar al gauw
bouwden ze een team om zich heen
van tientallen vrijwilligers. Susanne
was altijd al een liefhebber van fantasiefestivals. ,,Daarvoor moest ik ver
reizen naar het midden of het zuiden
van het land. Zo kwam ik op het idee
om zelf een festival te organiseren en
dan hier in de buurt. Een vriend van

mij, Dion Noordstra, zit in de muziekwereld en zei: ik wil je wel helpen.
Hij heeft me een schop onder de kont
gegeven waardoor ik de stap durfde te
zetten’’, vertelt Susanne.
Park Vijversburg

Wat ze toen niet wist was dat er zoveel
komt kijken bij het organiseren van
een festival. Haar man schoot haar te
hulp en samen lukte het hen om een
festival neer te zetten die is uitgegroeid tot een evenement waar jaar-

lijks duizenden bezoekers vanuit het
hele land op af komen. ,,Ik wilde het
eerst graag in Dokkum houden, in de
Bonifatiuskapel. Maar hier wilden ze
niet meewerken. Bij Park Vijversburg
in Tytsjerk reageerden ze juist heel
enthousiast’’, zegt Susanne. Wat er
volgens haar zo mooi is aan het Imaginarium Festival? ,,Je waant je even
in een wonderlijke wereld vol fantasie.
Mensen verschijnen er in de mooiste
kostuums, er worden riddergevechten
gehouden en er is een authentieke
markt waar onder andere ambachtelijke spullen worden verkocht. Verder is
er folklore muziek dat soms ‘in bytsje
hurder’ is’’, lacht Susanne. Ze werken
zoveel mogelijk samen met lokale
ondernemers en artiesten. Zo treedt
Baldrs Draumar uit deze regio op. ,,Ik
heb geen verstand van de details uit de
Middeleeuwen, maar tijdens het festival voel ik die sfeer. Ik noem het dan
ook: het feest van de verbeelding.’’

zo genoot van het festival. Dáár doen
we het voor.’’ Toch gaven de coronajaren voor de organisatoren zelf de gelegenheid om alles op een rijtje te zetten.
,,Het is een hele verantwoordelijkheid
om zo’n festival te organiseren en dat
maakt het ook zwaar. Er gaat veel geld
in om. Daarom moeten we dit jaar er
voor gaan. Anders houdt het straks op’’,
Hele verantwoordelijkheid
Dat het twee jaar achter elkaar niet geeft Susanne toe. Zij houdt ervan om
door kon gaan vanwege corona was andere mensen een plezier te doen en
daarom vindt ze een
vooral voor de bezoefeest voor iedereen
kers een hard gelag.
‘Het is een feest
ook zo belangrijk. ,,IeSusanne: ,,Veel menwaar mensen zich
sen leven er enorm
dereen is welkom, van
veilig moeten voelen jong tot oud, of je nu
naar toe. We kregen reen waar ze zichzelf
verkleed bent of niet.
acties van mensen die
kunnen zijn.’
Sommigen zeggen ‘ik
moesten huilen dat het
bin net sa’, maar dan
niet door ging. Eén van
de vrijwilligers vertelde dat zijn zoon zeg ik: je kunt ook komen kijken naar
die een vorm van autisme heeft altijd hoe iedereen zich verkleed heeft.’’

Veiligheid voorop

Veiligheid staat voorop tijdens de
achtste editie van het festival. Het
park is ruim opgezet waardoor iedereen goed afstand kan houden. ,,Bovendien zullen wij ons houden aan
de dan geldende coronamaatregelen.
Dus als het nodig is om te controleren op een QR-code, dan kunnen
wij daar niet om heen’’, stelt Susanne.
,,Maar’’, voegt ze er aan toe. ,,Het
moet wel ‘smûk’ blijven. Het is een
feest waar mensen zich veilig moeten
voelen en waar ze zichzelf kunnen
zijn. Ik gun iedereen deze beleving.
Het feest is dan ook voor alle leeftijden. Zo zijn de kraampjes leuk voor
de volwassenen, kinderen kunnen
zich laten schminken, spelletjes doen
met houten zwaarden of boogschieten. Scouting Dokkum is aanwezig
met een tokkelbaan en klimtoestellen
voor de oudere jeugd. Bij de foodcourt kan iedereen lekker eten en
drinken.’’ Vanwege de coronaverliezen zijn de entreeprijzen omhoog
gegaan, maar om gezinnen de kans te
geven om met z’n allen langs te komen zijn kinderen tot en met 12 jaar
gratis. Zelfs aan baby’s is gedacht. Er
is een speciale borstvoedingshut, waar
moeders even rustig kunnen zitten en
er is een plek om een flesje op te warmen of melk in de koelkast te zetten.
Ook voor mensen in een rolstoel is
het terrein toegankelijk.
De organisatie heeft er vertrouwen in
dat het Festival dit jaar door kan gaan.
,,Het lijkt beter te worden, al blijft het
een sprong in het diepe. Ons motto is:
rustig doorploeteren en dan gaan we
eind mei knallen!’’
Meer informatie en tickets:
www.imaginarium-festival.nl
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De Westereender
Keaplju
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

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

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

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

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg
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Natuurlijke bron

De natuurlijke bron
Een dagje Texel is voor mij als een toetje met heel veel slagroom, chocolade en vruchten. Alleen is het veel gezonder, zowel geestelijk als lichamelijk. Waarom ga ik graag naar een eiland? Zeker niet alleen om een
zeldzame soort te spotten, hoewel dat altijd kersen op het toetje zijn.
Tekst: Johannes van Kammen Foto’s: Marcel van Kammen

Ga ik naar Texel om soorten te spotten die ik hier minder zie? Ja dat zeker.
Ik heb daar genoten van soorten, die je
in Lauwersoog, maar ook bij Holwerd
kunt zien. Minstens tweeduizend eidereenden, met heel opvallend de
prachtige mannetjes. Echt genieten,
ze dobberden mooi in de zee, ik kon
ze met een verrekijker prachtig dichtbij halen. Op dat moment krijgt kijken
echter een geheel andere dimensie.
Kijken wordt bewonderen, de ogenschijnlijke eerste blik van een saaie
vogel wordt volledig weggevaagd. Het
gaat niet goed met de eidereend, dat is
algemeen bekend, maar als je er zoveel
ziet, geeft dat hoop. IJdele hoop wellicht, maar ook in de natuur kunnen
we niet zonder hoop.

Bergeend tussen de eidereenden

Dichterbij zien naar vogels. Ik weet
dat het ook bij Holwerd goed genieten is om naar bergeenden, binnenkort zelfs weer in het ‘binnenland’.
Toch heb ik daar zo’n beetje een gehaast gevoel, vanwege de vele auto’s.
Op Texel zat de imposante bergeend
naast en tussen de eidereenden. Twee
niet opzienbarende soorten, maar
voor beide heb ik de tijd genomen
en heel eerlijk deed ik dit nadat in de
zwarte zeekoet van heel dichtbij, zo’n
tien meter, had verslonden. Het was
de dag na de storm, de dag dat het
water nog onrustig was, dat vogels de
haven nog als beschutting zochten.
Er waren meerdere zeekoeten actief
en dan bedoel ik ook echt actief. De

brede borst hoog boven het water
toornend en de vleugels uitslaan. Een
snelle duik en veren poetsen. De eerste twee grutto’s van dit jaar en voor
mij ook de eerste krokussen, brachten mij even wat verder in de tijd.

Scholeksters

Toen realiseerde ik mij echter dat de
eerste scholeksters al in het binnenland gehoord en gezien waren. Boven
Surhuisterveen waren ze al gehoord,
terwijl de Westereender scholeksterexpert bij uitstek Hein Vogt de eerste drie exemplaren in de Sweacher
Mieden meldde. Jammer genoeg
waren ze niet geringd, want dat is
de tweede blik van deze beschermer
van weidevogels en in het bijzonder
de scholekster. De scholekster iedereen kent hem toch of toch nog niet?
Ik denk het niet, ik denk dat er nog
vele mensen zijn die het verschil tussen de weidevogels en ook andere voReacties 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

gels niet kennen. Dat voor hun elk wit
bloementje een sneeuwklokje is. Dat
mensen deze rijkdom in hun leven
missen, is iets wat we wellicht kunnen voorkomen, door over de natuur
te praten. Niet belerend, maar gewoon
vol spontane enthousiasme. Het hoeft
niet groot te zijn, je hoeft niet alle namen te weten, als je er maar gewoon
van kunt genieten. Het grote voordeel
is dat liefhebbers en bewonderaars
bovendien de natuur beschermen. Ik
heb ooit gelezen dat het voor de eigen
geest ook een rijkdom is en dat mensen daardoor langer geestelijk gezond
blijven. Toch het optimale wat je wilt,
genietend geestelijk in balans blijven.
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? Facebook: Natuur
in De Westereen en Sweacher Mieden.
Natuur in De Westereen
en Sweacher Mieden.

Natuurlijk vastgelegd

Een gouden laagje
TWIJZEL - In de winter moet je als
natuurfotograaf je best doen om een
leuk onderwerp te vinden. Soms kan
het onderwerp zo simpel zijn als een
merel zoals u ziet. Door het tegenlicht

werd deze merel heel even bedekt met
een gouden laagje op zijn vleugel, een
foto waar ik zeer blij mee ben!
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 gedeeld via social media. Hij verzorgt
elke maand een fotorubriek in deze
krant: Natuurlijk vastgelegd.
Vind mij op social media :

Instagram
Facebook

Tip:

Robinvanderland
Robin van der Land

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

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
we zijn specialist in het auto
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

• Personeel met plaatselijke bekendheid
• Geen winstoogmerk
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht

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

leeftijd (vraag naar de voorwaarden)

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400 | Fax: 0511 - 449514
sikkema@carxpert.nl | www.carxpert-sikkema.nl

www.dma.frl

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Sj. de Beer

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

Keimpe
Gros

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

aan

voor

complexe vraagstukken.

Surhuisterveen

De Westereen

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

@dvenonline

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

Roden

06-14881806

H. de Hoop 06-37010132

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s
Babi Pangang + Tjap Tjoy
Foe Yong Hai
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 19,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Tjia Sauw
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

Drachten

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

€ 23,95

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

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

Haadwei 51A
9104 BC Damwald
info@gobdewalden.nl
06-46776278
www.gobdewalden.nl
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lers op die wel op zaterdag willen spelen. Op een selectie van achttien man.
Terwijl het huidige zaterdagteam
volop bloeit volgens Wijbenga en Van
der Lei. Allemaal tussen de 18 en 22
jaar en op de trainingen toch vaak met
veertien of zestien man present.
En dat vormt toch wel een contrast
met het elftal op zondag. Van der
Lei: ,,It is allegearre wat makliker, op
it lêste momint ôfsizze, altiten sjen
moatte of der genôch spilers binne.
Sjoch wy binne in lytse feriening, wy
ha net de ‘luxe’ om ien op de bank te
setten as hy net traint want it is in te
krappe seleksje.’’
Andere tijden

De Wâlden vaart zuivere koers naar de zaterdag
DAMWÂLD - De beslissing is gevallen, voetbalclub De Wâlden uit Damwâld
gaat met zijn ‘prestatieteam’ met ingang van het volgende seizoen van de
zondag naar de zaterdag. Met 153 voorstemmers en 39 tegenstemmers was
er geen enkele twijfel. Voor voorzitter Richard van der Lei was echter het varen van een zuivere koers misschien nog wel belangrijker dan het resultaat.
Tekst: Rynk Bosma Foto: Jaap de Boer

En met die zuivere koers bedoelt Van
der Lei dat de regels van een democratisch proces van inspraak op de juiste
manier zijn gehanteerd, dat alles verliep volgens het principe dat de meeste
stemmen tellen. ,,Ik bin in klupman, it
makket my neat út of it no in sneonsklup of in sneensklup is, ik foech my
wol.’’ De in 1976 geboren Van der Lei
is sinds 2010 voorzitter van De Wâlden
en daarnaast ook nog voorzitter van
het Jeugdbestuur van de combinatie
Broeksterwâlden met buurman Broekster Boys, ‘oan de oare kant fan de wei’.
Als er iemand is die weet wat het is
om op zaterdag te spelen, dan is het
wel de in 1944 geboren Dikky Wijbenga die dit jaar 78 jaar hoopt te wor-

den. Wijbenga speelde van 1965-1969
bij…. Broekster Boys in een tijd dat
dit nog vloeken was in een van de talrijke kerken die de dorpen Damwâld
en Broeksterwâld toen telden. De
reden was ‘onvrede’ over de gang van
zaken toen bij de Wâlden. Dus besloot
de 21-jarige Wijbenga naar Broekster
Boys te gaan. Een tijdelijke liefde echter, die nooit in de buurt van zijn echte
liefde de Wâlden kwam.
‘Wat gebeurt hjir allegearre’

,,Doe’t ik as jongbaas fan fyftjin, sechtjin
jier by de Wâlden kaam, tocht ik faak
fan ‘Wat gebeurt hjir allegearre’?’’ De
verwondering over voetballers als ‘âlde
Nolders’ of andere teamgenoten die bij
onenigheid niet schroomden hun tegen-

standers ‘efternei te sitten’ maar dan zonder bal… Wijbenga: ,,Ik kin wol dagen
prate oer wat ik allegearre hjir meimakke
ha.’’ Wijbenga speelde tot zijn veertigste
in het eerste om daarna nog jaren in een
lager elftal op zaterdag te spelen. Ook
al gaf hij daarna nog wel eens gehoor
aan de oproep van Geert Jansma: ,,Do
moast mei, wy ha gjin genôch.’’
Wat het spelen in het eerste elftal betreft duurde het bij Van der Lei korter.
,,Ik wie seis en Foppe Minnema wie
myn earste trainer. Doe’t ik by it earste
kaam stienen der mannen as Piet en
Sake Swart en Aldert Zijlstra, dêr seagen je dochs wol wat tsjin op.’’ Zware
concurrentie dus voor Van der Lei en
hij speelde slechts een jaar in het eerste. Ook vanwege maatschappelijke
uitdagingen want van 1997 tot 2002
woonde hij in Gorredijk. Tegenwoordig is hij directeur en medeoprichter
van het bedrijf Koelvisie B.V.
‘Ja’ voor de zaterdag

De procedure van De Wâlden naar

de zaterdag begon eind oktober 2021.
Toen werd er een eerste bijeenkomst
gehouden met slechts één punt op de
agenda. Gaat het prestatieteam van De
Wâlden naar de zaterdag of blijft het
zondag. ,,Der kamen doe sa’n fyftich
man op ôf, wy ha in diskúsje hâlden, in
enquête hâlden, mar wy kamen der net
út’’, zo vat Van der Lei die eerste fase
samen. Dus werd het hoofdelijk stemmen en dat leidde tot een duidelijk ‘ja’
voor de zaterdag.
Omdat de beslissing na oktober werd
genomen, kon de vereniging niet meer
‘horizontaal’ oversteken, van vierde
klas naar vierde klas. Dus zal worden
begonnen in de vijfde klas met twee
teams op de zaterdag en een recreatieteam op de zondag. Plus nog een damesteam 30+ en op vrijdag een heren
30+ team.
,,Wy moatte no sjen of wy in seleksje
by elkoar krije’’, zo zegt Van der Lei.
Een eerste, voorlopige inventarisatie
levert tussen de zeven en negen spe-

Het zijn andere tijden zo zeggen Van
der Lei en Wijbenga eensgezind. Wijbenga: ,,Se hâlde ek sa mar op, net nei
in twadde of tredde sa’t wy dienen.’’
Van der Lei is als voorzitter aan zijn
laatste jaar bezig, een opvolger is er
nog niet. Het waren voor hem twee
moeilijke jaren door de corona. Niet
financieel, maar wel als het om vrijwilligers gaat. ,,In soad seinen yn de coronatiid fan ‘Oh, gjin ferplichtings, dit
befalt my ek wol’. It grutste probleem
is hjir de kantine, om dêr frijwilligers
foar te krijen. It oare rint hjir wol los.’’
Van der Lei is tamelijk laconiek indien
het niet mocht lukken een prestatieteam te krijgen op zaterdag, ,,Dan mar
in jier gjin alvetal yn de standaardklasse.’’ In ieder geval staat dit voorjaar in het teken van het afscheid en
in het teken van het 75-jarig jubileum
van vorig jaar. Afscheid nemen van
De Wâlden als zondagsclub, afscheid
nemen van trainer Wim Huizing die
na zes jaar naar Oostergo vertrekt. En
voor de oudere garde afscheid nemen
van het ‘sneensgefoel’.
Het zijn andere tijden, de jeugd van
nu kent geen onderscheid meer tussen zondag en zaterdag. Tegenstanders van de overstap hebben het nadeel dat het emotionele ‘sneensgefoel’
geen argument is in de discussie. Wie
echt wil weten wat dat ‘sneensgefoel’
is, moet een half uurtje alleen in de
bestuurskamer van de kantine Op ‘e
Skieding gaan zitten. En kijken naar
foto’s van Luut van der Molen, of naar
Geert Jansma die als jeugdtrainer zei:
‘Ast net nei Broekster Boys gietst krijst
in bal fan my’.

Mevrouw Haagsma (100) breide
tot op hoge leeftijd voor Roemenië
DE WESTEREEN - Martzen Haagsma-Bergema uit De Westereen is op 25 januari honderd jaar geworden. Ze vierde
dit vanwege de coronaregels in kleine kring samen met haar kinderen. Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel kwam persoonlijk langs om haar te feliciteren.

Martzen Bergema werd geboren
op 25 januari 1922 in Akkerwoude.
Toen ze een jaar of acht was, is ze
met de familie naar Nieuwe Bilddijk verhuisd. In Oude Bildzijl heeft
ze op school gezeten en de familie
ging daar naar de kerk. Na haar
schooltijd ging ze werken bij een
boerengezin in de huishouding en
soms ook op het land. Deze boeren
familie woonden in Minnertsga dus
was zij daar intern. In de weekenden
ging ze dan naar huis.
Tijdens een jongelingsdag in Berlikum leerde zij haar aanstaande man
Tjerk Haagsma kennen, een ondernemende man. Op 25 april 1945 zijn
ze getrouwd en ging het echtpaar in

Berlikum wonen. Daarna zijn ze naar
het dorpje Wier verhuisd en daarna
weer terug naar Berlikum, waar ze
een manufacturenzaak zijn begonnen. Tjerk en Martzen kregen zes
kinderen, negentien kleinkinderen,
achtenveertig achterkleinkinderen en
acht achter-achterkleinkinderen.
Op 15 maart 1983 overleed haar man
Tjerk. Mevrouw Haagsma had gelukkig veel hobby’s, zoals zwemmen, puzzelen, volksdansen, fietsen en breien.
Tot hoge leeftijd heeft ze veel gebreid
voor Roemenië. Rond 1989 leerde ze
haar vriend Pieter Westra kennen. In
1990 is ze met haar vriend gaan wonen
in De Westereen, waar ze nog 18 jaar
hebben samengewoond.

Op 2 mei 2008 is haar partner Pieter overleden. Ze heeft nog heel lang
zelfstandig in haar woning in De
Westereen gewoond. In 2018 is ze
verhuisd naar Brugchelencamp in
De Westereen, waar ze tot heden een
liefdevolle verzorging krijgt.
Helaas gaat haar gezondheid de
laatste tijd wat achteruit. Ze hoort
niet meer zo goed, wat ze als zeer
vervelend ervaart. Ook het lopen
gaat niet minder goed, waardoor ze
niet meer alleen naar buiten gaat.
Desondanks heeft ze genoten van
haar honderdste verjaardag. ,,Ze
heeft een zeer plezierige dag beleefd’’, zegt haar dochter.

Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel feliciteert mevrouw Haagsma persoonlijk met
haar honderdste verjaardag. Foto: Sake Beerstra
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

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

•
•

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

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

www.elkander.frl

Uw autospecialist voor
zowel ‘oude’
als ‘nieuwe’
technieken

Nieuw binnen

LUXE UITVOERING

OPEL ASTRA 1.0 TURBO 140 PK!

OPEL MOKKA 1.4 TURBO INNOVATION

5-DRS AIRCO, OPEL RADIO & NAVIGATIE,
PARKEER SENSOREN ACHTER, CRUISE
CONTROL, TREKHAAK, 1400KG TREKGEWICHT

AIRCO/ECC, OPEL RADIO & NAVIGATIE,
PARKEER SENSOREN VOOR EN ACHTER MET
CAMERA, TREKHAAK, CRUISE CONTROL, ENZ.

bj 2015 - 74.906 km

€ 11.999,-

bj 2017 - 81.860 km

€ 17.495,Nieuw binnen
HOGE ZIT + INSTAP airco met climate control,
radio/usb met navigatie, parkeer senso-ren achter,
cruise control, licht metalen velgen, luxe auto! Enz.
bj 2020 - 16.164 km
€ 19.895,-

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

PEUGEOT 308 1.6 STYLE 5-DRS

RENAULT CLIO TCE INTENS 5-DRS

AIRCO/ECC, PANORAMADAK, PEUGEOT
RADIO, NAVIGATIE, CRUISE CONTROL, LICHT
METALEN VELGEN, PARKEERSENSOREN

AIRCO/ECC, LICHT METALEN VELGEN, RENAULT
RADIO MET NAVIGATIE, ELEC. RAMEN EN
SPIEGELS, CRUISE CONTROL, PARKEERSENSOREN

bj 2013 - 69.915 km

€ 7.850,-

bj 2020 - 13.952 km

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

CITROEN C3
AIRCROSS
1.2 110 PK
SHINE

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

€ 15.999,-

2
Koarteloane 67
9298 RE KOLLUMERZWAAG
Tel.: 06 - 50 86 42 42
Info@houtbouwgvanderwal.nl

www.houtbouwgvanderwal.nl
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Korrie Veeninga en Piet Hoekstra beginnen elke ochtend
om kwart over vier bij het depot aan de Energieweg
in Dokkum om alle abonneekranten klaar te leggen.

Beroep krantenbezorger
niet sexy genoeg?
DOKKUM - Het is steeds lastiger om krantenbezorgers te vinden. Depothouder Piet Hoekstra (62) en zijn
steun en toeverlaat Korrie Veeninga (60) hebben er in Dokkum regelmatig mee te maken. Dankzij een
bonusactie van het Mediahuis voor krantenbezorgers zijn ze nu weer voorzien van voldoende krantenbezorgers. ,,Maar de vraag is, voor hoe lang?’’
Tekst en foto: Klasina van der Werf

Piet Hoekstra werkt al bijna 25 jaar
bij de krant. Hij begon als venter voor
een bakker, maar na 12,5 jaar leverde
dat niet meer voldoende geld op. Via
een klant is hij in de krantenwereld
gerold. ,,Haar dochter stopte met de
krantenwijk in de Jantjeszeepolder.
Die heb ik overgenomen’’, vertelt Piet.
Net als Korrie vindt hij het bezorgen
van kranten prachtig. Wat er zo mooi
aan is? ,,De vrijheid. Maar ook het
contact met de abonnees. Vooral toen
de Leeuwarder Courant nog een middagkrant was maakte ik vaak even een
babbeltje met de mensen, bijvoorbeeld
als ze buiten op een bankje zaten.
Sommigen boden me zelfs wel eens
een kop koffie aan of een ijsje als het
heel warm was. Ik herinner me dat er
op een hele hete dag iemand tegen
me zei: hé Piet, ik heb een glas cola
voor je, het staat in de koelkast.’’ Nu
hij depothouder is bezorgt Piet geen
kranten meer. Wel werkt hij voor Post
NL en toevallig weer in de Jantjeszeepolder in Dokkum. ,,Dus ik kom dezelfde mensen weer tegen.’’ Ook Korrie is gestopt met het bezorgen van
kranten en werkt nu drie dagen per
week bij het depot. Daarnaast werkt
ze bij Post NL.
Voor dag en dauw

Elke dag om 3.20 uur gaat bij Piet de
wekker. Kwart over vier moet hij bij
het depot aan de Energieweg in Dokkum zijn om alle abonneekranten
klaar te leggen. Naast de Leeuwarder
Courant, het Friesch Dagblad en het
Nieuwsblad
Noordoost-Friesland
gaat het om de Telegraaf, NRC, AD,
Nederlands Dagblad, Dagblad van
het Noorden, Trouw, Volkskrant,
Reformatorisch Dagblad, Financi-

eel Dagblad en in het weekend Het
Parool. Vóór 7.00 uur moeten alle
kranten bezorgd zijn. ,,Dát is precies
het probleem. Mensen willen niet
meer voor dag en dauw opstaan om
door weer en wind kranten te bezorgen voor – in hun ogen – weinig geld.
Ze verdienen gemiddeld 190 euro per
maand. Nu het Mediahuis een bonus
van 300 euro geeft om toekomstige
bezorgers over de streep te halen, zijn
er weer meer geïnteresseerden. Maar
vorig jaar in september zaten we echt
met de handen in het haar. Tot nu toe
waren er altijd wel nieuwe aanmeldingen, maar nu stopten er een aantal
jongeren omdat ze naar een nieuwe
school gingen en er was niemand die
hen wilde opvolgen.’’
Extra zakcentje

Als tijdelijke oplossing werden er flexbezorgers ingezet. ,,We hebben zelfs
een keer een invaller uit Amsterdam
gehad die hier in Dokkum de kranten bezorgde’’, vertelt Korrie. Er was
zelfs een dag dat de krant niet bezorgd
kon worden. ,,Tot voor kort maakten
we ons zorgen over de daling van het
aantal abonnees. Zouden er nog wel
kranten gemaakt kunnen worden als
er steeds minder lezers zijn, vroegen
we ons af. Maar onze grootste zorg is
nu: zijn er nog wel voldoende bezorgers die de krant willen rondbrengen?’’
Overigens werken Piet en Korrie met
krantenbezorgers van vijftien jaar tot
en met zestig plus. ,,Het is voor alle
leeftijden. Voor jongeren is het goed te
combineren met school en een mooie
manier om een extra zakcentje te verdienen. Maar er zijn ook ouderen die
zeggen: van dit geld betaal ik mijn
boodschappen’’, vertelt Piet. Hij krijgt

van jongeren vaak te horen dat ze veel
geleerd hebben van hun werk als krantenbezorger. ,,Je moet wel discipline
hebben om elke dag zo vroeg op te
staan. En je leert anders tegen regen
aan te kijken, want hoe je het wendt of
keert, je móet er echt door. Uiteindelijk bouw je extra weerstand op, je bent
elke dag buiten én je krijgt voldoende
beweging. Dat bespaart ook nog eens
tijd en geld want nu hoef je niet meer
naar de sportschool. Bovendien denk
ik altijd als ik ’s ochtend om half zeven
naar huis ga en het verkeer op gang

zie komen: zij moeten allemaal nog
beginnen en ik heb het geld alweer
verdiend.’’
Niet sexy

genwoordig interieurverzorgers genoemd dus wellicht helpt het als wij
voortaan onze naam veranderen in:
krantendistributeurs.’’

Piet en Korrie begrijpen dan ook niet
waarom krantenbezorger tegenwoordig geen populair beroep meer is.
In de krant stond laatst zelfs dat
het niet ‘sexy’ meer is om kranten
te bezorgen. Ook daar heeft Piet
een verklaring voor. ,,Misschien
moet het beestje een andere naam
hebben. Schoonmakers worden te-

Krantenwijk met mobiele
telefoon bij de hand
De 17-jarige Sanne van Wijk uit Dokkum is sinds september
krantenbezorger. Zij hoorde al van een oud-collega dat haar
broer prima verdiende met dit werk. ,,Ik had eerst een ander bijbaantje, meer administratief bij een online-veiling.
Daar was ik wel klaar mee, dus ik wilde graag wat anders.
Eerder had ik weleens folders gelopen. Nu kregen we
een flyer in de bus waarop stond dat je je kon aanmelden voor een krantenwijk. De bonus van twee keer 150
euro heeft mij over de streep getrokken.’’
Het was voor Sanne wel even wennen dat elke ochtend om vijf uur de wekker gaat. ,,Maar nu is het een bepaalde
routine geworden. Meestal kan ik voor school nog wel even slapen. Ik volg de opleiding Sociaal Werk aan het
Friesland College.’’ Sanne is verantwoordelijk voor het bezorgen van de abonneekranten in de helft van de Jantjeszeepolder. ,,Als ik de huisnummers even niet meer weet kijk ik gewoon in de app. Ook voor het weer kijk ik even op
buienradar op mijn telefoon. Want dat is het enige nadeel aan dit werk: de regen. Ik heb altijd een regenpak mee in
mijn fietstas.’’
Voordelen zijn er ook volgens Sanne. ,,Ik sport niet, maar dankzij deze krantenwijk krijg ik elke dag beweging. Via
de stappenteller op mijn telefoon houd ik dat bij. Eigenlijk is een mobiele telefoon tegenwoordig onmisbaar voor een
krantenwijk’’, lacht Sanne. Maar wat ze misschien het allermooiste vindt aan haar werk – en daar heb je geen telefoon
voor nodig – is de rust ’s ochtends vroeg op straat. ,,Je komt rond dat tijdstip bijna geen verkeer tegen. En straks als
het voorjaar begint, is de lucht heel mooi.’’
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Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!
Wij leveren:
financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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

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

SKOUDER OAN
SKOUDER MEI DE
MIENSKIP!
Sietze Wijbenga
Lijst 1
Nummer 1 - Listlûker
CDA DANTUMADIEL
16 MAART '22: CDA.NL/DANTUMADIEL
BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Weekend Reclame

Elke maandag

Vrijdag & Zaterdag
1 slagroom gebakstukje
Keniabrood
4 luxe broodjes
6 gesorteerde bolletjes

4 broden

€ 6.95
€ 3.25
€ 4.95
€ 2.35

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,65

Diverse
“Valentijn”
aanbiedinge

n

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
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

kinderwoud.nl

SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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Beautysalon Subliem is een
mooie aanvulling op kapsalon
DAMWÂLD - Alisa van Dijk (21) uit Dokkum en Sytske Sangers (32) uit
Stroobos zijn de gezichten van de nieuwe beautysalon in Damwâld:
Subliem. De beautysalon is een aanvulling op de kapsalon die te
vinden is in het winkelcentrum. Jannie en Richard Nienhuis namen de
kapperszaak ruim een jaar geleden over van La Coupe.

Alisa van Dijk in actie. Voor een heerlijk
momentje voor zichzelf kunnen mensen
extra genieten in de verwarmde stoel.
Foto: Jeldau Zuidema

Het was altijd al een wens van kapster Sytske om ter aanvulling op haar
vak mensen een schoonheidsbehandeling te geven. Tot voor kort was de
ruimte er niet voor gecreëerd in de
kapsalon in Damwâld. ,,Ik epileerde
de wenkbrauwen van mensen weleens bij de wasbak, maar dat was niet
ideaal’’, vertelt Sytske. Jannie Nienhuis zag de meerwaarde van een
beautysalon in de kapperszaak wel
in. ,,Wij willen onze klanten graag
wat extra’s bieden. In Dokkum doen
wij dat met onze haarwerken en in
Damwâld hebben we nu ter aanvulling een beautysalon geopend.’’
De timing van de opening was
achteraf gezien niet gunstig. Op 1
december opende Beautysalon Subliem de deuren en twee weken later
moesten ze vanwege de lockdown
meteen weer dicht. ,,Erg jammer’’,
zeggen Alisa en Sytkse. Ze waren
juist met frisse moed begonnen en
de eerste klanten hadden voor december al een afspraak gemaakt.
Alisa rondde twee jaar geleden haar
opleiding tot schoonheidsspecialiste
af en deed ervaring op bij meerdere
beautysalons, onder andere op Gran
Canaria. ,,Daar heb ik heel veel geleerd. Het was hard werken, maar ik
had het niet graag willen missen.’’
Laagdrempelig

Alisa, Sytske en Jannie zijn blij met
de nieuwe beautysalon in het winkelcentrum. Het is een mooie ruimte
geworden die warmte en rust uitstraalt. Jannie: ,,Alles klopt, we hebben overal goed over nagedacht.’’
Mensen kunnen hier naast het verven en epileren van hun wenkbrauwen of het harsen van de bovenlip

terecht voor verschillende gezichtsbehandelingen. Zo is er de gezichtsbehandeling super-de-luxe met alles
erop en eraan. Hier kunnen vrouwen
zich lekker laten verwennen met onder andere een gezichtsmassage en
make-up. Helemaal hip, vooral bij
jonge meiden, is lash lifting. ,,Met
deze behandeling kun je de wimpers
omhoog laten krullen zodat ze langer
lijken. Daarnaast verven we de wimpers zwart voor een mooie oogopslag’’, legt Alisa uit. Het voordeel van
een kapsalon en beautysalon in één is
volgens Sytske dat mensen zich hier
thuis voelen. ,,Klanten zijn al in de
kapsalon om hun haar te knippen,
dan is de drempel om naar de beautysalon te gaan niet zo hoog meer’’,
vertelt Sytske. Mooie bijkomstigheid
is dat ze zowel bij de kapsalon als bij
de beautysalon met hetzelfde merk
werken: Alcina. ,,Dit zijn fijne producten en heel zacht voor de huid.’’

Weer reuring in Frieslands mooiste kasteel
FEANWÂLDEN - Eén dag was de expositie ‘Kinderdroom’ te zien geweest in
de Schierstins, toen er half december een harde lockdown werd afgekondigd en ook musea de deuren voor enkele weken moesten sluiten. Balen
voor de Schierstins, die met deze kinderspeelgoedexpositie in de kerstvakantie veel kinderen en (groot)ouders hadden willen verwelkomen, maar
ook voor de samensteller van de expositie: Herman Verduijn uit Oentsjerk.
Tekst: Johanna Kommerie

De dames hopen dat mensen de
weg naar hun beautysalon weten
te vinden. ,,Het leven is al hectisch
genoeg. Hier kunnen mensen echt
even ontspannen. Ik vind het leuk
om mensen ook te informeren over
hoe ze hun huid beter kunnen verzorgen en ik geef ze make-up advies’’, vertelt Alisa. Sytske is daarnaast blij dat ze nu het totaalplaatje
kan bieden. ,,Wij zorgen niet alleen
voor een mooi kapsel, maar aanvul-

Sytske Sangers bij huidverzorgingsproducten
van Alcina. Foto: Jeldau Zuidema

lend ook voor de wenkbrauwen en
make-up. Het is mooi om te zien
dat mensen hier met een blij gevoel
de deur uitlopen.’’
Het maken van een afspraak
kan eenvoudig online via
www.kapsalonsubliem.nl

Gratis huid- en
make-up advies
Vrijdag 11 februari staat bij Beautysalon Subliem in het teken van gratis huid- en make-up advies. Hiervoor moet wel een afspraak worden
gemaakt door te bellen naar de salon in Damwâld, tel: 0511-423600.
Mocht het succesvol zijn, dan komt er een extra datum.
Tip: Geef een cadeaubon met gratis producten en extra leuk verpakt. En
bij besteding van €75,- in onze schoonheidssalon ontvang je een heerlijk
verwenpakket t.w.v. €40,-

Deze 84-jarige verzamelaar had een
week lang gewerkt aan de expositie
bestaande uit onder andere rijdende
modeltreinen, een railzeppelin speelgoedtrein van het merk Märklin, houten speelgoed van het merk ADO en
oude poppen en teddyberen. Ook was
er een spooremplacement van 2,5 bij
5 meter te zien, waarbij bezoekers op
een rode knop kunnen drukken waarna alle treintjes beginnen te rijden.
‘Iedereen is kind geweest’

Sinds vorige week zijn de musea weer
geopend en is besloten de expositie
te verlengen tot halverwege de voorjaarsvakantie zodat iedereen die dat
wil toch nog de gelegenheid krijgt om
de expositie te bezoeken. ,,En leuk om
te vermelden: Herman is bijna iedere
middag aanwezig in de Schierstins,
dus wanneer er vragen zijn over de
collectie kan hij die beantwoorden.
Hij kan prachtig vertellen over zijn
verzameling”, aldus Jaap van der Boon,
beheerder en cultureel medewerker bij
de Schierstins. ,,De expositie roept bij
iedereen wel herkenning of verwondering op. Het is een stukje nostalgie.
Iedereen is ooit kind geweest.”
Van der Boon is blij dat musea, en zo
ook de Schierstins, weer geopend zijn
voor publiek. ,,Het is niet leuk om geplande activiteiten af te moeten zeg-

gen. Maar we laten het daarom niet
om activiteiten te organiseren. De
agenda staat voor de komende tijd
alweer aardig gevuld. Wij plannen gewoon alsof er niets aan de hand is, en
we zien per activiteit wel of het door
kan gaan of niet.”
Mooiste kasteel van Nederland?

Een leuke opsteker voor de Schierstins is dat zij door de ANWB genomineerd zijn voor de verkiezing van
het mooiste kasteel van Nederland.
In totaal zijn er vijftig kastelen genomineerd, waarvan de Schierstins
de enige in Friesland is. ,,We zijn
best wel trots op deze nominatie. We
worden genoemd in hetzelfde rijtje

als waar ook het Muiderslot en Slot
Loevestein in staan, terwijl deze veel
groter en imposanter zijn.” De top 5
van de verkiezing wordt door publiek
bepaald door een stem uit te brengen
op
anwb.nl/eropuit/nieuws/2022/
januari/allermooiste-kasteel-van-nederland-verkiezing waarna een jury de
uiteindelijke winnaar uitkiest.
De illusie dat de Schierstins bovenaan gaat eindigen heeft Van der Boon
niet, maar: ,,Ook wij hebben een mooi
verhaal te vertellen. We zijn het enige
Middeleeuwse kasteel in het Noorden,
we hebben een rijke variatie aan stinzenplanten waarvan de verzamelnaam
‘stinzenplanten’ zelfs hier ontstaan is,
we hebben vaste tentoonstellingen,
wisseltentoonstellingen,
lezingen,
fiets- en wandeltochten en nog zoveel
meer activiteiten voor jong en oud. Dat
is voor een kasteel toch best bijzonder.
De meeste kastelen hebben alleen een
museale functie, terwijl de Schierstins
ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld
concerten of huwelijksvoltrekkingen.”
Winst of niet, Van der Boon is blij met
de nominatie door de ANWB. Alle
vijftig kastelen worden namelijk ook
opgenomen in een nieuw boek: ‘De
allermooiste kastelen van Nederland’.
,,En daar komen sowieso nieuwe bezoekers van”, zo meent Van der Boon.
Bezoekers die maar al te welkom zijn
na een periode van twee jaar waarin de
Schierstins te maken kreeg met beperkende maatregelen en verschillende
keren een sluiting.

Voor de agenda,
programma onder voorbehoud:

25 februari: kindervoorstelling
Ridder Ludo en de Huilende Rivier door Baukje Fennema
18 maart: Perzische avond met
muziek, interview, gedichten en
hapjes
26 maart: Concert Lef Vocal
Group STIM
23 april: Concert Ferlet
29 april: Mei-lezing, Joodse kinderen in Friesland door Marja
Boonstra
18 juni: Dag van de Friese amateurarcheologie
25 juni: Zomerwandeltocht 10 en
20 kilometer
13 augustus: Fietstocht 40 kilometer ‘Arcadia in de Wâlden’
20 augustus: Theun de Vriesboekenmarkt - kunst & kitsch,
verhalen enz.
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䜀攀爀搀愀 䈀漀猀Ⰰ 渀甀洀洀攀爀 
䄀氀氀攀 圀椀攀氀猀琀爀愀Ⰰ 渀甀洀洀攀爀 ㈀

Specialistt iin
n
kasten op maat

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

Veel ondernemers zien hun boekhouding als rompslomp.
Een vervelende klus die ze graag uitbesteden. Ik verzorg je
complete boekhouding en belastingzaken. Alles geregeld
voor een vast maandbedrag. Die vervelende rompslomp
tillen we van jou schouders naar de mijne. Zo hou jij
meer tijd over voor leuke dingen.

3
Veranderen er zaken in het jaar die invloed hebben op
je ﬁnanciele huishouding, Waardoor je net iets meer
persoonlijk advies of rugdekking nodig hebt, wijzigen
van abonnement is altijd mogelijk. Wil je meer
informatie over mijn diensten en tarieven? Neem dan
eens vrijblijvend contact op. Gratis overstapservice!

Simon Santema
De Pinksterblom 18 - De Westereen
info@aksis-administratie.nl
06 238 579 55

www.aksis-administratie.nl

februari 2022 | de Westereender | 19

Dat kinderen onderdeel waren van
machtsmisbruik. Vroeger was dat al
zo, tijdens de oorlog zag je het ook
en nu nog steeds. Als maatschappij
moeten we daar echt iets mee doen,
want dit gebeurt overal, vaak ook met
kinderen, generaties lang.’’
Praten via de hond

Nu ze haar carrière als kindertherapeut
aan het afbouwen is voelde het voor
Jacoba dat ze dit boek de wereld
in moest brengen. Om anderen te
helpen. ,,Kinderen hebben mij een
schat aan materiaal gegeven, ik heb
veel van ze geleerd. Daarom vond ik
het ook zo belangrijk om ze aan het
praten te krijgen. Daarvoor kreeg ik
veel hulp van onze hond Twirre, die
helaas overleden is. Als kinderen het
spannend vonden om hun verhaal te
vertellen, kwam Twirre erbij zitten aan
tafel. Ze vertelden hun verhaal dan
aan de hond en ik praatte via de hond
weer terug. Dat was heel bijzonder.
Ik heb het als heel fijn ervaren dat
kinderen hun verhaal met mij wilden
delen en zij konden mij heel goed
vertellen wie hun hulpbronnen
waren. Die hulpbronnen waren niet
altijd zichtbaar. Soms waren dat ook
natuurwezens, engelen of God.’’

Jacoba Wierstra: ,,Als volwassenen proberen we altijd
allerlei oplossingen aan te dragen om een kind te helpen, maar ik draai het om en vraag kinderen wat zíj
nodig hebben. Vaak weten ze dat heel goed.’’

Kindertherapeut Jacoba Wierstra schrijft kinderboek

‘De oplossing ligt
in het kind zelf’
GYTSJERK/WESTERGEEST – Alles komt goed. Zo heet het kinderboek dat de
67-jarige Jacoba Wierstra uit Gytsjerk heeft geschreven. Het is een boek
over onvoorwaardelijke liefde, een innerlijke reis voor kinderen vanaf
zeven jaar. ,,Ik heb dit boek kunnen schrijven dankzij alle kinderen die ik
heb ontmoet tijdens mijn werk als kindertherapeut. Ik ben dankbaar dat
zij hun innerlijke reis met mij wilden deelden.’’
Tekst en foto: Klasina van der Werf

Helemaal stoppen als kindertherapeut
kan ze nog niet, maar ze is wel aan het
afbouwen. ,,Sa no en dan bellet der
noch wolris ien en dan probearje ik
se te helpen’’, vertelt Jacoba Wierstra
die 25 jaar werkzaam is geweest
als energetisch kindertherapeut en
ouderbegeleider
in
Westergeest.
Daarvoor was ze leerkracht op
verschillende basisscholen, onder
andere
in
Twijzelerheide
en
Rinsumageast. ,,Als ik voor de klas
stond zag ik dat sommige kinderen
het moeilijk hadden, maar ik kon er
zo weinig mee doen’’, vertelt Jacoba die
uit eigen ervaring weet hoe belangrijk
het is dat kinderen de aandacht krijgen
die ze nodig hebben. Zelf verloren zij
en haar man Klaas in 1990 hun oudste
zoon toen hij zes jaar was. ,,Hij was
ziek, had een vorm van leukemie. Onze
andere zoon en dochter waren nog

0511-476925

Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl
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heel klein toen het gebeurde. Op zo’n
moment kun je ze als ouders niet de
aandacht geven die ze nodig hebben.
Wij hebben toen hulp gehad en daar
hebben we veel baat bij gehad.’’
Ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige had Jacoba
oog voor kinderen die iets ingrijpends
hadden meegemaakt. Zo was er een
meisje uit haar klas die haar moeder
had verloren. ,,Ik vroeg haar: hoe gaat
het met jou? Dat meisje begon te
huilen. Het was toen een jaar geleden
dat haar moeder was overleden en er
was nooit meer iemand die deze vraag
aan haar had gesteld.’’ Voor Jacoba
was dat een bevestiging om de stap
te nemen en zich om te laten scholen
tot kindertherapeut. De scholen
waar ze gewerkt had verwezen
kinderen naar haar door waardoor

HOUTEN VLOEREN
ONDERHOUD
RENOVATIE
LAMINAAT
KURK
PVC

WIJ LEVEREN AL 30
JAAR VAKMANSCHAP
EN KWALITEIT!

Tweede boek

haar praktijk vanaf het begin goed
liep. Vele honderden kinderen die het
moeilijk hadden zijn bij haar geweest
en samen met hun ouders probeerde
Jacoba ze te begeleiden. ,,Ik sta
nog steeds achter de theorie dat de
oplossing in het kind zelf ligt’’, stelt
Jacoba. ,,Als volwassenen proberen
we altijd allerlei oplossingen aan te
dragen om een kind te helpen, maar
ik draai het om en vraag kinderen wat
zíj nodig hebben. Vaak weten ze dat
heel goed.’’
Loslaten

Bij het Schumann Instituut in Winsum
volgde Jacoba een cursus die haar op
het idee brachten om een kinderboek
te schrijven over de verbinding
met de natuur en alles wat daar bij
hoort. ,,Er begon iets te borrelen en
het verhaal groeide gaandeweg. De
natuur staat in mijn boek centraal
omdat ik het heel belangrijk vind dat
kinderen verbinding houden met de
natuur. Tegenwoordig is dat steeds
lastiger door de concurrentie van de
schermpjes. Ik zag de beelden er bij
en benaderde een illustrator. Zij zei:
volgens mij kun je de tekeningen veel
beter zelf maken. Ik had wel vaker
getekend en geschilderd, maar dit was
wel wat anders. Toch ben ik aan de
slag gegaan. Het begon met een boom
die een gezichtje kreeg en er kwamen

ook steeds meer dieren bij, die elk hun
eigen functie hebben in het boek. Zo is
het lieveheersbeestje de aanjager en die
komt op elke bladzijde terug, zonder
het te benoemen. De titel van het boek
verklapt eigenlijk al waar het over gaat,
maar het gaat om de weg ernaar toe
en uiteindelijk om het loslaten, de
vrijheid voelen in je lichaam.’’
Machtsmisbruik

Dat alles goed komt wil volgens
Jacoba niet zeggen dat het vanzelf
gaat. ,,Je moet problemen wel
erkennen en erdoorheen. Dat is best
moeilijk, vooral in een wereld waarin
anderen zeggen: het valt wel mee. Dat
zie je nu ook met de gebeurtenissen
rondom The Voice. Het probleem
wordt gebagatelliseerd – het waait wel
over - of er wordt gezegd: je had zeker
een kort rokje aan. Maar het is een
weg en die is niet uitzichtloos. Je moet
daarvoor een innerlijke reis maken.
Bij ieder mens is die reis verschillend.
Daar moet je niet te makkelijk over
denken. Niet voor niets vinden
slachtoffers het zo moeilijk om
aangifte te doen. Er komt zoveel op
je af. En het heeft allemaal met macht
te maken.’’ Zelf heeft Jacoba in haar
praktijk ook veel te maken gehad
met kinderen die met (seksueel)
misbruik te maken hebben gehad.
,,Dat vond ik het allermoeilijkste.

Via haar boek probeert Jacoba kinderen
zich ook bewust te maken van hun
hele lichaam, niet alleen het hoofd en
de gedachten. Het is belangrijk om
het licht erin te brengen. In coronatijd
merkt de kindertherapeut dat er veel
kinderen met angsten zijn, zoals
angst voor de dood. Ook onzekerheid
speelt een grote rol in deze tijd. ,,Als
volwassenen moeten we ons er bewust
van zijn wat voor invloed dit op
kinderen heeft. Tegenwoordig wordt
alles besproken, maar je moet je wel
beseffen: wat kan mijn kind aan?’’ Dit
geeft haar ook weer inspiratie voor een
volgend boek over veiligheid, je veilig
voelen en omgaan met angsten. Maar
eerst werkt Jacoba vanuit haar knusse
huis in Gytsjerk aan haar tweede boek
over rouwverwerking. Zelf verloor ze
haar man in 2019. Het was voor haar
de reden om hun huis aan de Wâlddyk
in Westergeest te verruilen voor deze
kleinere woning in Gytsjerk. Haar
zoon Harm woont nu met zijn gezin
in hun oude huis en dochter Emma
woont met haar man en kinderen
in Damwâld. ,,Ik bin no beppe fan
fjouwer bern’’, zegt Jacoba trots. ,,Ik
kin dêr sa fan genietsje. Ik sjoch by
myn eigen beppesizzers ek wer de
kracht dy’t bern ha. En de kreativiteit.
Se kinne harren fernuverje mei hast
niks. Elk bern is sa ferskillend, dat is
prachtich om te sjen.’’

Alles komt goed
Het verhaal gaat over de natuur
en een boom die moeilijke dingen
meemaakt. De boom wordt
geholpen door allerlei dieren en
mag uiteindelijk ervaren dat er licht,
vrede, blijdschap, liefde en geluk
komt. Door het afstemmen op de
zon leer je jezelf kennen en kom je
nieuwe mogelijkheden tegen. Dan
ontstaat het weten dat alles goed is.
De eerste 400 boeken zijn
inmiddels verkocht. ‘Alles komt
goed’ is uitgegeven door uitgeverij
Lumeria en te bestellen bij
info@jacobawierstra.nl
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BVNL doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in dantumadiel op

16 maart 2022
Het is tijd voor een realistische aanpak
van de huidige problemen.
Dat is wat onze mooie gemeente verdient!
- Winkels mogen zelf bepalen of zij
zondags open willen.
- Meer bouwen waar mogelijk
- Behouden van onze tradities.
- Meer investeren in het onderhoud
van onze wegen.

Schaafsma.pdf

1

13-12-17

Stoppen met het onnodig veel plaatsen
van plantenbakken, snelheidsdrempels en
wegversmallingen.

16:14

- Vrijheid voor iedereen, stoppen met alle
corona maatregelen.

@BVNLDANTUMADIEL

BVNL_DANTUMADIEL

DANTUMADIEL

Verdient beter!
Handelsonderneming
SCHAAFSMA
Kooilaan 12 Wouterswoude
0511 – 42 29 42
De brug naar al uw
hout- en bouwmaterialen

Vuren vloerhout

21 mm dik, breedte 215 mm. Diverse elengten

€ 16,95 p/m2

Eiken gedroogd meubelkwaliteit
diverse dikten en breedten op voorraad

Golfplaten, 183 x 110 cm

Theracota kleur (dakpan rood)

€ 18,50 per stuk

Eiken planken antislip, 140 cm lang
28 mm dik €4,95 p/m
42 mm dik € 6,95 p/m
Douglas 18 x 145 mm met velling
€ 3,50 p/m
www.handelsondernemingschaafsma.nl

Websites
Webshops
Narrowcasting
Ticketing
Heibel
De Kolk 8, Surhuisterveen
www.heibel.nl
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Jongerenproject nu ook in Buitenpost en De Westereen

’t Stationnetje

geeft jongeren een stem
HURDEGARYP/DE WESTEREEN - Er is een grote groep jongeren in Noordoost-Friesland die tussen wal en schip
raakt. Voor deze jongeren zijn de problemen niet groot genoeg om professionele hulp in te schakelen, maar wel
te groot om het zelf op te lossen. ,,Pas als de problemen groter worden hebben ze recht op hulp, maar dat willen
wij met ‘t Stationnetje juist voorkomen’’, stelt Melanie Berends die het project ruim vier jaar geleden bedacht.
Het blijkt een succes te zijn want ’t Stationnetje is inmiddels ook al te vinden in Buitenpost, Burgum, Surhuisterveen en binnenkort in De Westereen.
Tekst en foto: Klasina van der Werf

De drempel om bij ’t Stationnetje in
Hurdegaryp naar binnen te wandelen is laag. Meteen bij binnenkomst
word je vrolijk welkom geheten door
een aantal jongeren, je kunt er aanschuiven en gezellig een bakje koffie
meedrinken. Op de wand rechts hangen allemaal gekleurde post-it briefjes
waar jongeren hun doelen op kunnen
schrijven. ,,Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het vinden van een nieuwe
opleiding of het zoeken van een baan’’,
vertelt projectmedewerker Marten van
der Wal (27) uit Raard. Uit de praktijk blijkt dat veel jongeren tussen de
16 en 27 jaar wel zijn ingeschreven bij
de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Dantumadiel, maar dat
ze niet in beeld zijn in het onderwijs
en geen werk hebben. Melanie: ,,Wij
werken hier niet vanuit problemen,
maar kijken juist naar wat jongeren
nodig hebben. Daarvoor geven we
ze de ruimte en moedigen we ze aan.
Ons uitgangspunt is dat jongeren zelf
de meest cruciale rol in hun eigen ontwikkeling spelen. Eigen ideeën worden vaak niet serieus genomen en daar
willen we bij ’t Stationnetje verandering in brengen.’’

de’’, zegt Marten van der Wal. De Appeltjes van Oranje gaan elk jaar naar
drie sociale projecten die verschillende
groepen mensen verbinden en zorgen
dat ze (weer) meedoen in de maatschappij. Het thema dit jaar is ‘Kan-

sengelijkheid voor álle jongeren’. De
succesverhalen zijn er inmiddels. Zo
zat Hidde op een dood spoor. Hij had
ruimte nodig om te ontdekken wat
hij wilde. ,,Ik kwam bij ‘t Stationnetje
om uit te zoeken welke opleiding ik

wilde volgen. Uiteindelijk heb ik voor
de opleiding Social Work gekozen,
ik heb hier stage gelopen en werk nu
als projectmedewerker in Buitenpost.
Ik had nooit gedacht dat ik ooit een
opleiding zou afronden en dit diploma
haalde ik zelfs in twee jaar’’, vertelt
Hidde. Marten voegt er aan toe dat er
binnen ’t Stationnetje niet geoordeeld
wordt. ,,Dat is de kracht. Jongeren
hebben behoefte aan een plek waar ze
zich welkom voelen én waar ze fouten
mogen maken. We leven tegenwoordig in een maakbare samenleving waar
alles perfect moet zijn. Maar juist door
fouten te maken leer je.’’
‘t Stationnetje De Westereen

Dagelijks komen ongeveer twintig
jongeren langs bij de verschillende
locaties. In Buitenpost kunnen jongeren terecht bij Sociaal Cultureel Centrum It Koartling en in De Westereen
wordt nog naar een locatie gezocht.
Projectmedewerker in De Westereen
is de 27-jarige Julian Kotucha. Hij
komt oorspronkelijk uit Duitsland

en is ruim vier jaar geleden naar Nederland gekomen om de studie Social
Work te volgen. ,,In mijn eigen land
was er geen plek meer voor deze opleiding dus ben ik naar Leeuwarden
gegaan. Sinds januari ben ik hier aan
de slag. De sfeer bij ’t Stationnetje
sprak mij meteen aan’’, vertelt Julian.
In De Westereen hebben ze inmiddels
bepaalde locaties op het oog, zoals It
Badhûs. Jongeren kunnen zich wel alvast aanmelden. ,,Samen met de jongeren gaan we kijken naar waar hun
talenten liggen. We leggen de nadruk
bij deze locatie op het werken met de
handen omdat dit goed past bij De
Westereen. Maar uiteraard mag je ook
hier met elk doel komen. Wij richten
ons op wat jongeren kunnen en willen.
We zullen ze daarin stimuleren zodat
ze uiteindelijk de regie op hun eigen
leven kunnen pakken.’’

Er heerst een gezellige sfeer bij ’t Stationnetje in Hurdegaryp. Van links naar rechts: Hidde
Harthold, Julian Kotucha en Marten van der Wal.

Appeltje van Oranje

Dat het project een succes is blijkt
wel uit het feit dat ‘t Stationnetje van
KEaRN Welzijn zelfs genomineerd is
voor een Appeltje van Oranje. ,,Dat
heeft ons veel lokale publiciteit opgeleverd. Na de online stemronde stonden we zelfs op plek 5. Helaas zijn we
net niet doorgegaan naar de finaleron-

COLUMN

Oud
Soms voel ik me best wel oud. Vooral
als ik onze kinderen over ‘vroeger’ vertel. Of als ik door hun word terechtgewezen als ik hippe woorden gebruik,
zoals chillen of Insta. ‘Mehém’, zegt
onze oudste dochter dan met een diepe
zucht. Op mijn leeftijd zeg je volgens
haar gewoon ontspannen of Instagram.
Ik houd mezelf liever voor dat ik
niet oud ben, maar dat ik aardig wat
levenservaring heb opgedaan. Dat
bleek ook tijdens een gastles die ik
vorige week mocht geven op de Burgerschool in Dokkum. Tientallen paar
ogen keken me aan toen ik daar voor
de klas stond om te vertellen over mijn
werk als journalist.

Foto: Marit Anker

Tegelijkertijd besefte ik dat deze kinderen mij waarschijnlijk net zoveel kunnen leren als ik hen. Ik ken de journalistieke regels, de kneepjes van het vak
en ik heb veel ervaring met interviewen
en schrijven, maar de ontwikkelingen

in de nieuwe media gaan zo snel, dat
is bijna niet bij te houden. Ik ben dan
ook blij dat De Westereender nog altijd
gewaardeerd wordt als papieren krant.
Want wat is er nou mooier dan dat je je
verhaal terug ziet op papier? Als ‘challenge’ (ook zo’n woord dat ik eigenlijk
niet mag gebruiken) mogen de kinderen van groep 8 van de Burgerschool
allemaal een verhaal maken. De mooiste wordt gepubliceerd in deze krant.
Aan de reacties te merken vonden ze
dat wel bijzonder. Ik weet zeker dat de
winnaar het verhaal straks zal uitknippen en bewaren, voor later.
En dat is meteen een belangrijk verschil
met verhalen in een papieren krant en
op Internet. Voor de rest denk ik dat
het vertellen van verhalen over lokale
helden -in wat voor vorm dan ook - populair is en blijft. De kinderen vonden
het interessant om te weten welke beroemdheden ik had geïnterviewd, hoe

oud ik was toen ik begon en wat voor
kleren een journalist moet dragen…
Ook was er een leerling die de vraag
stelde: hoeveel verdient u? Ik kan me
voorstellen dat het voor de jeugd een
argument kan zijn om wel of niet voor
een bepaald beroep te kiezen. Dan kan
ik ze meteen uit de droom helpen. De
eerste opmerking die ik te horen kreeg
tijdens de opleiding Journalistiek was:
je zit hier niet om rijk te worden.

baas ben. Toch ben ik blij dat ik ooit
op een redactie ben begonnen met
ervaren mensen om me heen. Van die
‘oude rotten’ die me het vak hebben geleerd. Veel jongeren die meteen na hun
studie zzp’er worden missen dat nu.
Daarom vond ik het leuk dat ik deze
kinderen alvast wat tips mocht geven,
onder andere over hoe ik ooit begon
met schrijven toen ik zo oud was als zij.

En dat was ook nog in een tijd dat
journalisten ‘gewoon’ een vaste baan
hadden, met vakantiegeld, pensioenregeling en zelfs een dertiende maand.
Ik vertelde de kinderen dan ook dat ik
zes jaar geleden noodgedwongen zzp’er
ben geworden en dat dit voor- en nadelen heeft. Ik word niet meer per maand,
maar per krant of per artikel betaald.

Mijn belangrijkste tip: gewoon domweg beginnen met schrijven met het
idee dat je de tekst later wel weer kunt
veranderen. In de praktijk blijkt vaak
dat je eerste tekst de beste is. Ik heb er
maar niet bij verteld dat ik toen mijn
verhaaltjes op de typemachine maakte.
En dat er dan een belletje rinkelde als
je het einde van de regel had bereikt.
Want als je dát hebt meegemaakt, dan
ben je echt wel heel oud.

Daar tegenover staat dat ik nu veel
meer vrijheid heb omdat ik eigen

Klasina van der Werf
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Persbericht CDA Dantumadiel

Damwâld, 22 januari 2022

CDA Dantumadiel:
Coronaherstelplan voor
ondernemers
Het CDA in Dantumadiel wil dat de
gemeente met een herstelplan komt om
door de coronacrisis getroffen ondernemers
te ondersteunen en de lokale economie
een impuls te geven. De partij heeft hiertoe
schriftelijke vragen gesteld aan het college
van B&W.

DANTUMADIEL

WIL CORONAHERSTELPLAN
VOOR ONDERNEMERS

In dit coronaherstelplan moet onder
andere aandacht zijn voor coulance met
vergunningen en een eerlijke kans voor
plaatselijke ondernemers bij gemeentelijke
aanbestedingen. Ook vraagt CDA
Dantumadiel om coronasteungelden die
nog niet zijn uitgegeven alsnog in te zetten
ter ondersteuning van bedrijven.
De partij pleit bovendien voor het aantrekken
van nieuw ondernemerschap om leegstand
tegen te gaan en het vestigingsklimaat
te verbeteren, en hiervoor begeleiding en
coaching beschikbaar te
stellen.
Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel
Tuin! Zwaagwesteinde
tuin- en interieurideeën. Kom naar

Boppewei 17

‘Sa wolle wy skouder oan skouder stean
de meest inspirerende tuincentra
9271 VH De Westereen
mei ús undernimmers dy’t swier troch de
Tel.: (0511) 44 31 80
koroanakrisis hawwe!’, geeft CDA-listlûker van Friesland!
Sietze Wijbenga aan. Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt.
Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies.
Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek.
www.vanwieren-vellinga.nl

Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

• Camper Verhuur
• Springkussen Verhuur
• Attractie verhuur vanaf € 15,00 per week
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Feanwâldsters moeten een
plek krijgen ‘fan en foar it doarp’
FEANWÂLDEN/FEANWÂLDSTERWÂL - ,,Wy hawwe noch wat goed te meitsjen
yn Feanwâlden.’’ Dat stelde wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel
vorige week tijdens de startbijeenkomst over de brede school en andere
voorzieningen in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. De bijeenkomst was
vanwege de coronamaatregelen digitaal te volgen voor de dorpsbewoners,
met Hielke Jan Ellens uit Buitenpost als presentator. ,,We hebben nog niks.
Alle opties liggen open’’, aldus huisvestigingsadviseur Jos Wortelboer.
Tekst: Klasina van der Werf

Eind december 2021 heeft de ge- Plannen actualiseren
meenteraad van Dantumadiel in- Deze laatste opmerking stuit de leden
gestemd met de nieuwbouw van de van de stichting Doarpshûs Mynskip,
Doarpshûs Feanwâltwee basisscholen in
het dorp. De huidige
‘Gelukkig leven we in den en De Wâl tegen
de borst. Zij zetten
gebouwen van obs dr
een gemeente waarin zich al sinds de afTheun de Vriesskoamensen weten: in lyk braak van het Badhûs
lle en cbs De Frissel
man is in ryk man’
in 2008 in voor een
zijn aan vervanging
Rommy Kempenaar
nieuw dorpshuis en
toe. Het uitgangsvoelen zich nu niet
punt is dat de scholen onder één dak komen. Daar heeft serieus genomen als partner, zo laten
de gemeenteraad geld voor gereser- ze via een brief aan de raad weten.
veerd. ,,Dat geld is er nu gelukkig.
De laatste jaren moesten wij enorm
veel geld besparen. We zijn van min
2 miljoen naar 6 miljoen in de plus
gegaan’’, legt wethouder Rommy
Kempenaar uit die Financiën in zijn
portefeuille heeft. ,,Gelukkig leven
we in een gemeente waarin mensen
weten: in lyk man is in ryk man. Als
kind leerden we al dat als de spaarpot
leeg is, dat we dan geen geld kunnen
uitgeven.’’
Naast de nieuwbouw van de basisscholen gaf de raad aan dat er moet worden
gekeken naar sporthal Hoantserid en
eventueel naar een plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten, jong
en oud. ,,We hebben nog niks op papier; het is een blanco situatie. Voor de
inwoners is er volop ruimte om dingen
mee te geven die zij belangrijk vinden”,
vertelt wethouder Gerben Wiersma.

Hun plan is in 2019 gesneuveld door
geldgebrek van de gemeente. Tijdens
de digitale bijeenkomst benadrukt
Gerben Wiersma dat de plannen van
de stichting niet van tafel worden geveegd. ,,Integendeel. Deze mensen
hebben veel ervaring opgedaan, het

Uitvaartverzorgsters:

Janneke Kempenaar, tel.: 06 - 14 13 11 98
Sjieuwke de Beer, tel.: 06 - 14 88 18 06
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl

zou jammer zijn als dat verloren gaat.’’
De wethouder roept ook deze mensen
op om mee te praten over de voorzieningen in hun dorp en de plannen
te actualiseren. ,,Vervolgens gaan we
ontdekken welke plannen we kunnen
gebruiken.’’ Een speciale oproep heeft
hij voor de jongeren. ,,Het gaat om
jullie toekomst, dus grijp deze kans.’’
Nieuwe werkwijze

Volgens Jos Wortelboer is de werkwijze anders dan voorheen. ,,Meestal
komt de gemeente met een plan en
daar mogen de inwoners op schieten.
Nu is het andersom. De deskundigen
zitten in Feanwâlden dus is het beter
om inbreng vanuit het dorp te krijgen
dan vanuit de gemeente’’, zegt Wortelboer. Hij hoopt dat inwoners zoveel
mogelijk ideeën aandragen en hun
wensen kenbaar maken. ,,Vervolgens
kijken we via een online participatie-

voetgangers, fietsers als automobilisten. ,,Bijvoorbeeld aan de rand van
het dorp. Het voordeel van één plek
waar iedereen samenkomt is dat je
ook minder vrijwilligers nodig hebt
om alles draaiende te houden’’, zegt
Wielstra. Hij vindt het belangrijkste
nog dat iedereen met elkaar de schouders eronder wil zetten.

schooldag aan te bieden. ,,In deze rijke
schooldag komen onderwijs, sport,
cultuur, muziek en zorg bij elkaar Wethouder Gerben Wiersma roept
in de vorm van dagarrangementen dorpsbewoners op om in groepjes
voor kinderen van 0 tot 12 jaar”, te brainstormen. ,,Dan moet de gevertelt Willem Wouda namens beide meente dat wél faciliteren’’, vindt de
basisscholen. Dat klinkt de voorzitter voorzitter van dorpsbelang. De wetvan dorpsbelang,
houder is het met
Doutzen Dijkstra,
haar eens. ,,Ik hoop
‘Het voordeel van één
als muziek in de
dat we snel weer
plek waar iedereen
oren. ,,Op deze
met elkaar om tasamenkomt is dat je ook fel kunnen zitten
manier bied je
kansen voor álle minder vrijwilligers nodig met de tekeningen
kinderen.’’ Zelf is zij hebt om alles draaiende erbij. Samen staan
er een voorstander
we sterk’’
te houden’
van dat er een plek
Kees Wielstra
gecreëerd
wordt
Na het digitale
voor de oudere jeugd. De voorzitter startmoment en de inventarisatie van
vindt het belangrijk om als dorpsbelang alle ideeën en suggesties in februari,
alle inwoners bij de plannen van gaat de gemeente vanaf maart aan de
de voorzieningen in Feanwâlden te slag met het formuleren van de doebetrekken. ,,Ook mensen die normaal len en de uitwerking van de plannen.
gesproken niet zo snel die stap zullen De aanbesteding van de bouw van de
brede school is in 2023. Een jaar later
gaat volgens de globale planning de
schep de grond in. Of Gerben Wiersma de persoon is die de schep in de
grond doet is afwachten. ,,Dat hinget
fan de kiezers ôf.’’

Ideeënbus
Op www.dantumadiel.frl/feanwalden
staat een formulier die je kunt gebruiken om het idee toe te lichten.
Mail het ingevulde formulier naar:
feanwalden@dantumadiel.frl.
platform voor welk idee het meeste
draagvlak is en we toetsen het op haalbaarheid. Het belangrijkste is dat wij
helder in beeld krijgen wat nodig is in
dit dorp.’’ Gerben Wiersma voegt er
aan toe dat ze nog steeds geen gouden
bergen kunnen beloven. ,,Maar we
zien wel meer mogelijkheden. Al snap
ik dat het lastig is te geloven gezien
de voorgeschiedenis, maar als we geen
risico’s nemen gebeurt er niks.’’

zetten. Als dorpsbelang zullen wij een
verbindende rol spelen en kritisch
meekijken’’, zegt Dijkstra. Gerben
Wiersma geeft aan open te staan voor
kritiek. ,,Wel is het zo dat we op een
gegeven moment knopen moeten
doorhakken, want we willen de vaart
er in houden.’’
Kom met ideeën

De wethouder benadrukt dat de reacties zich niet alleen hoeven te beRijke schooldag
perken tot de ontwikkelingen rond
Bestuurder Willem Wouda van het de brede school, gymvoorziening en
openbaar onderwijs in deze regio een eventuele dorpshuisfunctie. ,,We
richten ons op heel
noemt de Campus
in Damwâld een
‘Tegen jongeren wil ik Feanwâlden. Ook
nieuwe ideeën over
mooi voorbeeld van
zeggen: het gaat om functies en voorde nieuwe werkwijze
jullie toekomst, dus
waar
Wortelboer
zieningen die worgrijp deze kans’
op doelt. Hij ziet
den gemist, zijn van
Gerben Wiersma
de nieuwe brede
harte welkom. Geef
school - net als zijn
het ons mee.” Wetcollega-bestuurder Gert van Tol houder Kees Wielstra die openbare
van de christelijke basisscholen in ruimte en verkeer in zijn portefeuille
Dantumadiel - als een kans om alle geeft als tip om een locatie te zoeken
kinderen van Feanwâlden een rijke die goed bereikbaar is voor zowel

Of laat het achter in de ideeënbus.
De ideeënbus komt de hele
maand februari te staan bij supermarkt PLUS Visser aan de
Koemarkt in Feanwâlden. Daar
liggen ook formulieren bij.
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Dag en nacht

voordelig
Een waardige en respectvolle uitvaart.

tanken

Met persoonlijke, betrokken en liefdevolle begeleiding, recht vanuit het hart
verzorg ik uw uitvaart, volledig afgestemd op uw wensen.

Overlijden melden! Bel dag en nacht 06-42 40 25 46
Ongeacht waar u bent verzekerd.

• Brongersmaweg 2

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Surhuisterveen
• Meander 36

www.tankpostma.nl

mensen met een verstandelijke beperking?
en bent u op zoek naar financiering van activiteiten of materialen ter
bevordering van de sociale vorming, zelfontplooiing en integratie binnen de
samenleving van mensen met een verstandelijke beperking?

Kijk dan op www.stipe-nof.nl of u in aanmerking komt voor een
eenmalige financiële bijdrage. U kunt uw aanvraag insturen tot 1 maart 2022.

Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen
* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef
* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Dokkum

Kollumerpomp

Maakt u of uw organisatie zich sterk voor

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663

• Suderein 44

• Beurtvaart 3
• Rondweg 16

Tevens verzorgen wij uitvaarten met beperkte militaire eer voor post-actieven en
veteranen. Hierbij geven wij op ceremoniële wijze aandacht aan de
veteranenstatus of Defensie-, politie- of brandweerverleden van de overledene.
De wensen van de overledene en nabestaanden zijn hierbij uiteraard leidend.
Uitvaartverzorging en uitvaartcentrum Feanwâlden e.o.,
De Zwette 2a ,9257 RP Noardburgum
Website: www.papilionem-uitvaart.nl
E-mail: info@papilionem-uitvaart.nl

Tytsjerk

5
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Wie krijgt mijn stem in verkiezingstijd?
DE WESTEREEN - In verkiezingstijd is het belangrijk te weten aan wie je je stem geeft. Dit was voor Claasje Nicolai
en Harry Postma de aanleiding om op bezoek te gaan bij de wethouder voor financiën in Dantumadiel Rommy
Kempenaar. Wat voor ideeën heeft hij. Waar is hij tegen aangelopen in de 4 jaar dat hij nu wethouder is. En
waar wil hij voor staan als hij straks na de verkiezingen door mag gaan. Het werd een lang interessant gesprek.
Tekst: Claasje Nicolai en Harry Postma

de bewoners van Feanwâlden over
hun wensen. In ieder geval moet in
2024 de eerste schop de grond in.
Het voorbereidingskrediet is door de
gemeenteraad vastgesteld. Dit had
niet gekund als de financiële situatie
van de gemeente niet beter was geworden. Er is weer geld voor wegen
onderhoud. De brink in het centrum
van Broeksterwâld kan aangepakt
worden.’’
Hoe was het om samen te werken
met de andere wethouders en burgemeester?

,,Het is fijn als team van burgemeester
en wethouders goed te kunnen samen
werken. Als voorbeeld:
Voor de aanleg van het spoorpark in
Feanwâlden was te weinig budget zodat niemand de klus wilde uitvoeren.
Collega wethouder Kees Wielstra is
er toen voor gaan zitten en door zijn
achtergrond in de wegenbouw heeft
hij het plan zo kunnen aanpassen
dat er wel een aannemer was die het
voor het begrote bedrag wilde doen.
Het dorp heeft het park omarmd. Er
wordt gewandeld, gefietst en gevist.’’
Hoe denk je over een gemeentelijke herindeling?

De motivatie van mensen heeft
meestal te maken met wat iemand
meegemaakt heeft maar ook met hoe
iemand is. Claasje Nicolai heeft Rommy vroeger in de klas gehad op de
basisschool. Zij herinnert hem als een
evenwichtig kind. Hij wilde iedereen
wel helpen. Als hij gepest werd negeerde hij dat. Hij was een stabiel kind
en kwam uit voor zijn eigen mening.
Het gezin waar hij in opgroeide was
sterk gericht op het sociaal op elkaar
passen. Materiële zaken waren niet
zo belangrijk. Rommy is vroeg vader
geworden, hij was 22 jaar oud. Deze
gebeurtenis heeft hem veranderd.
Verantwoordelijker gemaakt.
Kun je vertellen over de start als
nieuwe wethouder van de gemeente Dantumadiel?

,,Bij de verdeling van de taken in het
college van burgemeester en wethou-

ders is vooral gekeken naar wat de
deskundigheid van iedereen was. Het
was dus logisch dat ik financiën onder
beheer kreeg gezien mijn financiële
HEAO opleiding. De financiële situatie van de gemeente was zorgelijk.
Dus zag ik wel tegen het wethouderschap op. Gelukkig was er genoeg
ambtelijke ondersteuning. Maar toch
duurde het wel een jaar om in de rol
van wethouder te groeien.’’
Wat waren de problemen waar je
tegenaan liep?

,,De tegenvallende vergoeding van
de rijksoverheid voor de jeugdzorg
maakte dat de gemeente zich in de
steek gelaten voelde door de rijksoverheid. Het interesseert Den Haag
niet dat er hier geen dorpshuis of
zwembad is. Het was zwaar het miljoen voor het dorpshuis in Feanwâlden te moeten schrappen. Ze hebben

er naar gestreefd bij alle besluiten die
genomen moesten worden er voor te
zorgen dat de groep met de laagste inkomens en die het kwetsbaarst waren
er geen last van hadden.
Dit betekende onder andere de voedselbank ondersteunen en het behalen
van een zwemdiploma mogelijk te
maken voor iedereen.’’

,,Als gemeente Datumadiel moeten
wij zelfstandig en vooral kleinschalig blijven. Bij samenvoeging van de
gemeente met een andere gemeente
krijgen we minder inkomsten uit het
gemeentefonds. De afstand van de
gemeente tot de burgers wordt veel te
groot, waardoor de mensen zich steeds
minder betrokken voelen bij wat in
hun directe omgeving gebeurt.’’

Lukte het om de gemeente financieel gezond te maken?

Wat zijn zaken waar je blij mee bent
en belangrijk vindt?

,,Gelukkig zijn we in 4 jaar tijd van
min 2 miljoen naar plus 4 miljoen gegaan. Daarom kan er weer meer in de
komende jaren. Het is de bedoeling
dat er op korte termijn in Feanwâlden een brede school komt. Eventueel kan daar een dorpshuisfunctie
bij komen. Door het te koppelen kan
geld bespaard worden. Binnenkort
gaat de gemeente in gesprek met

,,Wat is hier belangrijk. De Miedloane is aangepakt. De wijkagent is terug. Zoveel mogelijk mensen moeten
uit de bijstand, niet door hun uitkering te korten maar door ze aan werk
te helpen.
Dokwurk, het voormalige NEF, is
als uitvoerder van de Participatiewet
goed bezig in het begeleiden van

UIT DE OUDE DOOS...

Oproep: wie herkent de mannen op deze foto?
Via Bauke Vaatstra uit De Westereen
kregen we deze foto binnen waar zijn
vader - Freerk Vaatstra - op staat. Deze
foto van de ‘Lottelingen fan Eastermar’
is omstreeks 1918 gemaakt. Een aantal
namen zijn bekend, te weten, bovenste rij, van links naar rechts: Tjibbe B.
Reitsma, Roel Westerhof, Freerk Vaatstra, Sjouke van der Velde, Klaas H.
Zandbergen, Roel Tj. van der Veen en
Jabik Ozinga. Op de middelste rij staat
Oebele Tjeerds en vooraan ...Wouda
en Jan Rinsma.
Wie herkent de ontbrekende namen
op deze foto? Laat het weten via
redactie@westereender.nl
Heeft u ook een bijzondere oude foto
voor deze rubriek? We horen het graag.

mensen naar werk toe. Ik ben er trots
op dat de voedselbank is verhuisd
naar het gemeentehuis. Ik wil daar
één keer per maand zijn om te luisteren en als dat nodig is hulp te bieden.’’
Hoe is het gegaan in sociaal links?

,,In de afgelopen jaren is sociaal links
overal geweest om te luisteren naar de
mensen. We hebben ons best gedaan
zichtbaar te zijn want we hebben een
boodschap.’’
Waar erger je je aan en waar ben
je boos over?

,,De voedselbank groeit sneller als de
ABN/AMRO bank. De mensen die
wel werk hebben worden werkende armen. Mensen die werken via uitzendbureaus worden uitgebuit. Het zijn
moderne koppelbazen. Door de uitzendbranche wordt grof veel geld verdiend en is een parasiet die teert op de
werkenden. De oprichter van randstad
heeft nu een kapitaal van 3,5 miljard.
We zijn een asociaal land geworden
waar het zware werk van een strater
nauwelijks gewaardeerd wordt. Veel
politici zorgen vooral goed voor zich
zelf. Terwijl het gaat om een eerlijk
bestaan voor iedereen. De middenklasse verdient steeds minder. Als we
zo doorgaan zijn er straks alleen rijken
en armen. We moeten het als maatschappij samen doen.’’
Waarom moeten mensen gaan
stemmen terwijl het vertrouwen in
de politiek erg laag is?

,,Veel mensen zijn negatief over de
politiek. Maar ik stel dat de gemeentepolitiek echt anders is.
Wil je gehoord worden en wil je dat
zaken in onze gemeente anders moeten, kom dan vooral naar de stembus
bij de gemeenteraadverkiezingen op
woensdag 16 maart. De mogelijkheid bestaat om eerder te stemmen.
Op 14 of 15 maart kunt u uw stem
uitbrengen in het gemeentehuis of in
het Lokaal de Ferbiningstsjerke in De
Westereen. Het is zo belangrijk dat
geluisterd wordt naar de mensen die
het betreft. Ik hoop dat duidelijk is
waar sociaal links voor staat.’’

Revue in en over
140 jier Krúswei
DAMWÂLD - Op zaterdagavond
2 april vindt er in de Krúswei in
Damwâld (onder voorbehoud van
de dan geldende coronamaatregelen) een revue plaats over de Krúswei. Het thema van deze revue
‘Heb je even voor ons’ zal met veel
humor door verschillende dorpsgenoten worden opgevoerd. Zanger
Wyger Smits, zangeressen Gerda
Toornstra en Mirjam Sjoerdstra
en muzikanten van muziekkorps
EZG uit Damwâld verlenen hun
medewerking. Toneelvereniging
‘Hjir binne we dan’ speelt grappige sketches van verhalen over de
Krúswei. Ook wordt er een filmcompilatie gemaakt van bruiloften
die vroeger in de Krúswei zijn gehouden. Kaarten (10 euro per stuk)
zijn vanaf 21 februari te koop bij
Primera Van der Weg in het winkelcentrum in Damwâld.
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Actie geldig van
woensdag 9 t/m
zaterdag 12 februari
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Kingma’s Bouwbedrijf koopt kerk in Holwerd
HOLWERD/BUITENPOST - Kingma’s Bouwbedrijf uit Buitenpost heeft de
voormalig gereformeerde kerk aan de Elbasterwei in Holwerd gekocht.
Eigenaar Jaco Kingma wil de kerk geschikt maken voor zorgappartementen
en slaapgelegenheden voor toeristen in de vorm van airbnb. ,,Maar bovenal moet er een plek komen waar inwoners van het dorp terecht kunnen.’’
Tekst: Klasina van der Werf

Kingma is blij met de aankoop. ,,Ik
houd wel van dit soort uitdagingen. In
De Westereen heb ik de oude school
omgetoverd tot appartementen. Ik heb
trouwens ook geprobeerd het voormalige zwembad in De Westereen te

kopen, maar kreeg steeds nul op het
rekest. Ook hier zou ik wel appartementen willen bouwen, net zoals in het
schoolgebouw’’, vertelt Kingma. Ook
in het oude bankgebouw in Hurdegaryp wilde hij appartementen realiseren,

maar dit kreeg hij bij de gemeente
Tytsjerksteradiel niet voor elkaar. Toen
de kerk in Holwerd op Funda stond
schreef hij zich in en werd zijn bouwbedrijf uit Buitenpost gekozen om met
de plannen aan de slag te gaan. ,,Het
kerkbestuur van wie ik het heb gekocht
vindt het prachtig dat de gezamenlijke
ruimte voor het dorp blijft. Het orgel
blijft zichtbaar en de akoestiek is hier
heel goed. De kerk blijft dan ook open
voor doopdiensten, begrafenissen of
kleine feestjes. Kortom, het wordt een
multifunctioneel gebouw.’’

Nog even geduld

Kingma is vooral te spreken over het
type kerk. De kerk werd in 1933 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en het werk van architect
Egbert Reitsma. ,,Vooral de vorm van
de kerk met de drie mooie ingangen
en de hoge toren is geweldig. We
gaan het gebouw eerst compleet verduurzamen. Alle wanden en het dak
worden geïsoleerd en we verwarmen
het gebouw met een warmtepomp
zodat het energieneutraal is. Een hele
investering, maar dan zijn we straks

klaar voor de toekomst en voor de
hoge gasprijzen’’, vertelt Kingma. Hij
verwacht dat de vergunningen over
ruim een jaar rond zullen zijn en dat
de verbouwing vervolgens anderhalf
jaar gaat duren. ,,Het duurt dus nog
wel drie jaar voordat de eerste bewoners de appartementen kunnen
betrekken’’, stelt de eigenaar van het
bouwbedrijf.
Ondertussen is hij ook alweer bezig
met nieuwe projecten. ,,Maar daar
kan ik nog niks over zeggen…’’

Over de kerk
De kerk in Holwerd is een zogenaamde
zaalkerk met een slanke toren op een
trapeziumvormige plattegrond. De zitplaatsen staan in een halve cirkel om de
kansel, zoals dr. A. Kuyper (1837-1920)
in zijn werk ‘Onze Eeredienst‘ aanbeval.
De kerk staat op een prominente plek
in het dorp en heeft een totale vloeroppervlakte van ruim 400 m². Sinds 2014
werd het pand verhuurd aan Waddenbelevingscentrum De Noordhoren.
Dat is opgehouden in 2020 omdat de
inkomsten niet hoog genoeg waren. In
februari vorig jaar zijn de laatste vissen
overgebracht naar AquaZoo in Leeuwarden. Adema Architecten uit Dokkum gaat de plannen verder uitwerken
en Kingma’s Bouwbedrijf overlegt met
Dorpsbelang Holwerd over de invulling van de gemeenschappelijke ruimte.

Winnaars kerstpuzzel blij verrast door groenteboer en bakker
DE WESTEREEN – ,,Ik win noait
wat’’, zei één van de winnaars van de
kerstpuzzel van De Westereender een
dag voor de prijsuitreiking nog tegen
zijn vrouw. Toch was hij één van de
gelukkigen. Ruim zeshonderd mensen
uit heel Noordoost-Friesland deden
mee aan de puzzelwedstrijd. Mevrouw
Keizer-Rozema uit Damwâld kreeg het
fruitpakket aangeboden door Boersma

Groente en Fruit. De drie winnaars
die een smulpakket aangeboden kregen
door Bakkerij Heslinga zijn van links
naar rechts: de familie Prins uit Dokkum, familie Hovinga uit Kollum en de
familie Jager uit De Westereen.
De overige prijswinnaars zijn: familie
Veenstra uit Kollumerzwaag, waardebon
Chinees Indisch Restaurant Xu Sheng.

Gretha Piersma uit Twijzelerheide, carwash card aangeboden door Total Tanken en Wassen De Westereen. Familie
De Vries uit Feanwâlden, vleescheque
van Slagerij Riemersma. Familie Nicolaij
uit Buitenpost, weegschaal aangeboden
door Electroworld Talsma. Johan van
der Veen uit Gytsjerk heeft de hoofdprijs
gewonnen, een luxe keukenkraan aangeboden door Formaat Keukens.

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl
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Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL
Advertentie

Hoort u goed, maar
verstaat u slecht?
Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.
De leesbril voor uw gehoor

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het

De Axon luisterhulp is er voor de situaties

aanbod van diverse maten.

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig
heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw

OpenDag korting

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95.

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke
prijsverlaging: op 11 februari betaalt u

Makkelijk in gebruik

slechts € 19,95. Kom langs op onze Open

De batterij in het apparaatje gaat tot

Dag, dan kijken we aan de hand van een

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk

hoortest of de Axon bij u past. En bent u niet

aan, afhankelijk van de situatie en – niet

tevreden, krijgt u uw geld gewoon terug.

Kom langs op vrijdag 11 februari!
Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 11 februari
en profiteer van onze speciale Open Dag korting. Uiteraard werken wij conform de
officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Liever een afspraak op een

428

andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.
Schoonenberg De Westereen,
Ljurkstrjitte 72A,
Tel. 0511-442455
(Winkelcentrum)

www.kvdp.nl
www.kvdp.nl
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Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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Gratis concert singer/songwriter Marcel Smit

Westereender Olympics

Open podium SprinG

HOLWERD - Op vrijdag 11 februari
speelt Marcel Smit om 20.00 uur in de
Sint Willibrordustsjerke in Holwerd.
Het concert stond in 2020 al gepland.
De podiumtour van de stichting Alde
Fryske Tsjerken stond toen in het teken van haar 50-jarig jubileum.
De Fryske singer/songwriter Marcel
Smit ging op pad om in 16 kerkjes
een optreden te verzorgen. Het was
een cadeau van de stichting aan het
publiek. Helaas gooide corona halverwege roet in het eten en kon Marcel
zijn tour niet afmaken. In 2022 pakt

DE WESTEREEN - De supportersvereniging van VV Zwaagwesteinde
houdt op 12 februari de Westereender
Olympics. Op die dag vinden er verschillende activiteiten in het dorp plaats,
op een loopafstand van 6 kilometer.

DOKKUM - Wil je (weer) eens ervaren hoe het is om op een podium te
staan? Wil jij eens laten zien wat je in
je mars hebt? Wil je podiumervaring
opdoen of wil je gewoon een gezellige
middag? Geef je dan op voor SprinG.

Deelnemers kunnen zich opgeven in
de categorie 10 tot en met 16 jaar of
17 jaar en ouder. De teams bestaan uit
6 tot 8 personen. Voor de jeugd beginnen de Olympische Spelen om 12.00
uur en de activiteiten duren tot 16.00
uur. Voor de volwassenen duurt het
evenement van 17.00 tot 22.00 uur.

SprinG is een laagdrempelig ‘open’ podium voor iedereen. SprinG is voor alle
podiumkunsten: muziek, poëzie, toneel,
voordracht, dans enzovoort…. Alle deelnemers krijgen maximaal 20 minuten om
hun act ten tonele te brengen. SprinG
is op zondagmiddagen van drie uur tot
een uur of vijf, halfzes in de centrale hal
van De Groen in Dokkum. Je bent vrij in
wat je laat zien, ter inspiratie heeft elke
editie heeft een eigen thema waarmee je
wat mag doen. Voor de eerste helft van
dit jaar zijn er drie edities gepland: 6
maart SprinG thema ‘Voorjaar’, 10 april
SprinG thema ‘Verhalen en gedichten’ en
22 mei SprinG thema ‘Vakantie’.

hij de draad weer op en gaat hij met
zijn gitaar alsnog bij zes kerken langs.
Marcel Smit is een veel gevraagd artiest en niet meer weg te denken uit de
Friese Top 100. Hij is autodidact en na
zijn eerste cd in 2007 volgde in 2011
een geheel Friestalig album ‘Muzyk’.
Dit album kreeg prachtige recensies
en daar stond hij ineens ‘dat jonkje fan
De Westereen’ tussen de gevestigde
namen van de Friese muziek.
Sinds 2012 schrijft Marcel alles zelf,

zowel de teksten als de muziek. Van
fleurig, humoristisch tot ontroerend. Na
zijn tweede album ‘Mear muzyk’ in 2014
kwam hij in 2020 met zijn nieuwste album ‘Noch mear muzyk’. Graag laat hij
zijn publiek daar tijdens deze podiumtour mee kennismaken, maar uiteraard
komen ook de alom bekende bestaande
nummers ruimschoots aan bod.
Voor alle podia gelden de RIVM-maatregelen zoals die van toepassing zijn
voor theaters en concertzalen. Meer
informatie: www.aldefrysketsjerken.nl

De inschrijfdeadline voor het evenement is inmiddels verlopen. Er zijn veel
mensen die zich hebben opgegeven.

Willem Huizing ‘nieuwe’
trainer vv Oostergo
EE - Willem Huizing uit Surhuisterveen wordt voor het seizoen 2022/2023
de nieuwe trainer van het 1e en 2e elftal
van vv Oostergo uit Ee. In de periode
2013-2016 was hij ook al werkzaam bij
deze rood-gele vereniging. Op de laatste speeldag promoveerde hij toen naar
de 4e klasse. Na 6 jaar bij zondagsclub
vv De Wâlden wil Huizing het nog
wel eens proberen in Ee. Voorheen was
Huizing trainer bij Kootstertille, Harkema Opeinde, Noordburgum, WWS
Wirdum en TFS.

Rinclinic SOER voor beginners
KOLLUM - Loopgroep Kollum start
op 5 maart met de beginners hardloopclinic Skuon Oan En Rinne (SOER).
De hardloopclinic is bedoeld om mensen laagdrempelig in te laten stromen
op hun eigen niveau en tempo. Beginnen met hardlopen is niet simpelweg
loopschoenen aan en gaan. Een overbelasting of blessure ligt op de loer. En
wanneer je alleen loopt ben je sneller
geneigd het op te geven. Bij deze hardloopclinic train je onder professionele
begeleiding, waar aandacht is voor

looptechniek, minder belastend en efficiënter lopen en correcte houding
voor het voorkomen van blessures. De
hardloopclinic duurt acht zaterdagen
en een les duurt ongeveer 1:15 uur. De
start is vanaf 9.30 uur bij de Campes in
Kollum. Na acht weken zijn de deelnemers klaar voor de Finishloop: ongeveer 25 minuten non-stop hardlopen.
Meer informatie en inschrijving
gaat via: 06-23505207 of
loopgroepkollum@hotmail.com

Nieuwe trend ketting kledingruil nu ook in deze regio
NOORDOOST-FRIESLAND Waarom nieuwe kleding kopen als
je óók de leukste tweedehands items
kunt scoren? Tweedehands kleding
is duurzamer, goedkoper en vaak ook
nog eens een stuk leuker!
Met de ketting kledingruil kun je op
een laagdrempelige én coronaproof
manier kleding ruilen met mensen uit
je buurt. De eerste ketting kledingruil
begon vlak na de eerste lockdown in
Amsterdam, maar inmiddels vind je
kledingkettingen verspreid over het
hele land, van Utrecht, Rotterdam,
Den Haag en Eindhoven naar Groningen en nu ook in de Wâlden.

Het idee is simpel: met kleding gevulde (grote) tassen leggen een route
af langs alle deelnemers in Tytsjerkstradiel, Dantumadiel en Dokkum.
Krijg je de tas thuis? Dan mag je eruit halen wat je mooi vindt en iets terugstoppen dat nog in goede staat is,
maar klaar is voor een nieuwe eigenaar. Als je wilt deel je een foto met je
nieuwe aanwinst in de bijbehorende
WhatsApp-groep. Daarna breng je
de tas naar de volgende op de lijst.
Er zijn in deze regio twee soorten
ketting kledingruil één dameskleding en één voor kinderkleding. Bij
de damestassen zijn nu rond de 40
deelnemers en gaan 8 tassen rond. Bij

Fotograaf Peter Sauermann
exposeert in Museum Dokkum
DOKKUM - De Dokkumer fotograaf
Peter Sauermann exposeert tot en met
19 maart met zijn serie ‘Instant.app’ in
Museum Dokkum. In deze serie laat
Sauermann beelden zien van betaalde
opdrachten, archiefbeelden en Photoshopcreatief vanaf 1991.
Peter Sauermann werd geïnspireerd
door een artikel uit het National
Geographic Magazine van een aantal jaren geleden. ,,De auteur maakte
gebruik van zijn mobiele telefoon met
een soort Polaroid app om foto’s te
maken. Dat bracht mij op het idee om
zoiets te doen met een aantal foto’s uit
mijn archief, maar dan op de computer. U mag het zien als een fusie tussen analoog (film) en digitaal beeld.’’,
aldus Peter Sauermann.
De beelden zijn gemaakt met de Instant app, Adobe Photoshop 2021,

DAZ 3D en een techniek uit de filmwereld, namelijk Color Grading; het
verbeteren of aanpassen van kleurtonen en kleursterkte.
Museum Dokkum is van maandag tot
zaterdag geopend van 10:00 – 17:00
uur. Reserveren mag op
www.museumdokkum.nl

de kinderkleding zijn nu rond de 15
deelnemers en gaat er een tas rond
met kleding van maat 56 t/m 122 en
een kledingtas van maat 128 t/m 176.
Met zowel jongens als meisjeskleding.

Aanleiding voor de Supportersferieniging VVZ om de Westereender Olympics te organiseren zijn de
Olympische Spelen in Beijing. ,,Maar
de echte eer valt te behalen in De
Westereen.’’

Opgeven kan door een e-mailbericht te
sturen naar SprinG.DeGroen@gmail.com

Houthandel Barkmeijer trotse
sponsor van De Westereender Boys
KOLLUMERZWAAG – Houthandel Barkmeijer is sinds dit jaar kledingsponsor van De Westereender
Boys. De Westereender Boys is een
selectie van G-voetballers van Broeksterwâlden en VV Buitenpost. Dit
team beschikt over spelers die kwalitatief zeer goed zijn en een aardig balletje kunnen trappen. Daarnaast heeft
het team vele trouwe supporters.
Friese Boys 45+ speelde onlangs tegen
het sterrenteam van De Westereender
Boys. Na afloop bleek dat De Westereender Boys geen eigen tenue had.
Voor algemeen directeur Jan Kempenaar van houthandel Barkmeijer een

reden om snel met Wiebe Jan Postma
om tafel te gaan. Wiebe Jan is speler en manager van de Westereender
Boys. Postma en Kempenaar waren
het snel met elkaar eens waarna de
overeenkomst werd getekend. Beide
heren zijn zeer tevreden met deze deal.
Houthandel Barkmeijer staat onder
andere garant voor levering van kwaliteit. Dit wordt doorgevoerd in het
sponsorbeleid. De Westereender Boys
komen nu in een mooi rijtje teams van
kampioenen die ook door Barkmeijer
worden gesponsord, zoals It Eastermarder Skûtsje en Friese Boys 45+.

Door gemiddeld 1 kledingstuk per
maand te ruilen in plaats van nieuwe kleding te kopen wordt er naar
schatting 40 miljoen liter water bespaard. Daarnaast scheelt het CO2
uitstoot, chemicaliën en pesticiden.
Dus: hoe meer kledingruil kettingen,
hoe meer positieve impact!
Voor meer informatie of aanmelden,
zie: www.kettingkledingruil.nl

Stipe voor mensen met een verstandelijke beperking
DOKKUM - Stichting Stipe NOF
verleent financiële steun aan mensen
met een verstandelijke beperking in
Noordoost Friesland. Personen of organisaties die zich sterk maken voor mensen met een verstandelijke beperking
en die op zoek zijn naar de financiering
van activiteiten of materialen, kunnen
tot 1 maart een aanvraag indienen.
Henny Jilderda, voorzitter van de
stichting vertelt: ‘Stichting Stipe
NOF draagt een warm hart toe aan
mensen met een verstandelijke beperking. De stichting wil met financiële steun de sociale vorming, zelfontplooiing en de integratie binnen
de samenleving van mensen met een
verstandelijke beperking bevorderen.
Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf
van middelen voor vrije tijdsbesteding, sport- of muziekactiviteiten,
maar ook aan middelen ter verbetering van de arbeidsparticipatie.’

Zo heeft de stichting afgelopen jaren donaties gedaan aan GezinshuisZorgboerderij Thús by ús in Ferwert
voor de aanschaf van skelters, ging
er een bijdrage naar dagbesteding de
Ljurk in Dokkum voor de aanschaf van
een naaimachine en seniorencomputer
en ontvingen de bezoekers van dagbesteding Sels Dien in Broeksterwoude
een spelcomputer. Op 1 februari ging
het bestuur langs bij zorgboerderij De
Witrik in Twijzelerheide voor de overhandiging van een aangepaste, stabiele
kruiwagen waarmee de bezoekers op
een veilige manier klusjes in de stal en
op de tuin kunnen uitvoeren.
Maakt u of uw organisatie zich sterk
voor mensen met een verstandelijke beperking en bent u op zoek naar financiering van activiteiten of materialen?
Het bestuur van Stichting Stipe nodigt
u van harte uit een kijkje te nemen op
de website www.stipe-nof.nl om te zien

of de stichting en mogelijk iets voor u
of uw organisatie kan betekenen. Op de
site staat informatie waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, waaraan
de aanvraag moet voldoen en waar deze
naar toe kan worden gestuurd.
Op de foto Stipe-bestuursleden Henny Jilderda
en Wijnanda Wijngaarden-Sikkema op bezoek
bij dagbesteding ‘de Witrik’in Twijzelerheide bij
de overhandiging van de gedoneerde stabiele
kruiwagen.

30 | de Westereender

1

februari 2022 | de Westereender | 31

Dartstalenten Mats Gies en Jitse van der Wal:

‘We kunnen niet
wachten om weer te
beginnen met darten’
DOKKUM - De sluiting van de horeca heeft niet alleen gevolgen voor
ondernemers, ook de darters hebben er last van. De 27-jarige Mats Gies
en de 23-jarige Jitse van der Wal, allebei uit Dokkum, hebben twee jaar
nauwelijks kunnen darten. Dat terwijl ze allebei hard aan de weg timmeren en op hoog niveau spelen. Ze hopen de draad nu snel weer op te
kunnen pakken.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het is voor Jitse van der Wal alweer
tweeëneenhalf jaar geleden dat hij tegen de profs speelde. Hij nam deel aan
meerdere toernooien bij de PDC, de
wereldwijde professionele dartbond.
Het leidde tot een aantal belangrijke
overwinningen waardoor hij mocht
meedoen bij de Challenge Tour van de
professionals. ,,Aan deze wedstrijden
doen de 128 beste spelers van de wereld
mee en daar stond ik tussen’’, vertelt
Jitse. Hij heeft daar naar eigen zeggen
een paar mooie potjes gespeeld. Zo
won Jitse met 6-0 van Premier Leaguefinalist Nathan Aspinall. Bijzonder was
ook dat Jitse in de tweede ronde van het
UK Open een 9-darter gooide. ,,Dat
was me nog nooit gelukt, dus ik juichen.
Maar dat mocht volgens de regels niet.
Ik kreeg bijna een boete. Aan het eind
van de wedstrijd mocht ik het dartbord
meenemen. Ik moest daarvoor extra
bijbetalen en kleding achterlaten – anders paste het niet in mijn koffer – maar
dat had ik er graag voor over.’’
Overwinningen

Ook Mats Gies – geboren in Amsterdam en opgegroeid in Wierum en
Holwerd - heeft al een aantal mooie
overwinningen op zijn naam staan.
Hij speelde in 2012 voor het eerst op
televisie tijdens de Zuiderduin Masters Jeugd in Egmond aan Zee. Vier
jaar later, in februari 2016, bereikte
hij de halve finales van het herentoernooi van de Dutch Open in Assen.
In 2018 kwalificeerde hij zich voor
zijn eerste PDC European Tour en
hij debuteerde bij de 2018 European
Darts Grand Prix. In Zwolle won hij
de Western Europe Youth Qualifier
en plaatste zich voor het PDC World
Youth Championship 2018.

Danny Noppert

Vorig jaar tijdens het kwalificatietoernooi in Leeuwarden greep Mats nét
naast een WK-ticket. ,,Ik haalde de finale, wat al heel verrassend was, maar
verloor die. Dus ik was wel heel dichtbij en dat geeft mij vertrouwen dat de
kans er wél is’’, vertelt Mats Gies die
jarenlang samen met Danny Noppert reisde en met hem de toernooien
in het buitenland speelde. ,,Een paar
jaar geleden heeft Danny de keus gemaakt om van het darten zijn werk te
maken. Ik heb dat niet gedaan. Hij is
nu achttiende van de wereld en kan
ervan leven.’’ Spijt van zijn beslissing
heeft Mats niet. ,,Ik vind darts leuk,
maar hoef er niet van te leven. Ik heb
een hele leuke baan als verslaggever bij
Omrop Fryslân en RTV NOF. Darten
blijft vooralsnog een mooie hobby.’’
Meer dan een hobby

,,Nou het is wel meer dan gewoon een
hobby’’, vult Jitse hem aan die in het
dagelijks leven bedrijfsleider bij kringloopwinkel De Fûgelpits is. Vanaf zijn

Darters Mats Gies en Jitse van der Wal spelen regelmatig tegen profs.

elfde traint hij al een paar uren per dag.
Hij speelde vooral in de plaatselijke
kroeg in Metslawier, het dorp waar hij
opgroeide. ,,Mijn moeder was altijd al
gek op darten. Zij had een eigen dartbord en die van mij hing eronder. Ook
keken we altijd naar de Lakeside op
tv. Ik was fan van Martin Adams, ook
wel Wolfie genaamd. Twee jaar geleden heb ik zelf tegen hem gespeeld in
België. Ik won ook nog met 4-0 van
hem.’’
Beide talenten weten dat ze alles moeten opgeven als ze prof willen worden.
Alleen de veertig beste darters van
de wereld kunnen ervan leven. ,,Het
mooie aan darten is dat je het nog heel
lang kunt blijven doen. De oudste dar-

ter, Paul Lim, is 67 en doet nog steeds
mee aan het WK. Op dit moment
gaat er voor mij teveel tijd in zitten om
het te combineren met mijn gezin. De
meeste wedstrijden zijn in Engeland
dus als je prof wilt worden ben je veel
van huis’’, zegt Jitse.
Trainen zonder doel

Hoewel ze tot nu toe nog niet bewust
hebben gekozen voor een carrière als
darter missen ze de wedstrijden wel.
,,We trainen wel, maar hebben geen
doel om voor te trainen. Onze sport
is nu eenmaal verbonden aan horeca
en evenementen. Alleen in het profcircuit zijn de darters doorgegaan,
maar alle competities daaronder liggen door corona al tijden stil. En dat

is voor zowel de darters als de bonden
behoorlijk lastig’’, zegt Mats. Trainen
is voor de heren belangrijk, maar juist
de spanning tijdens de wedstrijden
spreekt hen zo aan. ,,Het gaat soms
echt om kleine verschillen en je moet
ook wel een beetje mazzel hebben. Op
het juiste moment de juiste dingen
doen. Dat is het mooiste.’’
Nu de coronaregels zijn versoepeld
hopen de darters eindelijk weer los
te kunnen. Hun ultieme droom is om
ooit wereldkampioen te worden. Of
het reëel is? ,,Je weet het niet’’, zegt Jitse die Mats al van jongs af aan kent uit
de dartwereld. ,,Maar, één ding weet ik
wel. Het zit er bij ons allebei in.’’

COLUMN

Historisch
Toen Nadal anderhalve week geleden op zondagmorgen een 2-0 achterstand goed maakte en uiteindelijk
won van Medvedev - zijn 21ste Grand
Slam-titel, een record - toen spraken
we van een historisch sportmoment.
Nu staat de sportgeschiedenis bol
van historische momenten, van Elfstedentochten tot een net verloren
WK-finale voetbal tot het volleybalgoud van de mannen en de drie gouden medailles van Yvonne van Gennip. Tot die momenten mag toch ook
de ijshockeyzege van de Amerikanen
op de Russen worden gerekend.
Dat was op 22 februari 1980 tijdens

de Olympische Winterspelen in Lake
Placid. Ik had het geluk, dat ik er live
bij aanwezig mocht zijn als sportjournalist. Het was een poulewedstrijd, de
uitslag was me ontschoten.

het ijs stonden, terwijl de Amerikanen het moesten doen met een zootje
ongeregeld, dat bestond uit talentvolle
college-spelers. De beste Amerikanen
waren prof en mochten niet meedoen.

Maar niet vergeten ben ik wat die
zege destijds in Lake Placid en in
heel Amerika te weeg bracht. Rusland was net Afghanistan binnen
gevallen, de Koude Oorlog hield de
wereldmachten in een houdgreep.
De spanningen rond Oekraïne op
dit moment lijken er wel wat op.

Amerika won en het was na afloop
of Amerika de derde wereldoorlog
had gewonnen. Eindeloze vlaggenparades gingen er door de straten
van Lake Placid en de rest van het
land. 4-3 werd het trouwens en pal
na afloop gaven de Amerikanen een
persconferentie. De spelers zaten op
een rij, twintigers waren het.

Die wedstrijd leek op voorhand gewonnen te zullen worden door de
Russen, die met hun beste spelers op

Ze zagen troebel en verwilderd uit
hun ogen. Geen zinnige kreet ont-

snapte hun monden en wij dachten
dat het van de opwinding kwam. Later overwogen we dat het hele team
wel gedrogeerd moest zijn geweest.
Eric Heiden won tijdens die Spelen
alle vijf schaatsafstanden. Ook onomstreden historisch.
En verder heeft iedereen zijn eigen
historisch sportmoment. Zelf reken
ik mijn vrije trap in Hallum 3 op een
koude zondagmorgen op een bijveld
daartoe. De bal landde weliswaar
over de muur op de lat, maar toch,
ook een historisch sportmoment, dat
nog op mijn netvlies staat.
Bonne Stienstra
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NR.
1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:
GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO

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

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

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

VERKOCHT o.v.

Rottevalle
Bildwei 5

Surhuisterveen
Grietmanstraat 8

Suwâld
Drachten
Kerkbuurt
40 10
Westersingel

Vraagprijs: €249.000,- k.k.

Vraagprijs: €200.000,- k.k.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €299.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

Marum
Opende
De Singel 4
Sjallemastraat
43
Vraagprijs: €389.000,- k.k.
VERKOCHT

VERKOCHT

Surhuisterveen
De Fazant 22
Verkocht

Houtigehage
Buorren 42
Verkocht

VERKOCHT

Surhuisterveen
Drachten
Groningerstraat
Westersingel 1047
Verkocht
Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

VERKOCHT

Harkema

Reitsmastrjitte 47
Verkocht

VERKOCHT

Surhuizum
It Langfal 4
Verkocht

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

Grootegast
Lijsterbesstraat 7
Vraagprijs: €375.000,- k.k.

VERKOCHT

Surhuisterveen

Zetveld 10 A
Vraagprijs: €395.000,- k.k.

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

VERKOCHT

Boelenslaan
Ritmasterswyk 12

Buitenpost
Buitenpost
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Dykstrastraat
4
Waling
4 Waling
De
HavikDykstrastraat
10
Warreboslaan
7

Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

€169.500,- k.k
k.k.
Vraagprijs: €325.000,-

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

