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Dennis Veenker wint Opstekker van de Westereender
DAMWÂLD – Dennis Veenker (29) is de winnaar geworden van de derde 
Opstekker van de Westereender. De prijs werd uitgereikt door Johannes 
van Kammen, die bijna veertig jaar de redactie van deze krant heeft ver-
zorgd. Tijdens zijn ‘afscheid’ kreeg hij de eerste Opstekker uitgereikt uit 
handen van uitgever Pieter Jan Heidstra van De Westereender, ook wel de 
leukste krant van Noardeast-Fryslân genoemd.

Kunstenaar Hans Jouta uit Fer-
wert - onder andere bekend van het 

standbeeld dat hij maakte van Johan 
Cruijff – creeërde dit keer een prach-

tig bronzen kunstwerk voor topspor-
ter Dennis Veenker in de vorm van 
een bobsleebaan. Bovenaan prijkt de 
viermansbob als symbool voor het 
team waar Dennis Veenker onder-
deel vanuit maakte. In een exclusief 
interview met de redactie van deze 
krant blikt hij terug op de Olym-
pische Spelen waar hij onlangs aan 

deelnam (zie pagina 5). De top-
sporter was zichtbaar onder de in-
druk van het beeld dat hij kreeg uit 
handen van Johannes van Kammen. 
,,Deze krijgt een mooi plekje naast 
de mascotte van de Olympische spe-
len’’, lacht hij. Volgens Johannes van 
Kammen heeft de topsporter de Op-
stekker dik verdiend. ,,In onze krant 

besteden we graag aandacht aan ta-
lenten uit Noordoost-Friesland, om 
te laten zien dat ook mensen uit deze 
regio wat kunnen bereiken. Jij bent 
daar een goed voorbeeld van.’’

Voor een (foto)reportage van Dennis 
Veenker over de Olympische Spelen, 
zie pagina 5.

Dennis Veenker krijgt uit 
handen van Johannes van 
Kammen de Opstekker van 
de Westereender uitgereikt. 
Foto: Jaap de Boer
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Een kloon
‘Tante Nyne, wolsto op myn feestje alle 
berntsjes wol sminke?’ Mijn nichtje van 
vijf glundert wanneer ze me uitnodigt 
voor haar verjaardagsfeestje. Ik mag 
komen om te schminken. Een body art 
kunstvorm die ik net zo goed beheers 
als het pointillisme, Pop Art en Rococo. 
Eerlijk is eerlijk: ik ben meer een ‘schil-
deren op nummer’-type.

Bij binnenkomst laat m’n nichtje vol trots 
haar schminkdoosje zien. Het kleurenpa-
let bestaat uit zwart, wit, groen, blauw, 
rood, geel en oranje. Prima. Meer had 
Mondriaan per slot van rekening ook 
niet nodig. Op de verpakking prijken 
foto’s van prachtig geschminkte jongens 
en meisjes. Van een stoere tijger tot een 
schitterende prinses. Ik zie roze, paars en 
turquoise: stuk voor stuk kleuren die niet 
in mijn beschikbare schilderpalet voor-
komen. 

Enthousiast wijst mijn nichtje naar de 
foto van een meisje dat als kleurrijke 
regenboog-eenhoorn geschminkt is. ‘Dy 
wol ik graach.’ Ik staar nogmaals naar 
het bakje met de zeven kleuren. Naar 
het sponsje van twee bij drie centime-
ter. De vier schminkkrijtjes. En ik vraag 
me af welke afstammeling van Vincent 
van Gogh met slechts dit bakje tot z’n 
beschikking deze glamorous eenhoorn 
tevoorschijn heeft weten te toveren.

Ik besluit de torenhoge verwachtingen 
alvast een beetje te temperen. ‘Tante 

Nyne is foaral goed yn clowntsjes’, vertel 
ik. Gefronste wenkbrauwen. Een diepe 
denkrimpel. En dan het antwoord. 
‘Nee, ik wol toch leaver as unicorn.’ 
Geef haar eens ongelijk. Geschminkt 
worden als afgekeurde clown Bassie of 
als sierlijke sprookjeseenhoorn. Ik had 
het ook wel geweten. 

Om tien uur ’s ochtends druppelen de 
klasgenootjes binnen. Trots kondigt 
mijn nichtje onder het taart eten het 
feestprogramma aan. Eerst de cadeau-
tjes verstoppen, dan zingen, koekjes 
bakken, disco en dan schminken. Ik heb 
dus nog even mentale voorbereidings-
tijd voordat de ramp zich zal voltrekken. 
Met een beetje geluk vergeet ze tijdens 
het discodansen dat ik überhaupt op 
haar feestje ben.

Maar leer mij m’n nichtje kennen. Die 
vergeet niets. Nadat een groep uitzin-
nige vijfjarigen heeft lopen hossen op 
‘Beuk die ballen uit de boom’ van de 
Snollebollekes, haalt ze huppelend 
het schminkbakje op. De foto van de 
regenboog-eenhoorn krijgt meteen alle 
aandacht. Ook de andere dames kunnen 
niet wachten om straks als regenboog-
eenhoorn door de gang te galopperen. 

Met pijn in m’n hart help ik die droom 
van galopperende eenhoorns gelijk maar 
om zeep. ‘Ik kin allinnich poezen, tigers, 
flinters en clowntsjes’, meld ik streng. 
Teleurstelling alom. Nou, dan maar een 

vlinder. Mijn nichtje vrolijkt een beetje 
op als ze in de spiegel het eindresultaat 
bekijkt. Ook ikzelf ben redelijk tevreden 
over de eerste creatie. Het heeft van ver-
af best iets weg van een vlinder. 

Nummer twee wil tijger worden. Num-
mer drie panter. En nummer vier poes. 
Ik schmink alsof ik al jaren de vaste 
visagiste van RTL Boulevard ben. Dan 
stapt de laatste dame in mijn stoel. ‘Ik 
wol in kloon.’ Een clowntje, tóch nog. 
Ik laat haar kiezen uit de kleuren. Een 
rode mond, rode neus en geel zonnetje 

op het wang? Ze schudt driftig als ik 
mijn voorstel voorleg. ‘Ik wol in kloon’, 
verduidelijkt ze. Een kloon? Meteen 
schieten mijn gedachten naar Dolly, het 
eerste gekloonde schaap ter wereld. 

Het meisje kijkt me blij aan als ze nog-
maals haar wens vertelt. ‘Ik wol in kloon, 
klekt as in plinses.’ Pas dan valt het 
kwartje. Een kroon. Net als een prinses. 
En zo wordt een glunderende prinses de 
kloon op mijn schminkcarrière.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Zo, nader je de 55 en kijk je voorzichtig te-
rug. De kinderen zijn het huis en dan denk je 
dat heb ik toch maar even knap gedaan, zon-
der mijn man lastig te vallen, de vader van 
de vier kinderen. Hij had dan ook een drukke 
baan, hing ’s avonds languit voor de televisie 
met zijn favoriete programma’s op de buis uit 
te rusten, een biertje erbij, wat ik hem bracht 
uiteraard. Zaterdagochtend beunen, zater-
dagmiddag naar de kantine of kroeg, zater-
dagavond slapen en op zondag naar Ajax. 
Wat wil een mens nog meer! Laten we eerlijk 
zijn, dankbaarheid is er echter niet. Ik merk 
het nu de kinderen een partner hebben. Van-
wege privacy mag ik het eventuele geslacht 
niet noemen Dat de kinderen mij wel Beppe 
noemen en daardoor direct weten, waar ik 
toe behoor, daar hoor je niemand over. En 
toch hoor je heel veel over mij en mijn soortge-
noten. Overal om je heen, ook op de televisie, 
sociale media en uitermate vaak tijdens feest-
jes. Is er ooit iemand die het voor ons opnam, 
terwijl er van alles en laten we eerlijk zijn 
weinig goeds verteld wordt. Die wij, dat zijn 
de schoonmoeders, regelmatig de motor achter 
het gezin, maar als de motor niet meer hoeft 
te draaien, dan zijn wij zoals ze dat noemen 
‘lulletje rozenwater’. Zolang ze nog in huis 
zijn, ja dan, maar daarna, dan zijn we de 
bemoeial, die overal tegenaan schopt. Die al-
les beter weten, imponerend aanwezig zijn, 
om bang voor te worden, toch? En hoor je 
hier ooit een protest over. Nee, ik denk dat 
geen geloof, geen afkomst, geen ….. wat dan 
ook, zo vaak in een kwaad daglicht wordt 
gesteld. De moppen over schoonmoeders zijn 
er zoveel, zo humoristisch en toch zo mooi. 
Echt om van te genieten. Het woord schoon-
moeder, staat in mijn visie synoniem voor 
onheil. Wanneer komt de politiek in actie, de 
vrouw in ons moet opstaan. Zo kan het toch 
niet langer in deze maatschappij? 
 
Jefanka

COLUMN

Eelkje Postmus-Postma makket har debút as kollumniste: 

‘Der wie noch 
nea ien dy’t sei:
soks moat 
yn ‘e krante’
It ferhaal oer de poes dy’t in kater blykt te wêzen. Oer de hazzenutestrûk yn 
de tún dêr’t yn ‘e maaitiid peaskeaaikes oan groeie. Oer dy djoere kapper dy’t 
har hier blau farvet. Of de Heilsoldate dy’t alle jierren oanbellet om mei te iten. 
Eelkje Postmus-Postma (83) skriuwt al jierren oer allerhanne grappige anek-
doates dy’t se meimakket. Skriuwblokken fol ferhalen hat se yn de kast stean. 
Heech tiid om har prachtige ferhalen yn De Westereender te publisearjen. 

tekst: Nynke van der Zee

Wikenlang sit Eelkje somtiden te 
brieden op in nij ferhaal. Mar as se 
ienris in goed idee te pakken hat, 
dan rûgelet it ferhaal ek samar út har 
pinne. ,,Foar de skriuwkursus dy’t ik 
no folgje, is ús nije opdracht om in 

stik te skriuwen oer de middelbere 
skoalle’’, fertelt se. ,,Ik ha der hast 
twa wike mei om pankoek bakt. En 
juster wist ik it ynienen. Ik sil skri-
uwe oer dy potleadfinter, dy’t wy as 
jonge fammen út skoalle wei seagen.’’ 

Tegearre gnize
Har eagen begjinne te glinster-
jen as Eelkje it ferhaal fertelt. 
,,Wy kamen út skoalle en se-
agen in man stean ûnderweis 
nei hûs ta. Samar ynienen luts 
er de jas iepen. Wat ha wy as 
fammen lake om dy man yn 
syn hiele hear en fear.’’ Presys 
dy wille gunt Eelkje in oar ek. 
,,As ik myn ferhaal op papier 
set ha, kin ik echt útsjen nei it 
momint dat ik it foarlêze mei 
oan de oaren. Myn doel is dat 
se der krekt sa om gnize kinne 
as iksels. Dêr doch ik it foar.’’ 

De leafde foar it skriuwen hat altyd 
al yn har sitten, mar krijt pas foarm 
as Eelkje har yn de jierren tachtich 
opjout foar in kursus. ,,Us beide bern 
gongen doe nei de middelbere skoa-
lle, dus ik hoechde net langer by it 
skoalplein te stean. Doe’t ik oer de 
Fryske kursus hearde, ha ik my fu-
ortendaliks opjûn. Sûnt dy tiid bin 
ik skriuwen bleaun en ha al hiel 
wat kursussen folge. Allegearre yn it 
Frysk.’’

Rykdom fan taal
Hikke en tein yn De Westereen 
wurdt Eelkje grut yn in Frysktalich 
húshâlding. ,,Us mem wie hiel talich. 
Hja brûkte prachtige Fryske spre-

kwurden. Yn stee fan dat se sei: se 
stjoere my fan it kastje nei de muor-
re, sei se: se stjoere my fan de bok op 
de ezel. Dy siswizen ha ik ûnthâlden. 
Ik fyn dy rykdom fan ús Fryske taal 
sa moai. Wy ha wurden en siswizen 
dy’t gjin inkelde oare taal hat. Skan-
de om dêr neat mei te dwaan.’’

Fandêr dat al Eelkje har ferhalen 
yn it Frysk binne. Utskreaun yn in 
notysjeboek dat se fan har beppe-
sizzer krige. ,,Ik ha in laptop’’, wiist 
se nei de swarte tas dy’t ûnder de 
keukentafel stiet. ,,Mar dêr ha ik in 
haatleafde-ferhâlding mei. Ik bin 
noch fan de tiid fan de floppy’s, sil 
ik mar sizze. Ik skriuw leaver noch 
âlderwetsk op papier.’’ 

Yn de krante
Nei al dy jierren fan skriuwen is it 
no lang om let tiid foar Eelkje har 
offisjele debút as kollumniste yn 
de krante. ,,Better let as net’’, gniist 
se. ,,Ik ha yn al dy jierren hiel wat 
minsken troffen dy’t myn ferhaalts-
jes mei niget lêzen ha. Mar der wie 
noch nea ien dy’t sei: soks moat yn 
de krante. En no is it sa fier. Ik moat 
earlik sizze dat ik it prachtich fyn 
dat elkenien se no lêze kin. En der 
hooplik om laitsje kin. Dat soe ik it 
moaiste fine.’’

De kollum fan Eelkje
Tenei stiet der yn elke útjefte fan 
De Westereender in kollum fan 
Eelkje Postmus. Koarte ferhalen 
oer deistige saken dy’t hja mei-
makket hat. Herkenber, flot en 
allegearre skreaun mei in fleu-
rige knypeach. 

De earste is te finen op side 15.

Eelkje as lyts famke. De leafde foar it skriuwen hat altyd al yn har sitten.
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Bobsleeër Dennis Veenker:

‘Supertrots dat ik Nederland mocht 
vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen’
 
DAMWÂLD/PEKING - Een droom is werkelijkhed geworden voor de 29-jari-
ge bobsleeër Dennis Veenker. Ruim acht jaar lang trainde hij dag in dag uit 
met maar één doel: meedoen aan de Olympische Spelen. Dit doel heeft hij 
in februari 2022 bereikt. De uit Damwãld afkomstige atleet vertegenwoor-
digde Nederland en Team NL in Peking als remmer in de viermansbob. 

tekst: Klasina van der Werf. 

Lange tijd was het onzeker of Den-
nis Veenker mee mocht doen aan de 
Olympische spelen. Bij de selectie-
wedstrijden was hij op driehonderdste 
van een seconde buiten de ploeg ge-
vallen. Twee maanden later kwam hij 
echter terug in de bob om de gebles-
seerde Janko Franjic te vervangen. Tot 
aan het laatste moment was het span-
nend, want het Nederlandse team had 
zich met de viermansbob van Ivo de 
Bruin niet geplaatst. Ze moesten bij de 
eerste acht eindigen, maar werden ze-
ventiende. Daarmee voldeden ze niet 
aan de limiet van NOC*NSF, maar 
wel aan de internationale eisen. Het 
verschil met de top 8 was maar klein 
en de bobsleeërs konden zich vanwege 
corona niet optimaal voorbereiden 

op de Olympische Spelen. Daarom 
pleitte Bob en Slee Bond Nederland er 
voor dat de bobsleeërs toch naar Pe-
king moesten. ,,Ik weet nog goed het 
moment dat we te horen kregen dat we 
doorgingen. Het was op een dinsdag. 
Ik was net terug uit Zwitserland en 
we waren zwaar teleurgesteld omdat 
we ons niet hadden geplaatst voor de 
Olympische Spelen. Ik ben gaan vis-
sen om mijn hoofd leeg te maken. Om 
twaalf uur kwam ik thuis en keek ik 
op mijn telefoon. Heel toevallig, want 
vijf minuten later werd ik gebeld. We 
hadden een videogesprek met het hele 
bobsleeteam. Daar vertelde onze piloot 
dat we tóch mee mochten doen aan de 
Olympische Spelen. We wisten van 
gekkigheid niet wat we moesten doen, 

we schreeuwden, de één deed zijn shirt 
uit en ik sprintte naar mijn vriendin 
die die dag thuis aan het werk was. ‘We 
zijn door’, riep ik. We konden het al-
lebei niet geloven en huilden van blijd-
schap. Dat was een mooi moment’’, 
vertelt Dennis die met zijn vriendin 
Moniek Klijnstra (Nederlands Kam-
pioen skeeleren) in Heerenveen woont. 
Vier jaar geleden was het net niet ge-
lukt om zich te plaatsen en gezien zijn 
leeftijd zag Dennis dit als zijn laatste 
kans om zijn droom te verwezenlijken.

Trots op het resultaat
De volgende dag vertrok Dennis 
meteen naar Papendal om te trainen. 
Wat bleek? De technisch directeur 
was positief getest op corona. ,,De 
schrik sloeg ons om het hart, want 
we waren veel bij hem in de buurt 
geweest. Een week lang zaten we in 
de stress. Elke dag gingen we tes-
ten. Het was een spannende periode, 
maar gelukkig sloegen we ons er 
zonder corona te krijgen doorheen.’’ 
Pas als laatste van alle sporters waren 

de bobsleeërs aan de beurt tijdens 
de Winterspelen. Het Nederlandse 
team eindigde op de 26e plaats. ,,We 
hoopten op meer, maar we hebben 
tot de laatste seconde gevochten dus 
ik ben trots op het resultaat. Vooral 
als je ziet dat bobsleeën in Nederland 
een ‘kleine’ sport is, met weinig bud-
get en geen bobsleebaan, dan ben ik 
harstikke trots. Het vervelende is dat 
Nederlanders vooral naar de schaat-
sers met de vele medailles kijken. Ze 
zien niet wat er bij ons allemaal aan 
vooraf is gegaan’’, stelt de topsporter. 
Hij kijkt dan ook terug op een zware 
tijd. Samen met zijn vriendin gaat 
hij nu eerst op vakantie. ,,Daarna 
kijk ik wel verder. Eerst wil ik mijn 
opleiding Sportkunde afronden en 
uiteindelijk hoop ik een baan in de 
sport te vinden, want daar ligt mijn 
hart. Hopelijk helpt het dat ik met de 
Olympische Spelen heb meegedaan.’’ 

Overweldigend evenement
Met een goed gevoel kijkt Dennis 
Veenker terug op de Olympische 

Winterspelen in China. ,,Het was 
echt overweldigend. Wat hem vooral 
is bijgebleven is dat Kimberley Bos de 
bronzen medaille won met skeleton. 
We hebben het hele olympische dorp 
bij elkaar geschreeuwd toen zij won’’, 
zegt hij. Maar het meest overweldi-
gend vond hij de openingsceremonie. 
,,Dat was niet meer normaal. Echt 
kippenvel. Ik had de tranen in mijn 
ogen toen ik daar stond.’’ En dat gold 
niet alleen voor Dennis, maar ook voor 
het thuisfront. Zijn ouders, Hugo en 
Jolanda, zijn zus Anouk en zijn vrien-
din Moniek volgden Dennis vanuit 
Fryslân op de voet. Vanwege corona 
mochten ze er niet bij zijn. ,,Dat was 
jammer, maar ik wist dat ze alles volg-
den op tv. Zij weten wat ik ervoor ge-
daan heb om dit te bereiken. Het was 
voor mij echt een eer dat ik Nederland 
mocht vertegenwoordigen op het al-
lerhoogste toneel, van alles.’’

Foto’s: Viesturs Lacis – IBSF en TeamNL
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Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak 

 

Verras uzelf met
een nieuwe bril

Ronde, metalen monturen en kunststof brillen met veel kleuren zijn momenteel 
populair bij onze klanten. We verwachten dat binnenkort ook het forse kunststof 
montuur meer gaat opduiken in het modebeeld. Met verstand van zaken helpen we 
u een goede keus te maken.

Bent u op zoek naar een nieuwe bril? Fenna Bekkema helpt u met veel enthousias-
me. ‘Het omgaan met mensen, daar krijg ik energie van. De persoonlijke band die ik 
met ze krijg, de verhalen die ze me vertellen. Samen een mooie bril uitzoeken vind ik 
leuk. Mijn dag is goed als ze daarna blij met hun nieuwe montuur de deur uitgaan.’

Optometrie: een vak apart
Dijk Optiek biedt als enige optiekwinkel in Noordoost-Friesland optometrie. Dat is 
een vak apart. Eigenaar Theo Dijk en Hinke Haarsma zijn beiden opgeleid als 
optometrist. Zij kunnen uw ogen onderzoeken om oogafwijkingen en -ziekten op te 
sporen. U kunt natuurlijk ook bij hen terecht voor het aanmeten van een nieuwe bril 
of contactlenzen. 

Hinke: ‘Ik vind het belangrijk dat ik iets voor klanten kan betekenen. Bijvoorbeeld 
door iemand blij te maken met beter zicht. Maar ook als ik iemand kan geruststellen 
die oogklachten heeft of vertelt dat er oogaandoeningen in de familie zijn.’  Hinke is 
deze zomer afgestudeerd aan de hbo-opleiding Optometrie in Utrecht. Sinds 
augustus vorig jaar is ze onze collega.

Moderne apparatuur
We meten uw ogen met de nieuwste techniek. Omdat we uw brillenglazen kunnen 
personaliseren, ziet u scherper en helderder. Als optometrist kunnen we met een 
OCT-scan en een netvliescamera de binnenkant van uw ogen bekijken. Afwijkingen 
signaleren wij sneller met deze specialistische apparatuur. Als het nodig is, verwijzen 
we u rechtstreeks naar een oogarts of uw huisarts.

Gaat u slechter of dubbel zien, heeft u last van vlekken of lichtflitsen, hoofdpijnklach-
ten, jeukende, rode of branderige ogen, dan kunt u een afspraak maken. Ook als er 
in de familie oogziekten, zoals hoge oogdruk, voorkomen, raden wij u dat aan. 
Oogartsen en huisartsen hebben vertrouwen in onze specialistische kennis. Regel-
matig verwijzen ze naar ons door. U kunt ook rechtstreeks bij ons terecht.

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

Betrouwbaar advies
Klanten voelen zich bij ons op hun gemak. Ze waarderen ons deskundig advies en 
onze persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een montuur. 
Dijk Optiek is een familiebedrijf dat al sinds 1964 bestaat: onafhankelijk, met een 
eigen assortiment en professionele oogzorg. U kunt gratis parkeren voor de deur.

Nu de zon zich meer laat zien, wordt het misschien wel tijd voor een
nieuwe look. Wat zijn deze lente populaire monturen? En hoe kunnen 
onze medewerksters Fenna en Hinke u verder helpen? ‘Ik maak klanten 
graag blij met beter zicht.’

Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak

Wij kijken verder

Persoonlijk advies
Ronde metalen monturen en kunststof brillen met veel kleuren zijn momenteel
populair bij onze klanten. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Met verstand
van zaken helpen we u een goede keus te maken. Daarbij geven we persoonlijke 

passen en welk model met de vorm van uw gezicht en persoonlijkheid matcht.
Van Mexx tot J.F. Rey en van Dutz tot Germano Gambini, keus genoeg.

Op afspraak
Op onze website kunt u een afspraak inplannen in de online agenda. Belt u

lenscontroles en het uitzoeken van een nieuwe bril.

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

Optometrie: een vak apart

een vak apart. Wij kunnen uw ogen onderzoeken om oogafwijkingen en -ziekten op 

kort is ons team uitgebreid met nog een optometrist. Oogartsen en huisartsen 

door. Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks bij ons terecht.

Wij kijken verder

ons maken. Ook als er in de familie oogziekten, zoals hoge oogdruk, voorkomen, 
raden wij u dat aan.

Met een OCT-scan en een netvliescamera kunnen we de binnenkant van uw ogen 

verrichten geen medische handelingen. Daarvoor verwijzen we door naar uw 
huisarts of een oogarts.

Betrouwbaar advies

hun gemak. Ze waarderen onze persoonlijke aandacht en het deskundige advies.

optometrie. U kunt bij ons ook terecht voor oogonderzoek.
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afke Boven nieuw gezicht bij het NOS Journaal

‘Ik bliuw gewoan dy Wâldpyk út Fryslân’
Mark Visser, Simone Weimans, Rob Trip en Annechien Steenhuizen. Stuk 
voor stuk bekende gezichten die we vrijwel dagelijks op tv zien om het 
NOS Journaal te presenteren. Vanaf 1 maart 2022 hoort daar een nieuw en 
toch ook heel bekend gezicht bij, namelijk dat van Afke Boven (41). De 
goedlachse Friezin verruilt de tv-studio van Omrop Fryslân voor the real 
deal in Hilversum. Een overstap die haar zelf ook verraste. ,,Dat dit mý 
oerkomme soe as Wâldpyk hie ik echt noait tinke kind.’’

tekst: Nynke van der Zee

Met een snik in haar stem nam Afke 
Boven op 27 december afscheid van de 
kijkers tijdens haar allerlaatste Fryslân 
Hjoed. Maar liefst acht jaar bracht ze 
het Friese nieuws in onze huiskamers. 
Het afscheid ging uiteraard gepaard 
met haar bekende vrolijke lach, maar 
toch ook met een traantje aan het 
einde. Want wat Afke toen nog niet 
wist, was dat ze drie maanden later 
opnieuw onze huiskamers binnen zou 
komen, maar dan vanuit de tv-studio’s 
op het Mediapark in Hilversum. ,,Ast 
my dat doe fertelt hiest, hie’k dy kéi-
hurd útlake’’, grijnst ze breed. ,,Jaja, 
íkke as presintator fan it NOS Jour-
naal. No Way Gosé!’’

Super rollercoaster
En toch werd dat bizarre scenario vo-
rige week waarheid. Op dinsdagmid-
dag 1 maart stond Afke voor het eerst 
voor de camera’s tijdens de live-editie 
van het twaalf uur journaal. Ze moet 
er nog altijd een beetje van bijkomen. 
,,It is de ôfrûne tiid sa rap gong al-
legearre. Nei myn ôfskied by Omrop 
Fryslân belâne ik yn in soarte fan su-
per rollercoaster. In spannende tiid, 
mar ek fantastysk om mei te meitsjen.’’

‘Ik hie it plan om ea noch 
foar de kamera’s te stean 

foarwol sein’

Voor het begin van die rollercoaster 
moeten we terug naar eind 2021. In 

die tijd combineert Afke haar baan 
bij Omrop Fryslân al enkele maan-
den met freelance-werk voor de NOS. 
Vanaf 1 januari zal ze volledig in 
Hilversum aan de slag gaan. Daarom 
besluit ze zich in december vooral te 
richten op het naderende afscheid van 
Omrop Fryslân, voordat ze in januari 
start als eindredacteur van het NOS 
Journaal Regio. Een functie die haar 
op het lijf is geschreven. ,,Ik fyn it 
hearlik om my de hiele dei dwaande te 
hâlden mei it nijs. Net allinnich lanlik 
en wrâldnijs, mar ek mei it nijs út ús 
eigen provinsjes. Fandêr dat de rol as 
einredakteur NOS Journaal Regio hiel 
goed by my paste. Ik hie it plan om ea 
noch foar de kamera’s te stean foarwol 
sein. Dat wie in haadstik dat ik ôfslu-
ten hie. Alteast, dat tócht ik.’’

In de Efteling
In december wordt ze gebeld door een 
attente NOS-collega met de vraag 
of ze haar mailbox wel checkt. Er is 
namelijk een interne mail verstuurd 
waarin presentatietalent wordt ge-
zocht voor het NOS Journaal. Met 
het hart in de keel opent Afke nog 
diezelfde dag haar mail. En inder-
daad, daar staat ‘ie. ,,Ik wist fuort: dit 
moat ik besykje’’, vertelt ze. ,,Ik wie sá 
bliid dat de deadline noch net ferrûn 
wie. Nei’t ik my oanmeld hie, makke 
myn holle oeroeren. Wêrom doch ik 
dit yn fredesnamme? Der binne sa 
folle goeie kandidaten dy’t meidogge. 
Mar ik tocht ek: ik fyn presinteare sa’n 

moai fak. As ik it net doch, kin ik my-
sels noait mear oansjen yn de spegel.’’

Samen met 38 andere kandidaten 
wordt Afke uitgenodigd voor een 
open screentest. ,,Ik wie op in snein-
temoarn om kertier oer achten oan 
de beurt’’, herinnert ze zich nog goed. 
Tijdens die eerste open screentest 
maakt ze indruk met haar persoon-
lijke verhaal en presentatie skills. Met 
nog vijf kandidaten gaat ze door naar 
de volgende en beslissende ronde. ,,By 
dizze twadde screentest moast ik al-
les út ‘e kast helje. Ik presintearre it 
journaal yn de grutte studio. Fansels 
barde der healwei de útstjoering wat 
heftichs en moast ik live oerskeakelje 
nei in ferslachjouwer dy’t ‘ter plaatse’ 
wie. Ik fûn it geweldich om te dwaan. 
Ik tocht: se sille fêst de autocue ek wol 
útfalle litte en miskien gean aanst sels 
de lampen wol út. Mar ik fielde dat ik 
der klear foar wie. Kom mar op. It wie 
krekt in dei yn de Efteling, ien grut 
aventoer!’’ 

Smerige hobby
Na die tweede beslissende screentest 
kan Afke niets anders dan afwachten. 
Eind januari, op een vrijdagmiddag 
gaat in haar woonkamer haar mobiele 
telefoon. Ze kan haar oren niet gelo-
ven wanneer de verlossende woorden 
klinken. ,,Ik ha in gat yn ‘e loft sprong’’, 
glundert ze terugdenkend aan dat mo-
ment. ,,It wie surrealistysk. IK as nije 
presintator fan it NOS Journaal. IK 
as famke út Fryslân.’’ Nog voordat ze 
goed en wel van de schrik is bekomen, 
treedt de PR-machine in Hilversum al 
in werking. Het persbericht over het 
nieuwe gezicht bij de NOS staat al in 
de steigers. Afke: ,,Ik bin hiel goed be-
geleid foardat it nijs nei bûten brocht 
waard. En dat wie mar goed ek. Hast 
werklik gjin idee wat foar stoarm der 
dan loskomt.’’ 

‘Ik wie sels ûnderdiel fan 
de kryptopuzzel yn De 

Volkskrant. 
Hoe legendary is dat!’

RTL Boulevard, tijdschrift Linda, 
dagblad Trouw, RTV Drenthe, de 
Leeuwarder Courant, Dagblad van 
het Noorden en Omrop Fryslân dui-
ken bovenop het nieuws. ,,Ik wie sels 
ûnderdiel fan de kryptopuzzel yn De 
Volkskrant, hoe legendary is dat’’, 
gniffelt Afke. ,,Fan tefoaren hie ik al 
myn social media-accounts bydel west 
om bygelyks foto’s fan myn dochter 
en foto’s mei freonen fuort te heljen. 
Dat wie mar goed ek, want al myn 
profilen waarden trochspit. Ik 
wit noch dat ik in artikel se-
ach op in mannewebside mei 
de kop: ‘Nieuwe presentator 
NOS Journaal heeft een heel 
smerige hobby’. Een smerige 
hobby, tocht ik by mysels. Ik 
wie benijd wat se dan fûn hie-
nen. Dat blykte in foto te wêzen 
wêrop’t ik mei bleate fuotten yn it 
slyk stean op it Waad. Doe ha’k 
wol efkes hiel hurd lake, ja!’’

Kofje yn Broeksterwâld
Inmiddels is ze bijgekomen van al die 
media-aandacht. Niet dat de wind 
helemaal is gaan liggen. Dagelijks ko-
men er mailtjes bij de NOS-redactie 
binnen uit Fryslân. ,,Minsken maile 
nei de redaksje dat se sa grutsk binne 
dat der in famke út Fryslân it NOS 
Journaal presintearret. Dêr wurd ik 
sa oergriislik bliid fan. Ek al presin-
tearje ik no fansels yn it Nederlânsk, 
ik bliuw gewoan dat famke út Fryslân 
mei Wâldpike-roots, hahaha! Ik kom 
noch graach thús op It Amelân of yn 
Broeksterwâld om by tante Sippy in 
bakje kofje te drinken. Dat feroaret 
echt net. Ienris in Fries, altyd in Fries.’’

Voor een journalist en presentator van het 
nieuws was het volgens Afke Boven een 

‘mooie’ week om te beginnen. Gelijk veel 
en langere journaals vanwege de oorlog in 

Oekraïne. ,,Tagelyk wie it ek pittich om te 
sjen hoe’t al dy heftige ferhalen foarby kom-

me. De kop is derôf, dat is moai, no noch 
graach in ein oan dy nutteleaze oarloch.’’



8  |  de Westereender  

www.wiersmadvies.nl

Renzo van der Veen
t. 06 129 261 26 

Voor een eerlijk en
onafhankelijk hypotheekadvies

• Alle hypotheekverstrekkers 

worden vergeleken

• Eerste gesprek gratis

• De hypotheekspecialist voor aankoop
(starters, doorstromers en scheidingen), 
verbouwen en verduurzamen van de eigen
woning voor zowel particuliere als ondernemers!

www.dma.frl

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

30 
JAAR

 
 

 

WIJ LEVEREN AL 30 
JAAR VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT!

H O U T E N  V L O E R E N

 R E N O V A T I E

 

L A M I N A A T

 

O N D E R H O U D

 
K U R K

 

P V C

 

Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl

0511-476925

Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen

M
y-

Li
fe

 S
lim

Pakket van €375,50
VOOR 
€275

De lente is aangebroken, het mooie weer komt eraan en de zomerkleding kan 
weer uit de kast. Passen je kleren van vorige zomer niet goed meer en ben je 
van plan om toch maar weer wat nieuwe setjes te halen in een maatje groter? 
Wéér investeren in nieuwe kleding? Of ga je het dit jaar anders doen en
investeer je in jezelf?

Meld je dan nu aan voor de challenge en behaal al voor de zomer een
geweldig resultaat! Samen gaan we aan de slag om jou doel te behalen.

4 april t/m 30 mei 

My-LifeSlim Veenwouden | Eslawâld 14, Feanwâlden | 06-10914199 | annievisser@mylifeslim.com

Doe ook mee! 

Slank in de zomerchallenge

8 weken Challenge pakket: 
1x Startpakket bestaande uit Intake, MLS Detox, MultiFit
8x Wekelijks 1 op 1 begeleiding en een wekelijks weegmoment
Gratis toegang tot een besloten Facebookgroep
Veel tips, tricks en heerlijke recepten
Een dosis motivatie en stimulatie
Gratis controleabonnement t.w.v. € 72,50  
Meer energie 
Gezond leren koken
Kickstart naar een nieuwe en gezonde levensstijl 
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Bonifatiusloop gaat 
op dezelfde voet verder
DOKKUM - Na twee jaar komt er weer een Bonifatiusloop. Op zaterdag 
21 mei 2022 wordt voor de twintigste keer ‘de mooiste loop van het 
Noorden’ georangiseerd voor hardlopers en wandelaars. Op dezelfde dag 
wordt ook de LopenmetHugo Kidsrun gehouden waar basisschoolkinderen 
zich voor kunnen opgeven. 

tekst: Klasina van der Werf

Hugo Veenker (64) uit Damwâld is 
vanaf het begin bij de Bonifatiusloop 
betrokken. De loop is ontstaan uit de 
Dokkum Woudenomloop, het wiele-
revenement in Noordoost-Friesland 
dat inmiddels niet meer bestaat. ,,Je 
moet tegenwoordig aan zoveel eisen 
voldoen omtrent de veiligheid. Daar 
zitten wij ook mee als organisatie’’, 
stelt Hugo Veenker. Toch weerhoudt 
het hem en het bestuur van de Stich-
ting Sportevenementen Noordoost-
Friesland niet om de Bonifatiusloop 
weer op te pakken. ,,De routes en af-
standen blijven gelijk. Juist omdat we 
op deze manier de veiligheid voor de 
deelnemers en vrijwilligers kunnen 
garanderen.’’

De start van de loop is bij de Bo-
nifatiuskapel. Liefhebbers kunnen 
zich alvast inschrijven. Hardlopers 
kunnen kiezen uit de afstanden 5 
kilometer, 10 kilometer of de halve 
marathon. Voor de wandeltocht zijn 
er vier afstanden, namelijk een route 
van 35 km, 25 km, 10 km of 5 km. 
De routes voeren deelnemers door 
het mooie Noordoost-Friesland. 
Zo kunnen lopers genieten van de 
mooie historische stad Dokkum 
met zijn molens, bolwerken en het 
keerpunt van de Elfstedentocht. De 
lopers van de halve marathon ko-
men langs het Dokkumer Grutdjip 
richting Ee en lopen via de Wâld-
dyk weer terug naar Dokkum via de 
Hogedijken, Tolhuispark en na het 
Damwâldsterreedsje komt de finish 
dan weer in zicht. De deelnemers 
van de wandeltocht lopen weer over 
historische wandelpaden en fini-

shen in het restuarant van Sionsberg 
Dokkum. ,,Daar krijgen de deelne-
mers een leuke herinnering aan deze 
twintigste editie van de Bonifatius-
loop’’, vertelt Hugo.

Rennen voor het goede doel
Bijzonder onderdeel van het evene-
ment is en blijft de Kidsrun, gespon-
sord door Sport- & Loopadviesbu-
reau Hugo Veenker zelf. ,,De jeugd 
heeft de toekomst en bewegen is be-
langrijk dus ik hoop dat de scholen 
in Noordoost-Friesland ons weer 
ondersteunen. Maar 
ook ouders spelen 
hierin een belangrijke 
rol. Het zou fijn zijn 
als zij hun kinderen 
stimuleren om mee te 
doen. In groep 7 en 8 
werkt het vaak zo dat 
als er één schaap over 
de dam is…’’, vertelt 
Hugo. Het mooie 
aan de Kidsrun is 
dat alle kinderen een t-shirt en een 
mooie medaille krijgen. Bovendien 
is de opbrengst voor het goede doel, 
namelijk het Jeugd Sport- en Cul-
tuur Fonds Noord Oost Friesland. 
,,Dankzij dit fonds krijgen alle kin-
deren de kans om aan sport of cul-
tuur mee te doen’’, stelt Hugo. Hij 
vindt het eveneens belangrijk dat 
iedereen de kans krijgt om aan de 
Bonifatiusloop mee te doen, van 
jong tot oud, maar ook mensen met 
een beperking kunnen zich inschrij-
ven. Zo is er tijdens de Kidsrun ook 
plaats voor framerunners. Daarnaast 
wordt er bij het wandelen speciaal 

een 5 km route uitgezet voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king die dan de mogelijkheid wordt 
geboden om op een rustigere plek 
te starten. ,,Hiermee voorkomen we 
zoveel mogelijk de extra onnodige 
stress van een drukke start bij de Bo-
nifatiuskapel’’, legt Hugo uit.

En zo wordt er aan iedereen gedacht. 
Ook een groep uit Fulda doet elk jaar 
steevast mee aan de loop in Dokkum. 
,,Andersom hebben wij ook meege-
daan aan de halve marathon van Ful-
da’’, vertelt Hugo. In totaal verwacht 
hij dat er ook dit jaar weer rond de 
duizend deelnemers zullen meedoen. 
Opvallend is het aantal deelnemers 
die zich in groepjes opgeven. ,,Dat 
snap ik wel, want samen lopen is 
veel leuker. Ze zeggen dat hardlopen 
een individuele sport is, maar niets 

is minder waar’’, weet 
Hugo Veenker uit er-
varing. Hij is in het 
dagelijks leven eige-
naar van een sport- en 
loopadviesbureau. De 
belangrijkste gedach-
te achter de Bonifati-
usloop is in elk geval 
dat meedoen belang-
rijker is dan winnen. 
De olympische ge-

dachte dus. En wie is er dan meer 
geschikt om het startschot te lossen 
bij de LopenmetHugo Kidsrun dan 
Dennis Veenker – inderdaad de zoon 
van – die dit jaar deelnemer was tij-
dens de Olympisch Spelen in Peking. 
Ook de kinderburgemeester is van de 
partij. Hugo Veenker hoopt dat zo-
veel mogelijk hardlopers en wande-
laars zich zullen aanmelden voor de 
Bonifatiusloop 2022. ,,Gewoon om-
dat het weer kan. En wat is er nou 
mooier dan te trainen met een doel?’’

Meer informatie en inschrijven: 
www.bonifatiusloop.nl 

Nieuwe naam voor 
voormalige rabobankgebouw:  

De Krúshoeke

DAMWÂLD - Blij verrast was Gryt Zijlstra toen ze te horen kreeg dat 
‘haar’ naam gekozen is voor op het gebouw van de voormalige 
Rabobank. Tijdens de open dag in november mochten bezoekers hun 
ideeën aandragen voor de naam van het gebouw. Tientallen bezoe-
kers deden daaraan mee. Eigenaar Harm Boelens koos de naam van 
Gryt Zijlstra uit Damwâld uit als winnaar. Zij kwam op het idee om het 
gebouw ‘De Krúshoeke’ te noemen omdat deze locatie van oudsher 
bekend is als de Krúshoeke. 

,,Wy gienen sels froeger ek nei de 
Krúshoeke. Dêr hiest de ‘veiling’ 
op snein, in begrip yn de Wâlden. 
Froulju rûnen dêr rûntsjes en de jon-
ges stienen lâns de kant. As der in 
‘klik’ wie, dan waard der in ôfspraak 
makke. It wie in gesellige tiid ’’, lacht 
Gryt die haar man zelf niet op die 
manier heeft leren kennen. Gryt is 
in 1959 verhuisd naar Akkerwoude. 
Haar pake waarschuwde haar als 
klein meisje altijd al voor de toen 
nog drukke Krúshoeke. ,,Oant it lêst 
fan syn libben joech er syn berns-
bern mei: Tink om de Krúshoeke.’’ 
De Krúshoeke is altijd een verza-
melplaats geweest van verschillende 
gebeurtenissen, trouwen, rouwen en 
plezier maken. ,,Alle fasetten fan it 
libben komme hjir foarby.’’ 

Harm Boelens heeft Bedriuwen 
Sintrum (B.S.) nog toegevoegd 
aan de naam, omdat het gebouw 
vol zit met verschillende bedrijven. 
Het aantal bedrijven dat inmiddels 
hun intrek hebben genomen in het 
gebouw heeft iedere verwachting 
overtroffen. Het bord met daarop 
de nieuwe naam wordt momenteel 
gemaakt en krijgt binnenkort een 
mooi plekje op het gebouw. Gryt 
Zijlstra wint een bon ter waarde van 
vijftig euro die ze bij één van de be-
drijven mag verzilveren. Daarnaast 
komt ‘haar’ naam op dit gebouw te 
staan. ,,Ik fyn it sa moai. Ik ha net 
meidien oan de Olympyske Spelen, 
mar it fielt hast as in gouden plak.’’

Foto: Klasina van der Werf

‘De jeugd heeft 
de toekomst 

en bewegen is 
belangrijk dus ik 

hoop dat de scholen 
in Noordoost-

Friesland ons weer 
ondersteunen’
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De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0512-587777

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

Tel. Thuiszorg 088 512 6577  |  Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

 www.elkander.frl

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt. 

Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

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

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen
• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen
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De natuurlijke bron
Zelfs al zou ik willen, ik kan er niet om heen. Het prille voorjaar in het 
Friese weideland en dan speciaal in onze regio. De tijd van de weide-
vogels, roept herinneringen op aan vroeger. Goh, wat waren mensen 
fanatiek als het ‘aaisykjen’ weer begon. Ja ik zelf ook dat moet ik eerlijk 
toegeven. Natuurlijk en vooral kijkend met de ogen van nu, was het niet 
goed, maar anderzijds heeft het velen wel gemaakt tot natuurliefhebbers 
in hart en nieren. Wat was het toen nog simpel, Je nam mee wat je vond, 
ook als het geen kievitsei was, maar bijvoorbeeld de grutto. Verboden 
was dat laatste echter wel.

tekst: Johannes van Kammen Foto’s: marcel van Kammen

Het was een passie, waarvoor je heel 
vroeg uit de veren ging, waarvoor je 
kou wilde lijden, tot op je bot ver-
kleumd door hagel- of natte sneeuw-
buien. Maar wat zag je bewust en ook 
onbewust veel meer dan alleen de ei-
eren. Wat we toen vaak zagen was dat 
een nestje: ‘daar op de droge kop van 
het natte weiland lag’ of op een ‘be-
mest (dong)’ stuk weiland. Waarom? 
Omdat in het natte op bemestte wei-
land genoeg eten was. Wat was het 
gewoon schitterend om alle weidevo-
gels te zien, die constant naar beneden 
doken, wellicht omdat daar een wezel 
liep. Soms had je het geluk en zag je 
er een. Opmerkelijk is wel, denk ik nu, 
dat ik toen nooit een vos zag, maar wel 

schrok als er een jonge ree lag. Wij 
wisten niet aankomen, de oude ree 
komt wel weer.. 

Inmiddels is ons weiland een miljoe-
nenproject geworden en wordt er heel 
veel geld geïnvesteerd in onze weidevo-
gels. Ik vind dat terecht, want ik hoop 
dat ook mijn kleinkinderen een leven 
lang kunnen genieten van weidevogels. 
It Fryske Gea, de BFVW, Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer, de boeren, 
gemeenten en provincie Fryslân zijn 
erbij betrokken. Desondanks kunnen 
we het tij blijkbaar niet keren. Nog 
steeds wordt er naar de jacht in het 
buitenland gewezen, maar dat is slechts 
één vinger van de tien. Ik zie dat er 

soms camera’s bij nesten staan, om de 
broedende vogels te volgen, maar ook 
om eventuele predatie waar te nemen. 
Wie zijn de predatoren? Wat kunnen 
we eraan doen? Belangrijk, maar het is 
ook belangrijk om te zien wat er no-
dig is om weidevogels de kans te ge-
ven om te broeden. Is daarvoor een nat 
weiland nodig? Persoonlijk ben ik van 
mening dat onze weilanden te droog 

zijn. Vroeger, toen alles beter was, ja 
toen konden we niet het veld in zonder 
laarzen. Nu kan dat soms op slippers. 
Ik hoop dat de miljoenen goed besteed 
worden, ik reken op overleg en samen-
werking door alle partijen. Ik weet dat 
een goede boer, niet alleen naar zijn 
opbrengst ziet, maar ook liefde heeft 
voor de natuur. En nu we toch in het 
weiland zijn, geef ook de flora meer 
kans, beter voor veel diertjes. 
 
Angst is een slechte raadgever. Als ik 
de berichten hoor over het plastic in 
de zee en in het milieu, word ik wel 
eens wanhopig. En toch, zie ik geluk-

kig steeds meer mensen die bezig zijn 
om afval uit de berm te halen en dat 
mee te nemen. Ik vind dat prachtig, 
mensen al wandelend met een tasje 
die dit doen. Maar ook zie ik mensen 
met hondenpoepzakjes of blik, plas-
tic bakjes die die in de rioleringspunt 
dumpen. Opgeruimd, dat wel, maar 
compleet op de verkeerde plekken. 
Laten we daar mee stoppen. Gewoon 
omdat het moet voor de toekomst van 
onze kinderen. Een klein pakje, lijkt 
een druppel op een gloeiende plaat, 
maar toch elke druppel is in mijn ogen 
goud waard. 

Spechtenseizoen
KATLIJK - Van januari tot en met april 
zijn de spechten op zoek naar een partner 
en bakenen ze hun territorium af door 
het welbekende roffelen. Ik was daarom 
op zoek naar de kleine bonte specht, ter 
grootte van een koolmees en daarmee de 

kleinste Europese spechtensoort. Het te-
genovergestelde werd mij echter voorge-
schoteld: de Zwarte Specht, de grootste 
Europese spechtensoort!

Foto: Robin van der Land

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

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

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

Natuurlijk vastgelegd

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

Facebook Natuur in De 
Westereen en Sweacher Mieden 
Mijn intentie is om alles op het gebied van 
natuur in De Westereen vast te leggen. 
Wat heeft een dorp als De Westereen op 

het gebied van onder andere vogels, wilde 
bloemen, vlinders, libellen en zoogdieren 
te bieden? Wat broedt hier, zijn er 
geringde vogels? Op verzoek van velen is 
deze facebookpagina inmiddels uitgebreid 
met de Sweacher Mieden. Alle meldingen 
zijn voor mij van belang. Wanneer komen 
de vogels en vlinders? Facebook: Natuur 
in De Westereen en Sweacher Mieden.

 Natuur in De Westereen
 en Sweacher Mieden.

Natuurlijke bron
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Speerpunten partijprogramma 2022–2026
 Gemeentebelangen Dantumadiel kiest voor de kracht van lokaal en dichtbij. 
Voor de menselijke maat en dus politiek op maat. We zijn onafhankelijk,  
ambitieus en dynamisch. We tonen lef en verwoorden een nuchter geluid. 
Gemeentebelangen Dantumadiel is de enige échte lokale partij in Dantumadiel.  
Wij besturen vanuit het belang van de inwoners van Dantumadiel, zonder druk  
uit landelijke, of regionale politiek om ons heen. In het partijprogramma 
2022-2026 zijn onze uitgangspunten en ambities voor de komende vier jaar 
beschreven. Dit zijn de belangrijkste speerpunten:

Gewoan en grutsk 
Nuchter en met gezond verstand voorop.
•  Wij zijn tegen gemeentelijke herindeling of fusie 
•  We willen een webshop voor alle gemeentelijke producten en diensten 
•  Ons streven is een plek in de top-10 MKB-vriendelijkste gemeenten 
•  We maken ons sterk voor betere fiets- en vaarnetwerken 
•  Gemeentebelangen Dantumadiel wil in alle dorpen ruimte om te bouwen 
•  Voor hele grote windturbines is ons landschap en woongenot ons te kostbaar

Tûk en tichtby 
Slimme aanpak en betrokkenheid bij de dorpen. 
•  Voor elk thema een vast aanspreekpunt in het bestuur en in de organisatie 
•  We willen alleen de noodzakelijke regels houden en overbodige schrappen 
•  Dantumadiel moet investeren in veiligheid en toegankelijkheid in het verkeer 
•  We willen in Feanwâlden en in Driezum/Wâlterswâld graag een MFC realiseren 

Feilich en fertroud 
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
•  Wij willen besparen op zorg door te investeren op betere gezondheid 
•  Kinderen in armoede moeten gewoon mee kunnen doen in de samenleving 
•  Er moeten zichtbare en herkenbare wijkagenten in de dorpen aanwezig zijn

GEMEENTEBELANGENDANTUMADIEL.FRL

JOUW
STEM 
TELT!

Mei beide fuotten op ‘e grûn

Nieuwsgierig? 
Bekijk ons partijprogramma op

Wat een bijzondere vier jaar. Ze zijn voorbij gevlogen. En ik heb het met 
liefde gedaan. De meeste energie heb ik gestoken in het onderhoud van 
onze wegen. Er waren veel afspraken gemaakt in het verleden, maar velen 
daarvan waren nooit nagekomen. Daardoor ontbrak het vertrouwen van 
de inwoners en van dorpsbelangen in de gemeente. Dat maakte de start 
moeilijk want om een goed gesprek te voeren moet je elkaar vertrouwen. 
Het vertrouwen konden we alleen terugwinnen door te zeggen wat we 
doen en te doen wat we zeggen. 

Terugblik wethouder Kees Wielstra

Het overeind houden van ons 
zorgsysteem was een uit- 
daging van hele andere orde. 
De kosten liepen vreselijk uit 
de hand door gebrekkig beleid 
en nieuwe regels vanuit 
Den Haag. In mijn werk heb 
ik er alles wat in mijn macht 
lag aan gedaan om te zorgen 
dat die mensen toch geholpen 
werden.  
 
Aan de vierjarige termijn is 
nu bijna een eind gekomen 
en we mogen nu in spanning 
afwachten of de kiezers hun 
vertrouwen ook op 16 maart 
in ons willen uitspreken. 
Ik ben in ieder geval beschik-
baar als kandidaat wethouder. 
Maar wel alleen binnen een 
bestuur waar inwoners 
blindelings op kunnen ver-
trouwen. Komt dat er niet, 
dan vul ik mijn rol graag in als 
volksvertegenwoordiger in de 
raad.

Voor nu spreek ik mijn op- 
rechte dank uit aan alle 
inwoners, ondernemers, 
dorpsbelangen en belangen- 
behartigers voor de fantas-
tische samenwerking en de 
waardevolle gesprekken in 
de afgelopen vier jaar. 

Kees Wielstra, wethouder 
Gemeentebelangen 
Dantumadiel

1  Kees Wielstra Rinsumageast

2   Sara Braaksma Wâlterswâld

3   Thealize Kooistra- Roorda Damwâld

4   Grietje de Boer-Hilarides De Westereen

5   Tako van Wieren De Westereen

6   Douwe Koonstra Driezum

7   Gaatze de Vries Rinsumageest

8   Wietze Stienstra De Westereen

9   Wijbren Heidstra De Westereen

10 Tjeerd Annema Feanwâlden

11  Albert Wijbenga De Westereen

12 Pieter van der Bij Rinsumageast

13 Hotze van Dijk Damwâld

14 Jouke Dantuma Driezum

15 Romke Postma Damwâld

16 Pieter Oegema De Westereen

17  Tjeerd Rintjema Damwâld

18 Tjipke Rozema De Falom

19 Willem Feenstra Damwâld

20 Gerrie Franken Bûtenpost

21 Pieter Jan Heidstra De Westereen

22 Baukje van Hijum Damwâld

23 Uitzen de Vries Mûnein

KANDIDATEN 
LIJST 2022



maart 2022 |  de Westereender |  13

Een man als een eiken balk, zonder oost of splinters
OENTSJERK - Jan Sierksma is negentig jaar oud, fietst elke dag nog, man-
telzorgt voor zijn vrouw Froukje, overleefde maagkanker en is nog steeds 
scherp in zijn gedachten en in het ophalen van herinneringen na een 
leven lang van bealgjen. Dus, stelt hij vast, van hard werken is nog nooit 
iemand minder geworden. ,,Kinst der âld mei wurde, je moatte net te 
sacht opgroeie. Wy wisten net fan stress en burnout.’’

tekst: Bonne Stienstra Foto: Jaap de Boer

Want hard gewerkt heeft Sierksma in 
zijn lange leven. Nu woont hij in een 
appartement in Oentsjerk, maar zijn 
werkzame leven speelde zich af aan de 
Houwen onder Reitsum. Daar werd hij 
geboren op een boerespultsje en daar 
bouwde hij 46 jaar later een ligboxstal 
voor zijn zeventig koeien.

Hij was zijn arbeidzame leven al heel 
jong begonnen. Hij herinnert zich nog, 
dat hij als zevenjarig jongetje samen 
met een vriendje in opdracht van een 
veekoopman lopend een koe van Licht-
aard naar de slachter in Ferwert bracht. 
Het leverde hem een dubbeltje op en hij 
kocht er een ijzeren eetlepel voor. 
Jan Sierksma was geen studiebol. Ge-
zond verstand had hij wel, maar aan 
leren ontleende hij geen enkele vreugde. 
Acht jaar lagere school zou hij volgen en 

toen hield hij het leren voor gezien. Nog 
op de lagere school molk hij als dertien-
jarige bij een boer ‘s middags de koeien 
en toen de arbeider wegviel, toen deed 
de jonge Jan de ochtendbeurt er ook 
even bij. ,,Ik hie op skoalle muoite om 
de eagen iepen te hâlden, soms foel ik 
yn sliep.’’

Eiken balk
Hij hielp zijn heit op het boerespultsje, 
dat wat afgelegen lag en dat pake Fokke 
ooit van de diaconie mocht huren. Pake 
Fokke kwam van Ryptsjerk - hij was er 
molenaar en had één koe - en de do-
minee daar schreef als aanbeveling over 
pake: ,,Hij is een man als een eiken balk, 
zonder oost of splinter. En hij is niet do-
lerend.’’ Dat laatste gold eind negentien-
de eeuw in de tijd van kerkafscheiding 
als een pré.

Ze waren als kinderen met hun zevenen, 
drie broers en vier zusters. Ze sliepen op 
de zolder, jongens en meisjes gescheiden 
door een schot. Als het sneeuwde, lag de 
sneeuw op de dekens en licht hadden ze 
niet. Sierksma: ,,Wy klauden yn it don-
ker by de ljedder op en der hat noait ien 
in poat brutsen. Wy wiene tsjuster wend.’’

Sierksma heeft een scherp geheugen 
voor details en anekdotes. Denkend aan 
de tijd, dat hij als jongen twee keer daags 
de koeien molk, zegt hij: ,, Ik barde 14 
gûne yn ‘e wike. Ik hear noch it ratteljen 
fan de jildstikken yn myn bûse, doe’t ik 
de earste kear myn lean krige.’’

Hij belandde na de lagere school in het 
losse werk. Hij hielp andere boeren en 
hij hielp zijn vader als de negen koeien 
gemolken moesten worden. ,,Ik ha noait 
ien kend dy’t sa goed melke koe as heit’’, 
zegt hij. Heit had tijdens het melken een 
kettinghorloge bij zich, maar niet om te 
zien hoe laat het was. ,,Heit naam by 
elke ko de tiid op om te sjen, hoe lang as 
er der oer dien hie.’’

Rieren
Zelf kon Sierksma ook aardig melken en 
dat kwam hem van pas bij het melken 
van rieren (pinken). Dat zijn lastige da-
mes als ze nog jong zijn en kleine uiers 
hebben. En ze zijn nukkig en onrustig. 
Jan Sierksma molk er bij een boer elke 
dag tien, in de jister, een weide pal achter 
de boerderij. 

Sierksma: ,,Se rûnen yn it lân. Ik moast 
se fange en dan ek noch allinne it span-
tou om de poaten bine. Ik tink, dat de 
measte hjoeddeiske boeren dat net kinne 
soene. Ik sil dy sizze: ik ha wol sitten te 
janken ûnder in ko, sa wurch wie ‘k. Mar 
pake Fokke sei altyd: ‘Wurgens is noch 
gjin lammens’.’’ 

Er zat in hem een groot verlangen om 
zelfstandig boer te worden en hij kocht 
aan de Houwen een boerderijtje, ruilde 
met zijn ouders en kwam alleen midden 
in het land te wonen. 25 jaar was hij, werd 
boer op de 7 hectare tsjerkelân en kocht 
acht koeien. Hij molk ze en besteedde 
zich intussen uit bij andere boeren. 

Drie jaar later trof hij Froukje, Froukje 
van Buitenpost. Die maalde niet om de 
eenzaamheid op het afgelegen boerde-
rijtje midden in het land, die maalde 
niet om het gebrek aan elektriciteit en 
stromend water. ,,Och’’, zegt hij, ,,wet-
ter om te drinken kaam út de loft en 
in ôfbrutsen tûke joech waarmte yn de 
houtkachel.’’ 

Ze trouwden en Jan Sierksma vergeet 
nooit hoe ze na de bruiloft ’s avonds 
met hun tweën thuis kwamen. ,,Ik hie 
fergetten de oaljelampe te fullen. By it 
ljocht fan in lusifer ha’k Frouk ris goed 
besjoen.’’

Froukje werd daarna zijn steun en 
toeverlaat, ze kregen vijf kinderen en 
ze bevochten daar aan de Houwen 
de armoede, breidden de boerderij uit 
tot twintig koeien en kregen in 1978 
de kans nieuw te bouwen. Sierksma 
moest van twintig naar zeventig koei-
en. Ze verkochten hun boerderijtje en 
leenden van de bank. Sierksma: ,,Dat 
wie gjin probleem, se hiene wol fer-
trouwen yn my kenlik. Och, it jild woe 
altyd wol by my wêze.’’

Bermen
In november 1978 legden ze de eer-
ste steen voor hun nieuwbouwwoning, 
de ligboksstal was al in gebruik. Op 
de steen staat : ‘Wy hoopje op Gods 
seine’. Achttien hectare land had-
den ze, dat was te weinig voor al die 
koeien. Sierksma kocht voer in en 
bleef de bermen maaien. Sierksma: 
,,In moderne ligboks en dochs noch 
bermmeane. Ik ha my der noait foar 
skamme, it begruttet my no noch as 
ik sjoch dat der tsjinwurdich neat dien 
wurdt mei it bermgêrs.’’

De start op de nieuwe plek was be-
paald niet florissant voor de Sierksma’s. 
Hij kocht in de herfst vier pinken op 
een moment dat het vee erg duur was. 
Bijna 10.000 gulden telde hij neer voor 
de koeien, maar er kwam ziekte in de 
veestapel. ,, Flak foar Kryst is de lêste 
fan dy fjouwer rieren fuortgien foar de 
slacht. Tsientûzend goune fuort, koest 
dy der net tsjin fersekerje.’’

Bovendien kwam in 1979 daar nog eens 
de sneeuwwinter overheen. De stal was 
nieuw, maar kennelijk noch niet afge-
dicht, want het sneeuw stoof naar bin-
nen. Barre tijden waren het, in alle op-
zichten, maar Jan en Froukje Sierksma 
bleven overeind. Dat wekte bewondering 
bij de heren van de ruilverkaveling. Toen 
ze op bezoek waren, hoorde Sierksma 
een van hen zeggen: ,,As jo út in sa’n 
djip gat komme, kinne jo wat.’’ Hij kreeg 
daarom meer hectares toebedeeld dan 
was gepland.

Toen hij ophield en de boerderij over-
droeg aan zijn zoon Fokke, had hij 60 
hectare, waarvan 46 op naam. Tot zijn 
85ste bleef Jan Sierksma zijn zoon 
helpen, want zoals gezegd, van hard 
werken is niemand minder geworden. 
Hij maakte elke dag zijn reisje naar de 
Houwen. Was het niet om te werken, 
dan was het wel om even bij zijn Friese 
paard te kijken.

Paarden
Paarden hebben altijd een grote rol in 
zijn leven gespeeld. Hij bouwde een 
naam op als ‘belearder’ van paarden. Je 
zou hem bijna een paardenfluisteraar 
kunnen noemen. Hij zegt: ,,Je moatte in 
soad tsjin hynders oanprate, krektlyk as 
tsjin hûnen. Der wie in boer, dy beloofde 
my in ryksdaalder as ik in hynder fan de 
jister nei de skuorre brocht wylst ik der 
op siet. It wie net in maklik hynder en 
ik wie noch mar in jonge. Ik praatte oan 
ientriedwei tsjin him en sette him yn in 
greppel. Sa koe ik der op komme en sa 
rieden wy nei de boer.’’

Gehandeld heeft hij ook wel in paarden, 
in dat kader was een bezoek aan de Bur-
gumer Merke in september vaste prik. 
Toen hij daarmee ophield, bleef hij zijn 
Friese paard bij zoon Fokke houden. 27 
jaar oud werd het paard, onlangs is het 
dier overleden. 

Jan Sierksma: ,,Hy waard minder en 
minder en op in stuit wist ik, dat wy him 
ynsliepe litte moasten. De feearts soe de 
oare deis komme, mar dy dei lei it bist de 
moarns dea yn it strie fan syn boks. De 
natoer hie it dien, koe it moaier?’’

DWD uit Dokkum neemt attack Benelux over
‘Drukker dan ooit  
door stijgende gasprijzen’
DOKKUM - Douwe Wytze Dijkstra (34) uit Metslawier van installatie-
bedrijf DWD Service heeft Attack Benelux overgenomen. Vanuit zijn 
nieuwe pand aan de Damzijl in Dokkum verkoopt hij nu houtvergassers, 
pelletketels en onderdelen. Dit gaat hoofdzakelijk via de webshop, 
maar mensen mogen op afspraak ook langskomen in de showroom om 
kennis te maken met de houtvergasser, zodat ze met eigen ogen kun-
nen zien hoe het systeem werkt. 

De telefoon staat roodgloeiend bij 
DWD Service in Dokkum. ,,Vanwege 
de hoge gasprijzen zijn er steeds meer 
particulieren en bedrijven die hun 
huis, loods of bedrijfspand duurzaam 
willen verwarmen. Naast de webshop 
van Attack is hij ook verantwoordelijk 
geworden voor Defro Nederland (zie 
kader). Hij was al langere tijd dealer 
van Attack en staat voor honderd pro-
cent achter het product. ,,Het voor-
deel is dat wij de nodige kennis van de 
houtvergassers in huis hebben omdat 
wij ze zelf ook installeren, dus wij we-
ten wat we verkopen.’’ 

Nieuwe manier van stoken
Ook de klanten zijn volgens DWD 

laaiend enthousiast over deze nieuwe 
manier van stoken die in Nederland 
nog vrij onbekend is. ,,Het mooie van 
de houtvergasser is dat gebruikers hun 
eigen `afvalhout` kunnen omzetten in 
warmte. Ze hoeven het hout niet af 
te voeren en het is ook nog eens een 
duurzaam systeem. Dus beter voor 
het milieu én voor de portemonnee’’, 
legt Douwe uit. Hij voegt er wel aan 
toe dat de houtvergasser niet voor ie-
dereen geschikt is. ,,Dat hangt van het 
type woning of bedrijfspand af. Deze 
houtvergassers zijn – alleen al qua 
formaat - vooral geschikt voor vrij-
staande woningen, woonboerderijen 
en bedrijfspanden. Daarom is er in 
deze regio ook veel vraag naar, omdat 

we in een uitgestrekt gebied wonen 
met veel oude woningen die niet goed 
geïsoleerd zijn. Op deze manier kun je 
je pand toch gasloos verwarmen.’’

Fries en vertrouwd
Ook voor andere duurzame oplos-
singen kunnen mensen bij DWD 
Service terecht. Het bedrijf bestaat 
inmiddels twaalf jaar en is gespeciali-
seerd in duurzaamheid. ,,Hoewel we 
nu ook een groothandel zijn willen 
we zoveel mogelijk het installatie-
werk er bij blijven doen’’, stelt de ei-
genaar. Hij heeft inmiddels een vaste 
kracht in dienst. Daarnaast werkt 
Douwe met verschillende ZZP’ers 
samen. ,,Maar we kunnen wel meer 
werknemers gebruiken, alleen is het 
moeilijk om goed personeel te vin-
den’’, stelt hij. Lange levertijden en 
mankracht vormen op dit moment 
zijn grootste zorg. Toch zet hij al-
les op alles om kachels en onderde-
len voor zijn klanten op voorraad te 
houden. De website is nu klaar, dus 
alles draait. ,,Dat moet ook, want wij 
willen onze afspraken wel nakomen. 
We merken van klanten uit de rest 
van Nederland dat wij zo ook bekend 
staan, als Fries en vertrouwd.’’ 

Over DWD, attack en Defro
Attack Benelux is één van de 
grootste producenten op het ge-
bied van houtvergassers, pellet cv-
ketels en hout cv-ketels. Ze leve-
ren aan meer dan 49 landen over 
de hele wereld. De ketels worden 
zo ontwikkeld, dat ondanks de 
hoge kwaliteit, functionaliteit en 
het hoge verbrandingsrendement 
er toch een scherpe prijs gehan-
teerd blijft. Dit alles komt samen 
in ketels met een strak design. 
Deze producten van Attack wor-
den zo gemaakt dat de ketels vol-
doen aan de huidige milieu nor-
men, kortom: Attack ontwikkeld 
topproducten met respect voor 
het milieu. 
Zie ook: www.attackbenelux.nl

Defro Nederland is de enige im-
porteur voor pelletketels en onder-
delen in Nederland. Het komende 
jaar staat in het teken om dit pro-
duct beter op de markt te zetten 
en de vervangonderdelen op pijl te 
krijgen. Zie ook: www.defro.nl

Bovenstaande producten werken 
goed samen met bijvoorbeeld een 
PV-systeem of zonneboiler. Verder 
kunnen klanten bij DWD Service 
terecht voor onder andere zonnepa-
nelen, warmtepompen, rookgaska-
naal en waterontharders. De kracht 
van DWD Service is dat zij een to-
taalpakket bieden, van het adviseren 
en leveren tot het installeren van het 
product. Zie ook www.dwdservice.nl

Jan Sierksma heeft 
zijn leven lang hard 
gewerkt. Hij begon 
ooit als boerenarbeider 
en werd later boer 
aan de Houwen onder  
Reitsum.
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P1 

SAMEN  
RECHT  
DOEN  

Zo gaan wij samen recht doen 

Noardeast - Fryslân 

1 Zo gaan wij met geloof de toekomst in 
Een oudere heeft geen ‘voltooid leven’ maar zit in een 
waardevolle levensfase. De gemeente biedt bezoek aan huis aan 
om de behoeften van ouderen in kaart te brengen.  

2 Zo gaan wij met hoop de toekomst in 
De gemeente moet het plaatsen van zonnepanelen zoveel 
mogelijk stimuleren: op daken en niet op kostbare landbouw-
grond of in de natuur. Gaswinning is te problematisch.  

3 Zo gaan wij met liefde de toekomst in 
Kinderen opvoeden is een mooie taak, die in combinatie met een 
baan ook zwaar kan zijn. De gemeente moet alle mogelijkheden 
benutten om gezinnen te ondersteunen.  

Kijk voor meer informatie op 
Noardeast - Fryslân.christenunie.nl 



maart 2022 |  de Westereender |  15

marcel de Vries scoort in Hilversum met plattelandshumor
DOKKUM/WESTERGEEST - Voor de tweede keer op rij werd Marcel de Vries (40) 
uit Dokkum dit jaar genomineerd voor de Gouden Podcast met zijn humoristi-
sche podcast Zender Obama. Eerder won hij al de Gouden RadioRing voor zijn 
radioprogramma Morgenstond van RADIONL. ,,Het is vooral een signaal dat er 
meer is dan alleen de Randstad’’, zegt Marcel die bescheiden is en blijft.

tekst: Klasina van der Werf

Het is ruim 25 jaar geleden dat 
Marcel de Vries als 15-jarige jon-
gen uit Oudwoude begon bij de 
piratenzender Action. ,,Ik wist al-
tijd al dat ik de muziek in wilde en 
zo’n piratenzender vond ik vooral 
heel stoer. Ik hield niet zozeer van 
die piratenmuziek, maar radio ma-
ken zat er vanaf het begin al in. Op 

5 oktober 1997 werden we voor de 
tweede keer gepakt door de politie. 
Ik vergeet het nooit meer. Dit jaar 
zijn we van plan een reünie-uitzen-
ding te houden’’, vertelt Marcel. Hij 
heeft veel van die tijd geleerd, vooral 
om te improviseren. Dat Marcel van 
zijn hobby ooit zijn werk zou maken 
had hij niet verwacht. ,,Hilversum 
is een godseind weg en ik had een 
Fries accent, dus hoe zou ík ooit op 
de radio komen?’’

Van visboer tot radiopresentator
Na de Mavo belandde hij op de op-
leiding elektrotechniek. Verschillende 
banen heeft hij gehad, zo werkte hij in 
de bouw, bij Isoschelp, hij was voeger, 
stond op de vuilniswagen en tot slot 
kreeg hij een baan bij vishandel Spij-
kerman in Kollum. In zijn vrije tijd 
bleef hij radio maken, onder andere bij 
de lokale omroep die toen nog Radio 
Noordoost-Friesland heette. Marcel 
presenteerde een jongerenprogramma 
en maakte jingles. In 2007 solliciteerde 
hij naar een baan als DJ bij RADIONL 
in Sneek, het ‘zusje’ van Waterstad FM. 
,,Ik kwam door de selectie en mocht 
elke ochtend een programma presen-
teren, van negen tot twaalf. Het ver-
diende minder goed dan bij de visboer, 
maar ik ben er toch voor gegaan. Dit 
was wat ik écht leuk vond.’’

Edwin Evers grote voorbeeld
Niet veel later kreeg Marcel zijn ei-
gen radioprogramma Morgenstond 
bij RADIONL. Dat presenteert hij 
nog steeds elke ochtend van 6 tot 10 
uur. Wekelijks luisteren maar liefst 
600.000 mensen naar RADIONL. 
,,Mijn grote voorbeeld is Edwin 
Evers. Toen hij stopte zijn veel luis-
teraars overgestapt onder andere naar 
RADIONL. Dat de sfeer in mijn 
programma soms met die van Evers 
wordt vergeleken vind ik een groot 

compliment. Ik probeer het program-
ma zó te presenteren dat ook mensen 
die niet persé van Nederlandse mu-
ziek houden graag naar mijn pro-
gramma luisteren. Het is een gezel-
lige zender, dus de sfeer moet goed 
zijn. Sfeer is alles!’’ Naast zijn baan bij 
de radio volgde de Dokkumer de Ve-
ronica Radioschool in Hilversum en 
leerde daar veel van mensen uit het 
vak. In die tijd had hij nog de wens 
om op het Media Park te werken. 
,,Sinds ik vader ben heb ik die am-
bitie niet meer. Het is mijn broertje 
Jacob trouwens wel gelukt. Hij is ver-
huisd naar Hilversum en werkt onder 
andere voor NPO Radio 1.’’

Gouden RadioRing
In 2007 kwam Marcel op het idee om 
een nieuw spelletje te bedenken voor 
zijn programma. Het werd de SMS 
Bingo, waarbij mensen meespeelden 
met hun eigen telefoonnummer. Hij 
vroeg zijn collega Homme Mulder, 
met wie hij een klik had, om mee te 
werken als typetje. ,,Hij speelde no-
taris Mulder. Dat gaf het programma 
zo’n boost. Iedereen die naar het pro-
gramma luisterde wilde meedoen. Het 
werd een fenomeen.’’ Een jaar later 
won het programma de Gouden Ra-
dioRing. Daar is hij zelf nog steeds het 
meest verbaasd over. De jaren daar-
voor hadden Edwin Evers en Coen 
en Sander gewonnen. ,,Wij hadden 
de oproep gedaan: als je op ons stemt, 
stem je voor Nederlandstalige muziek. 
Dat heeft gewerkt. We waren geno-
mineerd met Giel Beelen en Gerard 
Ekdom. Wij waren de underdog en 
dat maakte het extra bijzonder. Op 
het moment dat we wonnen was mijn 
leven een roller coaster. De RadioRing 
werd toen nog gepresenteerd vanuit 
Carré. ’s Avonds was het Gouden Te-
levizier-Ring Gala dus ik liep daar als 
28-jarige samen met Homme Mulder 
over de rode loper tussen al die grote 
namen. Met deze gouden ring’’, zegt 

Marcel terwijl hij de ring laat zien en 
constateert dat het tijd wordt om ‘em 
weer even op te poetsen.

Plattelandshumor
En dan de podcast. Samen met zijn 
broer Jacob had hij al een aantal 
Fryske Fideo’s gemaakt die viral 
waren gegaan, zoals de parodie op 
Carglass met Gurbe fan Autoruten 
en het filmpje Gurbe en de Elfste-
dentocht over de Hollanders die 
na een paar nachten vriezen al in 

rep en roer zijn. Daarmee haalden de 
Friese broers de landelijke media. Het 
idee van Zender Obama begon als 
een geintje op de radio en bleek een 
schot in de roos. ,,Het is een fictief 
hoorspel. Als je een typetje speelt kun 
je alles zeggen wat je normaal nooit 
zou doen, dat maakt het zo tof ’’, ver-
telt Marcel. Zijn video’s werden elke 
vrijdag na de uitzending gedeeld op 
social media en 150.000 keer beke-
ken. Volgens de presentator komt dat 
doordat er een enorme behoefte is aan 
nuchtere content. ,,Plattelandshumor 
noem ik het. Wat dat betreft zijn wij 
daar in Hilversum een vreemde eend 
in de bijt.’’ 

Zender Obama Podcast
Zijn broer Jacob kwam op het idee 
om van de tientallen uitzendingen 
een podcast te maken. Deze keer rie-
pen ze de luisteraars op: hou je van 
piratenmuziek? Stem dan op Zender 
Obama. Dat deze podcast voor de 
tweede keer op rij tot de populairste 
podcasts van Nederland behoort is 
volgens Marcel een mooi signaal dat 
er meer is dan alleen de Randstad. 
Marcel bedacht termen als de lady, 
groene knuppels en Titom die je op 
feestjes en in kroegen terug hoort. 
Hij had echter niet verwacht dat het 

zo zou leven op het platteland. ,,Dat 
is echt bizar. Ik loop er niet mee te 
koop, integendeel, laatst hoorde ik op 
een camping een grote groep jeugd 
die Zender Obama keihard aan had 
staan. Vreselijk om zo je eigen stem te 
horen. Ik dacht, als ze maar niet ont-
dekken dat ik het ben.’’

Doen wat je leuk vindt
Inmiddels heeft hij Zender Obama 
even op een zacht pitje gezet. ,,Het 
is veel werk en ik wil nooit in herha-
ling vallen. Het is de kunst om op 
het hoogtepunt te stoppen. Boven-
dien trek ik me de reacties op social 
media aan. Als er 999 positieve reac-

ties zijn en één slechte, dan denk ik 
al: misschien wordt het saai, ik moet 
er maar mee stoppen.’’ Voorlopig 
gaat hij door met radio maken bij 
RADIONL, want daarvoor vindt 
hij het vak veel te mooi. ,,Dat wil ik 
mijn zoon Mathijn, die nu acht jaar 
is, ook meegeven. Dat hij iets gaat 
doen wat hij leuk vindt.’’ Zelf is hij er 
trots op dat hij met Zender Obama 
een ode aan de piratenmuziek heeft 
gebracht. ,,Gerard Ekdom noemde 
me tijdens de uitreiking ‘ouwe pi-
raat’. Daar ben ik trots op.’’  

It tientsje fan tante Beitske
Fan myn skoansuster krige ik in 
pear wiken nei’t ik myn jierdei hân 
hie noch in tientsje. Dat wie moai 
fansels, mar it kaam yn ‘e beurs 
telâne en der binne grif boadskip-
pen mei betelle. Nuttich, mar neat 
foar de jierdei. 

Wiken letter wie ik mei ús dochter 
in dei nei Ljouwert om te winkeljen 
en om aardige dingen te dwaan. Sa’n 
dei begûn altiten mei in kopke kofje 
mei wat lekkers derby by de V&D. 
En dêr op ‘e frouljusôfdieling seach 
ik him hingjen. De reinjars dêr’t ik 
al tiden om socht. It wie krekt myn 
kleur en ek it model wie nei ‘t sin. 
Allinnich de priis wie fier boppe de 
begrutting en der moast ek noch 
in sjaaltsje by. Dat der moast earst 
noch mar efkes oer neitocht wurde. 

Under it kofjedrinken hienen wy it 
der wiidweidich oer en de dochter 
kaam mei de oplos-
sing. “Dan keapet 
mem it sjaaltsje dochs 
fan dat tientsje fan 
tante Beitske.” He, dat 
wie ek sa. Dan foel de 
priis ek al wer ta. De 
jas en it sjaaltsje waar-
den kocht. 

Doe moast it fanke 
noch in pear nije skuon 

ha en it bern hat in hiel grutte foet. 
Dat doe’t wy einliks in pear yn har 
maat fûn hienen, dy’t hja ek noch 
moai fûn, sei se benaud: “Se binne 
wol djoer, mem.” “Ei, bern. We 
dogge dat tientsje fan tante Beitske 
derby, dan falt it wol wat ta.” Sa, wie 
dat ek wer regele. 

Wy ha in noflike dei hân tegearre. 
Yn it Frysk Museum wie wol sa’n 
soad nijsgjirrich guod, dat de mid-
dei wie fierhinne foarby doe’t wy 
wer bûten kamen. It pankoekhûs yn 
‘e Grutte Heechstrjitte wie ús lêste 
adres. Ik sei: “Do sikest mar in lekke-
re pankoek út. Dat docht mem ek en 
as de priis ús ôffalt dogge wy gewoan 
it tientsje fan tante Beitske derby.”

Selden ha ik fan ien tientsje sa’n 
wille hân.

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

In de studio van Radio NL 
presenteert Marcel de Vries 
de ochtendshow Morgen-
stond, elke ochtend van 
6.00 tot 10.00 uur.

 DJ Marcel de Vries toen 
hij in 2009 de 

Gouden RadioRing won.

Marcel de Vries dit jaar 
tijdens de nominatie 

van de Gouden Podcast.
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Doneer nu 
je statiegeld 

aan Oekraïne, 
Coop verdubbelt 

de opbrengst

GIRO

555

Goed doel steunen?
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SNS Dokkum kiest voor 
persoonlijke benadering
DOKKUM - Anja Tijsma uit Dokkum en Wouter Talsma uit Leeuwarden 
zijn de vaste gezichten bij de SNS in Dokkum. Het is bijna een jaar 
geleden dat de nieuwe vestiging aan de Hoogstraat 1 in Dokkum werd 
geopend. ,,Wij onderscheiden ons daarmee van andere banken die 
steeds vaker hun kantoren sluiten’’, stelt Wouter Talsma.

Niet voor niets is de nieuwe slogan 
van SNS: Eerst de mens, dan het 
geld. ,,De persoonlijke benadering 
staat bij ons voorop. Dat spreekt 
ons bij deze bank ook aan’’, zeggen 
Wouter en Anja die allebei ruime 
ervaring hebben opgedaan bij ver-
schillende banken. Mensen kunnen 
bij SNS dan ook zonder een afspraak 
te maken naar binnenstappen. Anja 
werkt sinds april vorig jaar bij deze 
vestiging in Dokkum. ,,Ik woon hier 
vlakbij, dus kan ik lopend naar mijn 
werk. Ik zie het als een uitdaging om 
dit kantoor, zelfs in coronatijd, goed 
op de kaart te zetten.’’ Dat was ook 
voor Wouter de drijfveer om in Dok-

kum aan de slag te gaan. Hij kende 
de stad vooral van het voetballen. ,,Ik 
speelde altijd bij Stiens en onze grote 
concurrent was Be Quick Dokkum’’, 
lacht Wouter.

Bankzaken en hypotheekadvies
Anja en Wouter hebben het gevoel 
dat steeds meer mensen SNS in 
Dokkum al weten te vinden. ,,Als het 
straks weer drukker wordt in de stad 
neemt dat alleen maar toe’’, zo herin-
nert Anja het zich nog van de vorige 
zomer. Mensen kunnen bij de bank 
terecht voor de dagelijkse bankzaken, 
zoals betalen, sparen en verzekerin-
gen, maar ook voor hypotheekadvies 

zijn ze bij SNS aan het juiste adres. 
Wouter: ,,Veel mensen hebben vra-
gen over het oversluiten van hun 
bestaande hypotheek. Daar kan ik ze 
bij helpen. Als de plannen concreet 
worden verwijs ik ze door naar onze 
financieel adviseur, Angela van der 
Staal.’’ Het team wordt binnenkort 
weer aangevuld met Anita die nu nog 
met zwangerschapsverlof is.

Overstapservice
Ook als mensen willen overstappen 
van bank zijn ze welkom om bij de 
vestiging in Dokkum naar binnen te 
stappen. ,,Niet voor niets is de sfeer 
hier huiselijk en we hebben lekkere 
koffie’’, zegt Wouter. Anja voegt er 
aan toe dat het aan de hand van de 
Overstapservice eenvoudig is om te 
wisselen van bank. ,,Het voordeel van 
onze bank is dat we met een klein 
team werken. Als klanten uit de regio 
Noordoost-Friesland bellen krijgen 
ze één van ons aan de lijn. Daarnaast 
is iedereen welkom om – zonder af-
spraak – langs te komen tijdens onze 
ruime openingstijden.’’

SNS Dokkum aan de Hoogstraat 
1 is zes dagen per week geopend. 
Meer informatie: 030 – 6 333 000 
of snsbank.dokkum@sns.nl  

Openingstijden
Maandag 13.00 - 18.00 
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00
Zaterdag 10.00 - 17.00

Sake en Tjitske Banga starten 
tuincentrum met frisse moed
KOLLUMERZWAAG - Sake (48) en Tjitske (44) Banga uit Twijzelerheide 
hebben op 1 maart hun eigen tuincentrum geopend aan de Foarwei in 
Kollumerzwaag. Daarmee is het familiebedrijf gered en gaat voor Sake 
een droom in vervulling.

tekst: Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

‘Tuincentrum Banga’ prijkt voortaan 
op de gevel van het kantoor voor de 
grote kas. In 1985 gaven Sake zijn ou-
ders Jabik en Sijke de naam ‘Boom-
kwekerij Tuincentrum De Sweach’ 
aan hun bedrijf. ,,Dizze nije namme 
is yn hiel Nederlân te begripen’’, stelt 
Tjitske die haar man zal helpen in 
het tuincentrum waar ze kan. De drie 
kinderen van Sake en Tjitske – 18, 15 
en 14 jaar - springen in de weeken-
den bij. Sake Banga staat vanaf nu 
aan het roer. Voor hem is het tuin-
centrum geen onbekend terrein. ,,Ik 

bin hjir opgroeid en ha santjin jier 
oan it wurk west yn it túnsintrum, 
tegearre mei myn broer en âlders. 
Mar der koene gjin trije húshâldings 
fan bestean. Doe ha ik sein, dan sykje 
ik wat oars’’, vertelt Sake die vroeger 
de Tuinbouwschool te Frederiksoord 
heeft gedaan. Twaalf jaar is hij er tus-
senuit geweest en in die tijd was hij 
’s nachts vrachtenwagenchauffeur bij 
Faber Bloementransport. ,,Hy sjocht 
no foar it earst it ljocht wer ris’’, lacht 
Tjitske die medewerker P&O is bij 
Noventa in Buitenpost.

Kwaliteit en betaalbaar
Jabik en Sijke Banga hebben de leef-
tijd bereikt om te stoppen met hun 
werk. In coronatijd waren ze al aan 
het afbouwen en alleen in het voor-
jaar en in de zomer was het tuin-

centrum geopend. Het was in eerste 
instantie de bedoeling dat Theunis 
Banga het bedrijf over zou nemen 
maar hij kiest toch liever voor het 
hoveniersvak. En dus zou het bedrijf 
na 37 jaar ter ziele gaan. Voor Sake 
was dat de reden om het bedrijf als-
nog over te nemen. ,,Myn hert hat 
altyd al by dit wurk lein en myn gesin 
stiet der efter. Dus ik sjoch dit as in 
moaie kâns’’, zegt Sake. Ook Tjitske 
ziet het helemaal zitten. Zij zal zich 
onder andere over de boekhouding 
ontfermen en helpt ook mee in het 
tuincentrum. ,,Ik hâld derfan dat 
alles der spic en span útsjocht. We 
ha de lêste tiid drok dwaande west 
om alles klear te meitsjen foar de 
iepening.’’ Het tuincentrum onder-
scheidt zich met een goede kwaliteit 
bloemen en planten tegen een be-
taalbare prijs. Planten in alle soorten 
en maten zullen bij het tuincentrum 
verkrijgbaar zijn en Sake voorziet de 
klanten graag van advies. ,,It moat 
leechdrompelich wêze om hjir nei 
binnen te stappen en de kofje stiet 
foar elkenien klear’’, zegt Tjitske. 

Sake voegt er aan toe dat ze als ex-
tra service de bestelling voor klanten 
thuis kunnen bezorgen.

Kleur in de tuin
Sake en Tjitske blijven met hun gezin 
in Twijzelerheide wonen en Jabik en 
Sijke houden hun woning bij het tuin-
centrum aan. ,,Dan kinne wy jûns it 
hek ticht dwaan en hâlde sy der noch 
in bytsje sicht op.’’ De komende tijd 
hopen Sake en Tjitske vele mensen 
te verwelkomen in hun nieuwe zaak. 
,,Minsken kinne hjir terjochte foar fi-
oeltsjes en oare blommen dy ‘t kleur yn 
de tún bringe. Fierder binne der moaie 
trendy potten by it túnsintrum te keap. 
Mar klanten meie ek harren eigen 
potten meinimme, dan meitsje wy der 
in moai maitiidsstik fan’’, vertellen de 
nieuwe eigenaren enthousiast. In de 
toekomst willen ze leuke workshops 
organiseren en zo zitten ze nog vol 
met plannen. Maar dat komt allemaal 
nog wel, zo zeggen ze zelf. Stap voor 
stap. Eén ding is zeker, dat het stel 
deze stap gezet heeft, geeft hen nu al 
nieuwe energie.



18  |  de Westereender  

UITGERUST WAKKER

Boxspring 
Ninety

Nu met

€ 510,-
voordeel!

Bij Kapenga Wonen hebben wij voor ieder budget alles 
op het gebied van slapen en nog veel meer. Kom langs 

op onze slaapafdeling  en laat u adviseren door onze 

experts. Ontdek onder andere de bedden van Avek, 
slaapcomfort van Friese bodem. Nu gekroond tot beste 

uit de test!

Een goede nachtrust in een kwaliteitsbed

www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
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Schaatsverzamelaar Harrie Karssies uit Damwâld kan boeiend verhalen

Eldorado voor liefhebbers van schaatsen en historie
DAMWÂLD – Een klein eldorado voor de liefhebbers van schaatsen, maar 
zeer zeker ook van historie. Zo mag de prachtige, ruime vliering van Harry 
Karssies uit Damwâld, ingericht als ‘mini schaatsmuseum’ zeker genoemd 
worden. Een historische verzameling schaatsen, van in hoofdzaak ‘Fryske 
reedens’, ligt geweldig mooi uitgestald. 

tekst: Johannes van Kammen Foto’s: marcel van Kammen

Voor Harry Karssies, is deze collec-
tie het hoofddoel en de start van zijn 
verzameling, met daarnaast een groot 
aantal deelverzamelingen op schaats-
gebied, zoals veel boeken en nostal-
gische reclameobjecten. Een tiental 
vitrines maken het geheel bijna com-
pleet, met de nadruk op bijna, want 
de prachtige verhalen van de trotse 
bezitter maken er een fraai afgerond 
verhaal van. Wellicht herbergt Kars-
sies de grootste collectie verzameling 
kaarten van het Koninklijk huis op de 
schaats van Nederland.

Na een aantal omzwervingen, waaron-
der een groot aantal jaren in Dokkum, 
is het gezin uiteindelijk tot volle tevre-
denheid neergestreken aan de Foarwei 
in Damwâld. De liefde om te tuinieren 
kan zich hier ontplooien, maar voor 
Harry Karssies was het ook belangrijk 
om zijn enorme collectie schaatsen te 
kunnen exposeren. In eerste instantie 
voor zichtzelf, om na een drukke dag 
even de zinnen te verzetten, maar ook 
om gewoon van te genieten. ,,Deze 
verzameling betekent voor mij zoveel. 
Ik ben van kinds af aan een winter-
kind geweest. Sneeuw en ijs heeft mij 
altijd geboeid. Ik was altijd buiten en 
nog steeds is de winterperiode voor 
mij bij uitstek de tijd van het jaar. He-
laas missen we zo vaak het ijs. Jammer, 
maar ik moet het daarom doen met 
mijn schaatsenverzameling, die veel 
verder gaat dan alleen de schaatsen’’, 
vertelt Karssies.

Duiken in de historie
Het verzamelen is min of meer bij toe-
val ontstaan. Karssies kocht twee paar 
oude schaatsen, gewoon omdat hij die 
mooi vond. ,,Wist ik veel dat dit het 
begin vormde van een verzameling. 
Nee, natuurlijk niet, het derde paar 
kon er ook wel bij. Pas bij het vijfde 
paar kwam de echte honger naar meer. 
Het was wellicht een aarzelend begin, 
maar nu is het een passie. Ik weet dat 
sommige mensen het maar raar vinden, 
wat houtjes met ijzers eronder. Maar 
het gaat veel verder. Je zoekt naar de 
achtergrond. Vaak stuit je op de grote 
bekende merken, zoals Nooitgedacht, 

Hoekstra enz., maar juist de kleine fa-
briekjes, smeden en andere producen-
ten, maken het verhaal compleet.’’ 

Om zijn verhaal te illustreren pakt hij 
doelbewust een paar Friese schaatsen. 
P. Oly staat er in het ijzer gegraveerd. 
,,Dit is zo’n prachtig en uniek voor-
beeld. Ik zag deze op Marktplaats. Er 
werden vier paar schaatsen aangebo-
den. Ik zocht contact en vroeg of er 
ook een naam van de producent op 
stond. Drie waren de bekende mer-
ken en de vierde P. Oly. Ik kende deze 
naam niet, ik had zelfs nog nooit van 
hem gehoord, terwijl ik toch vrij veel 
weet van schaatsenmakers. Ik wist dat 
er in Sneek Oly’s waren die schaatsen 
hadden gemaakt, maar P. Oly kende ik 
niet. Ik heb navraag gedaan bij de Pool-
ster, een verzamelclub op dit gebied 
waar ik lid van ben, maar niemand die 
hem kende. Dat is prachtig, je hebt niet 
alleen iets unieks, maar ook het uitzoe-
ken waar hij woonde, werkte en leefde 
is schitterend werk, vooral vanwege de 
contacten. Dat is duiken in de historie, 
dat is genieten.’’ Zo zou Karssies uren 
kunnen doorgaan, want de schaatsen 
die normaal alleen de kou trotseren, 
lijken plotseling 
warme en leven-
dige getuigen te 
worden van het 
verleden, met 
ieder hun eigen 
verhaal. 

Naast schaatsen staan er op de zol-
der duizenden boeken over schaatsen 
uitgestald, waaronder een collectie 
jeugdboeken met fraaie voorplaten en 
dan specifiek de ‘ongeval boeken’, die 
vroeger vooral tijdens de kerstdagen 
aan de kinderen werd gegeven. De 
zondagschoolboekjes, zoals ze ook wel 
bekend staan. Harry wijst op een vitri-
nekast: ,,Zie je die prachtige omslagen. 
Allemaal boeken over kinderen die 
iets overkomen is op het ijs. Bijna zijn 
verdronken, of in het ziekenhuis zijn 
beland. Boeken waarin spanning, durf 
en lef verborgen zat. Het liep echter 
steeds goed af. Deze boeken vormen 
een mooi voorbeeld om de jeugd van 

toen te wijzen op de gevaren van het 
ijs. Wat waaghalzen kon overkomen, 
die buiten het boekje gingen. Ik las 
ze vroeger zelf ook, maar besefte toen, 
zoals vrijwel alle jeugd, de waarschu-
wende doelstelling niet”.

Hendrik Bruining
Bij de jeugdboe-
ken mag uiter-
aard de naam niet 
ontbreken van de 
Dokkumer onder-
wijzer Hendrik 
Bruining  (1850  - 
1925), die ook kin-

derboekschrijver, tekstdichter, teke-
naar en schilder was en het schaatsen 
ook hoog in het vaandel had. Bouke 
de hardrijder, Een dag uit visschen, 
Oude Wytske, en Hein Krol zijn vier 
boekjes van zijn hand. Harry Karssies 
is er heel bij mee dat hij ze in zijn be-
zit heeft. Hij heeft in 2014 zelfs een 
artikel hierover in het clubblad van 
De Poolster geschreven. ,,Ik vind het 
belangrijk om kennis te bewaren en 
te delen. Mijn visie is dan ook zoveel 
mogelijk opschrijven en binnen bereik 
van anderen brengen. Natuurlijk denk 
ik er wel eens over na wat er met mijn 
verzameling gebeurt als ik er niet meer 
ben. Ik ben nu 62 jaar, en hoop dat dit 

voorlopig niet aan de orde is. Mijn 
kinderen zullen er geen belang bij 
hebben. Valt de collectie uiteen, blijft 
hij bij elkaar? Ik weet het niet, maar 
mede daarom is het belangrijk dat er 
zoveel mogelijk opgeschreven wordt”.

Kaarten Koninklijk huis
Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is, klinkt het plotseling: ,,Ik 
denk dat ik de grootste collectie kaar-
ten van het Koninklijk huis op schaat-
sen bezit van Nederland. De Oranjes 
zullen er zelfs ongetwijfeld meer bezit-
ten. Ik vind dit gewoon prachtig, een 
collectie in een verzameling. Die deel-
verzamelingen zijn ook nodig, want 
ik moet mijzelf toch wel beperkingen 
opleggen. Ik ben geen superfan van het 
Koninklijk huis, maar vind het gewoon 
leuk en die vaak oude kaarten, zeggen 

zoveel meer. De prachtige schaatsen, 
maar ook de kleding van toen.” Het 
ene kruisje dat hij zelf in 1997 heeft 
verdiend, is niet opgevallen. De tocht 
dat hij een hongerklap kreeg. Hangend 
op een hek bij Bartlehiem, staand in 
slaap viel. Een jonge kerel ‘dwong’ Kar-
ssies om repen te eten. Dit met tegen-
zin van de schaatser, die de brui eraan 
wou geven, maar uiteindelijk zwichtte 
onder de dwang. ,,Ik ben hem nu ach-
teraf zo dankbaar. Ik zou hem graag 
alsnog willen bedanken.’’

‘Ik denk dat ik de grootste 
collectie kaarten van het 

Koninklijk huis op schaatsen 
bezit van Nederland’

Harry Karssies exposeert in 
zijn huis in Damwâld zijn 
enorme collectie schaatsen.

Achter elk paar schaatssen zit 
een verhaal, zoals deze met 
de naam P. Oly.

Protestantse Gemeente De Westereen

  Inzameldatums voor 2022

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

Uw oud papier steunt 

 Ook in 2022 komen de vrijwilligers bij u in de straat
om het oud papier in te zamelen. De opbrengst is bestemd

voor de Protestantse Gemeente De Westereen.  

OUD PAPIER KALENDER 2022

een goed doel

• Zaterdag 19 maart
• Zaterdag 23 april
• Zaterdag 11 juni

• Zaterdag 16 juli
• Zaterdag 27 augustus
• Zaterdag 8 oktober

• Zaterdag 19 november
• Zaterdag 17 december

Mocht u ook een kijkje willen 
nemen in het mini-schaatsmu-
seum, neem dan de tijd. Uiter-
aard eerst graag even bellen met  
Harry Karssies: 06-52091419 
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‘Dat mei wol yn ‘e krante’
,,Ik ha in tip foar dy.’’ Het is Jan Ro-
denhuis, in deze regio ook wel bekend 
als ‘Jan de oaljeman’. Ik leerde Jan zo’n 
acht jaar geleden kennen toen we nog 
in Ee woonden en ik als dorpsbewo-
ner onderdeel uitmaakte van de Dorps 
Ontwikkelings Maatschappij. Jan be-
middelde tijdens dit project tussen de 
gemeente en de bewoners. Daarnaast 
hielp hij mij aan mijn eerst opdracht 
als ZZP’er waar ik hem nog altijd 
dankbaar voor ben. ,,Do hast it sels 
dien’’, zegt Jan. En daar heeft hij ge-
lijk in, maar soms heb je een kruiwagen 
nodig, of een beetje geluk.

Dit keer belt Jan me voor iets anders. 
Hij volgt een schrijfcursus bij Tresoar 
en leerde daar Eelkje Postmus ken-
nen. ,,In frou fan 83 jier dy’t prachtich 
skriuwe kin’’, vertelt Jan. ‘Dit moat yn 
‘e krante’, hadden zowel Jan als haar 
medecursisten gezegd. ‘Wer wenje jo? 

Is der by jim yn ‘e buert net in lokale 
krant?’’, hadden ze Eelkje gevraagd. 
Eelkje woont in De Westereen. En óf 
ze daar een lokale krant hebben…

Bij het horen van ‘De Westereen-
der’ wist Jan wat hem te doen stond. 
Je bent ‘oaljeman’ of niet. Jan belde 
mij en gaf de tip en de gegevens van 
Eelkje. Ik vertelde dit weer aan uitge-
ver Pieter Jan Heidstra van deze krant 
en hij ondernam direct actie door bij 
Eelkje Postmus langs te gaan. Als re-
dactie waren we meteen enthousiast 
over haar herkenbare en humoristische 
verhaaltjes, uit het leven gegrepen. Bo-
vendien bleek vorig jaar uit de enquête 
dat lezers meer Fries in de krant willen. 
We stuurden onze Frysktalige jour-
nalist Nynke van der Zee naar Eelkje 
Postmus voor een interview. ‘Wat in 
machtich moai minske’, was ook haar 
reactie.

En zo geschiedde dat Eelkje Postmus 
uit De Westereen op 83e leeftijd door-
breekt als columnist van deze krant. 
Zoals ze zelf zegt: Better let as net. En 
zo vervulde Jan Rodenhuis wederom 
een belangrijke rol als olieman. En dat 
is maar goed ook, want soms zijn we 
in deze regio wat te bescheiden. Neem 
nou Marcel de Vries, die met zijn ver-
haal toevallig boven de eerste column 
van Eelkje staat in deze krant.

Deze Dokkumer heeft de Radio Ring 
in huis staan, de enige echte publieks-
prijs voor radiomakers in Nederland. Ik 
heb de ring zelf gezien toen ik hem in-
terviewde. Hij haalde ‘em onder uit een 
kastje waar de ring verstopt stond en 
zelfs een beetje stoffig was geworden. 
Niet dat Marcel niet trots is op deze 
prijs, integendeel. Maar hij loopt er 
niet mee te koop. Dat hij dit jaar voor 
de tweede keer op rij genomineerd was 

voor de gouden podcast vond hij toch 
wel de moeite waard om op LinkedIn 
te zetten. Gelukkig maar, want anders 
was ik nooit op het idee gekomen om 
hem te interviewen voor deze krant.

En zo zijn er vast nog een heleboel 
mensen die het verdienen om in de 
krant te staan. Ik hou altijd mijn 
oren en ogen open en ook mijn col-
lega’s staan op scherp. Maar mocht je 
een leuk verhaal of onderwerp heb-
ben waarvan je zegt ‘Dat mei wol yn 
‘e krante’, laat het ons vooral weten. 
Want zoals Johannes van Kammen 
tijdens de uitreiking van de Opstek-
ker tegen Dennis Veenker zei: ‘In onze 
krant besteden we graag aandacht aan 
talenten uit Noordoost-Friesland’. En 
daarvoor is het nooit te laat. Kijk maar 
naar onze nieuwe columnist.

Klasina van der Werf

COLUMN

Foto: Marit Anker

‘Meester’ Onno Bouma verlaat 
Noordoost-Friesland na 23 jaar
NOORDOOST-FRIESLAND - Onno Bouma (46) uit Ternaard neemt na 23 jaar 
afscheid van het onderwijs in de regio Noordoost-Friesland. Een bewuste 
keuze, maar toch met pijn in het hart. ,,Ik tink dat it better in bytsje sear 
dwaan kin dan dat elkenien de flagge útdocht.’’

tekst en foto: Klasina van der Werf

Onno Bouma is geboren en getogen 
in Wâlterswâld waar hij tot zijn 26e 
woonde. In 1999 studeerde hij af aan 
de Pabo. ,,Dat was in een tijd dat er 
weinig werk was in het onderwijs. 
Daarom heb ik eerst een tijdje meu-
bels bezorgd voor Meubel Meinders 
uit Damwâld. Via Eelke Haakma 
kwam ik bij cbs De Gearing in Ee te-
recht, als invaller. Het was mijn eerste 
en laatste school in 
deze regio’’, vertelt 
Onno, voor wie 
de cirkel daarmee 
rond is. Zijn eer-
ste echte baan was 
bij cbs De Bron in 
Dokkum, waar hij 
acht jaar meester was. ,,Dat was een 
mooie tijd. Toen ik daar begon zaten 
er 160 leerlingen op die school, bij 
mijn vertrek waren dat er 260.’’

Directeur
Onno weet van zichzelf dat hij uitda-
ging nodig heeft in zijn werk. Dus na 
tien jaar begon het leidinggeven steeds 
meer te kriebelen. In 2008 kreeg 
Onno de kans om directeur te worden 
van cbs De Rank in Metslawier. ,,Het 
trok mij toen heel erg aan om terug 
te gaan naar een kleinschalige school, 
misschien omdat ik zelf ook uit een 
dorp kom. In Dokkum waren we on-
derdeel van een wijk, de Kooilanden, 
maar in een dorp heb je weer te maken 
met een kerk en een dorpsfeest.’’ 

Verbinding 
Na Metslawier volgden de dorpen 
Oosternijkerk en Ee, waar hij de laat-
ste zes jaar directeur van was. ,,Hoewel 
de dorpen op nog geen tien kilometer 
bij elkaar vandaan liggen, is de menta-
liteit in de drie dorpen heel verschil-
lend. Metslawier is een heel stabiel 
dorp, Oosternijkerk is een echt onder-
nemersdorp en in Ee is de mienskip 
van groot belang. Zijn opdracht bij de 

laatste school was dan ook om de ver-
binding met het dorp te zoeken. ,,Dat 
is neffens my aardich slagge. Ik ha my 
hjir altyd wolkom fielt en de doar stie 
hjir iepen foar elkenien.’’

Personeelstekort
Dat Onno na ruim zes jaar dit dorp 
verlaat doet hem naar eigen zeggen 
dan ook wel ‘in bytsje sear’. ,,Ik zal 

vooral het team 
missen. De humor, 
maar ook hun in-
zet. Als we een 
lerarenprobleem 
hadden deden de 
juffen er altijd alles 
aan om dat samen 

op te lossen. Om er maar voor te zor-
gen dat de kinderen naar school kon-
den gaan’’, stelt Bouma. Voor hem als 
directeur heeft het personeelstekort 
hem de meeste kopzorgen bezorgd. 

,,Ik was altijd blij dat het ’s ochtends 
zeven uur was en dat niemand zich 
had ziek gemeld. Vóór corona was 
het lerarentekort al een probleem, nu 
helemaal. Drie jaar geleden konden 
we ons nog niet voorstellen dat hele 
klassen naar huis werden gestuurd, de 
laatste tijd keek niemand daar meer 
vreemd van op. Dat vond ik het minst 
leuke aan mijn werk, want als school 
wil je kinderen vijf dagen per week on-
derwijs bieden.’’ 

Teamflow
Wat hij als directeur altijd het be-
langrijkste heeft gevonden was om op 
zoek te gaan naar een positieve ‘flow’ 
binnen het team. ,,Als de leerkrachten 
zich goed voelen op hun werk, heb-
ben de kinderen daar profijt van. In 
coronatijd was dit wel lastiger en daar 
heb ik van gebaald. Ook mijn werk 
als beleidsmedewerker ICT binnen 
Stichting Arlanta, waar de 23 christe-
lijke basisscholen in deze regio onder 
vallen, verliep anders door het virus’’, 
vertelt Onno. Zelf ondervond hij ook 
de gevolgen van het coronavirus in 
een tijd dat er nog geen vaccins wa-
ren. Nog steeds loopt hij bij een long-

arts en is zijn energielevel niet terug 
op het oude niveau. Het weerhield 
Onno er niet van om te solliciteren 
op een nieuwe baan, die van directeur-
bestuurder bij PCBS De Librije in 
Gorredijk van Stichting VCSO. ,,Het 
was een kans die toe-
vallig op mijn pad 
kwam en die ik niet 
wilde laten schieten. 
De Librije is een 
grote school met 220 
leerlingen bij een 
kleine stichting in 
een voor mij redelijk 
onbekende hoek. Ik 
zie dit als een nieuwe uitdaging. Hoe 
moeilijk ik het ook vind om hier weg 
te gaan, voor mijn gevoel is het tijd om 
niet langer in ‘de klaai om te wrotten’. 
Ik geloof erin dat het goed is om niet 
te lang op één plek te blijven hangen 
Nieuwe mensen brengen ook weer 
nieuwe ideeën en inzichten met zich 
mee. Dat geldt voor mij in Gorredijk, 
maar ook voor mijn opvolger in Ee.’’

Afscheid
Het voelt voor Onno Bouma wel als 
een afsluiting van een periode van 23 

jaar in het onderwijs in Noordoost-
Friesland. ,,Ik waardeer de vrijheid 
die ik binnen stichting Arlanta heb 
gekregen. Hoogtepunten waren er 
zeker. Vooral de vele feesten zal ik 
nooit vergeten, zoals de opening van 
de kinderboekenweek, Kerstkuier en 
de laatste schooldag. Maar vaak zit 
het ‘em ook in de kleine dingen. Zo 
begroette ik de leerlingen ’s ochtends 
altijd bij het hek. Ieder kind wil graag 
gezien worden, daarom wilde ik alle 
kinderen graag even vriendelijk in de 

ogen kijken”, vertelt 
Onno. Op zijn laat-
ste schooldag mocht 
hij nog één keer 
een rondje door het 
dorp maken, voorop 
een trekker. Ouders, 
pakes en beppes 
kwamen spontaan 
naar buiten om hem 

uit te zwaaien. Kinderen zongen 
een lied voor hem en ’s avonds nam 
Onno afscheid van zijn team met wie 
hij ups en downs heeft meegemaakt. 
Wat hij het meest zal missen? ,,Dat 
zijn toch wel de mensen die ik heb 
mogen ontmoeten tijdens mijn werk 
in Ee. Daarom heb ik mijn collega’s 
een dienblad gegeven met daarop de 
tekst: Wat is belangrijker, vroeg grote 
Panda. De reis of de bestemming? 
Daarop antwoordde de kleine draak: 
Het gezelschap.’’ 

‘Hoe moeilijk ik het ook 
vind om hier weg te gaan, 

voor mijn gevoel is het 
tijd om niet langer in ‘de 

klaai om te wrotten’.’

‘Ieder kind wil graag 
gezien worden, daarom 
wilde ik alle kinderen 
graag even vriendelijk 

in de ogen kijken.’



22  |  de Westereender  

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Weekend Reclame
Vrijdag & Zaterdag

Advocaat Slof € 6.25
Kukelbôle € 3.95
4 appel� appen € 4.40
6 gesorteerde bolletjes € 2.45

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,65

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,65

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 7,65

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

advertentie A6 liggend.indd   1 27-1-2015   20:16:12
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Henk van der Veer, oud-eigenaar van de roggebroodfabriek in Broeksterwâld

‘It muoit my wol dat it breafabryk slút’ 
BROEKSTERWÂLD - De roggebroodfabriek was en is zijn lust en zijn leven. 
Hij woont nog altijd in één van de fabriekswoningen, houdt de ladingen 
goed in de gaten en als hij in de winkel een pakje roggebrood van Van 
der Veer verkeerd ziet liggen, zet hij het op de juiste plek. Henk van der 
Veer (83) uit Broeksterwâld is nog de enige oud-eigenaar van de fabriek 
die in leven is. Speciaal voor De Westereender doet hij zijn verhaal.

tekst: Klasina van der Werf

Henk van der Veer is geboren in 1938, 
een jaar nadat zijn vader Bartele van 
der Veer de roggebroodfabriek aan de 
Hoofdweg in Broeksterwâld liet bou-
wen. Henk is de derde uit een gezin van 
vijf kinderen. Of eigenlijk tien, want 
nadat zijn moeder (Fetje Smedinga) 
op 40-jarige leeftijd overleed kreeg zijn 
vader er met zijn tweede vrouw, Wap-
kje Kuiken, nog vijf kinderen bij. Van 
de vijf oudsten is Henk nog de enige 
die in leven is. ,,Ik fyn it sa jammer 
dat ik net mear mei myn broers en sus 
oer it fabryk prate kin. Ik woe se noch 
graach wat freegje,  foaral no’t it fabryk 
ticht giet.’’ Henk hielp al vanaf zijn 
veertiende mee in de fabriek. ,,Wik-
keltsjes ien foar ien om de breapakjes 
hinne dwaan, dat wie hânwurk.’’

Uitbreiding assortiment
De fotoboeken en krantenknipsels 
komen op tafel. ,,Dat is ús heit en dat 
binne myn broers’’, vertelt Henk trots. 
Samen met zijn broers 
runde hij de fabriek. 
,,Wy ha nea spul hân. 
Dat komt tink ik om-
dat we elk ús eigen taak 
hienen.’’ Zo zat de oud-
ste –Tjibbe - op kantoor, 
Eelke was verantwoor-
delijk voor het magazijn en de logis-
tiek, de jongste – Tamme – was ban-
ketbakker en Henk zelf specialiseerde 
zich in het roggebrood. ,,Us heit wie 
begûn mei it breafabryk, mar omdat 
der gjin plak wie foar fjouwer jonges, 

hat hy it assortimint útwreide mei 
bakkersprodukten’’, vertelt Henk van 
der Veer. Dat was in 1957. De fabriek 
werd toen uitgebreid en de fabrieks-
woningen ernaast werden gebouwd. 
Daar kwamen de vier broers met hun 
gezinnen in te wonen. Henk is de eni-
ge die altijd in zijn woning is gebleven. 
Zijn vader woonde in dezelfde streek, 
maar verhuisde later naar Eastermar. 
Ook zijn broers kochten een woning 
elders. ,,Ik wenje al mear as sechstich 
jier yn dit hûs.’’  

Sterk famyljebedriuw
Ondanks dat het werk in de fabriek 
zwaar was, kijkt Henk van der Veer 
terug op een prachtige tijd. ,,It wie 
hurd wurkjen, dei en nacht, mar 
ek gesellich. Freedtejûns holpen de 
froulju mei om taarten yn te pakken en 
woansdeis de eierkoeken. It wie in sterk 
famyljebedriuw, de saamhorigheid wie 
grut.’’ Vooral het bakken van roggebrood 

was zwaar werk en een 
langdurig proces. De 
roggebroden werden 
per meter gebakken. 
,,Dy tilden we mei twa 
tagelyk op en dat in hiele 
dei troch. Der lizze hiel 
wat switdruppels.’’ Henk 

herinnert zich nog dat hij in het begin 
zestig gulden per week verdiende. 
,,Dat krigen we mei yn in pûdsje.’’ Op 
het hoogtepunt werkten er maar liefst 
vijftig mensen bij het bedrijf. Op een 
gegeven moment nam Van der Veer 

de roggebroodfabrieken uit Franeker, 
Quatrebras en Gytsjerk over. Toen 
ook de belangstelling voor roggebrood 
uit Duitsland groeide besloot Van der 
Veer begin jaren zeventig opnieuw uit 
te breiden. De vier broers hadden het 
bedrijf inmiddels overgenomen van 
hun vader. ,,Yn dy tiid ha we ek in 
breafabryk yn Noordlaren oernaam en 
sy ús bôle. Dat wie in goeie ruil.’’

Vanaf dat moment richtten de vier 
broers zich weer volledig op het rog-
gebrood, waar hun vader voor de 
oorlog al mee was begonnen. ,,Dat 
muoide in soad minsken wol, want wy 
hiene lekkere bôle, gebak en koeken. 
Goed spul, dat sil de âlde garde út De 
Wâlden grif beame.’’

‘De jeugd yt gjin brea mear’ 
Trailers vol roggebrood gingen vanuit 
Broeksterwâld naar Duitsland. Ook 
voor Albert Heijn was de familie 
Van der Veer vaste leverancier. ,,We 
hiene wol fjirtich ferskillende klanten 
en leveren Frysk brea, Twents rogge-
brea, ensafuorthinne. It wie in bêst  
bedriuw. Mar brea-iters binne in fer-
dwinend ras, de jeugd yt it net mear. 
Us jongste pakesizzer wist net iens 
wat it wie’’, aldus Van der Veer. Hij 
begrijpt het besluit van Van der Meu-
len om de fabriek te sluiten. ,,Mar it 
muoit my wol. Myn hiele libben leit 
yn dat gebou.’’ Dat geldt ook voor 
dochter Wanda Hoeksma-Van der 
Veer (57) uit Kollumerzwaag. Zij 
groeide op naast de roggebroodfa-
briek en werkt er nog steeds. ,,Ik bin 
noch de ienige Van der Veer dy’t hjir 
wurket, al hast fjirtich jier’’, vertelt 

ze. Nu de fabriek in Broeksterwâld 
sluit wordt ze overgeplaatst naar Van 
der Meulen in Hallum. Haar vader 
voegt er overigens aan toe dat de ver-
standhouding met de familie Van der 
Meulen altijd goed is geweest.

Lêste der Mohikanen
Van der Meulen uit Hallum was voor-
al bekend van beschuiten en nam in 

1985 de roggebroodfabriek van Van 
der Veer over. ,,Wy hiene gjin opfol-
ging, dus dit wie foar ús in kâns om 
it goed te ferkeapjen.’’ Henk van der 
Veer werkte er daarna nog een paar 
jaar, maar – eerlijk is eerlijk – het was 
voor hem wennen. Alles was geauto-
matiseerd en hij was geen eigen baas 
meer. ,,Dy elektroanika koe ik alle-
gear net mear byfytse.’’ Hij denkt lie-
ver terug aan de tijd dat hij met zijn 

heit aan de baktafel stond, dat ze al-
les met de hand in de vormen goten 
en met een schotel de roggebrood in 
de oude stenen oven schoven. ,,Ik wit 
noch dat ús heit op in sneontemiddei 
hielendal yn ‘e oven siet om in tegel 
te mitseljen, mar hy koe der net mear 
út komme. Wy moasten him der oan 
de fuotten wer útlûke.’’ En zo heeft de 
familie nog vele mooie herinnerin-

gen aan het gebouw. ,,Tiden hawwe 
tiden’’, concludeert Wanda. Ook haar 
vader is realistisch. ,,Toast hat no de 
takomst. Mar it is wol skande. In hiele 
aderlating. Van der Veer is grut wur-
den troch brea, Van der Meulen troch 
beskút. Dat is der aanst net mear. 
Minsken hâlde my op strjitte oan no’t 
bekend is dat it fabryk ticht giet. Se 
tinke oan my, want ik bin de lêste der 
Mohikanen…’’ 

‘Myn hiele 
libben leit yn dat 

gebouw’

Henk van der Veer en zijn dochter Wanda bekijken de oude foto’s van de  roggebroodfabriek.

Op de foto van voor naar achteren: Bartele van der Veer met zijn zonen Tamme, Eelke, Henk en Tjibbe.

De fabriek zoals die er vroeger van binnen uit zag.
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Koarteloane 67
9298 RE  KOLLUMERZWAAG  
Tel.: 06 - 50 86 42 42 
Info@houtbouwgvanderwal.nl  
 

www.houtbouwgvanderwal.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. 

De Pinksterblom 18 - De Westereen
info@aksis-administratie.nl

06 238 579 55

Simon SantemaVeranderen 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! www.aksis-administratie.nl
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Struisvogelpolitiek 
in de gemeente Dantumadiel
FEANWÂLDEN - Om op een ludieke manier aandacht te vragen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft het 
team van De Westereender bedacht om de inmiddels beroemde struisvogel Para Patty te laten voorspellen wie 
de verkiezingen gaat winnen op woensdag 16 maart. 

tekst: Klasina van der Werf Foto’s: marcel van Kammen

Wimer Visbeek van Sanjes Safari in 
Feanwâlden was meteen bereid om 
mee te werken aan het evenement. 
,,Dit makket de polityk tagonkliker en 
dêr drage wy graach oan by’’, stelt Vis-
beek. Hij vindt het belangrijk dat men-
sen betrokken zijn bij de verkiezingen. 
,,Minsken moatte de ynfloed fan lokale 
polityk net ûnderskatte. Do bist ôfhin-
klik fan welke ‘popkes’ wêr sitte.’’

Ook lijsttrekker Ferry van der Ploeg 
van de FNP is te spreken over de ac-
tie. ,,De lêste fjouwer jier fernimsto 
dat der in soad spanningen binne yn 
de polityk. Dan is dit even wat oars.’’ 
Gerda Visbeek van de VVD was ver-
rast door de uitnodiging. ,,Wat moai 
dat jimme soks betinke. It die my tin-
ken oan de marmottenrace dy’t froe-
ger op telefyzje wie. Ik probearje Patty 
trouwens wol in bytsje te lokjen mei 
leave wurdsjes. Miskien moat ik myn 
froulike sjarmes mar even yn de striid 
goaie, want de oare listlûkers binne al-
legear mannen.’’

Ondertussen zet Wimer Visbeek de 
emmers met daarop de logo’s van de 
acht partijen in Dantu-
madiel klaar. Hij heeft de 
kleuren zoveel mogelijk 
aangepast bij de partij. 
De lijsttrekkers mogen 
allemaal hun eigen em-
mer neerzetten voor 
Patty, om alle schijn van partijdigheid 
te voorkomen. De hulptroepen staan 
klaar om het hek van de struisvogel te 
openen en Pieter Jan Heidstra van De 
Westereender houdt de spanning erin 
door als een volleerde commentator 
verslag te doen.

Welke partij wordt volgens struis-
vogel Patty de grootste, zo luidt de 
vraag. Zusje Henny doet niet mee en 
blijft veilig achter het hek staan, maar 
Patty gaat recht op haar doel af. Ze 
loopt naar de rode emmer met Soci-
aal Links erop. Lijstrekker Rommy 
Kempenaar van deze partij staat er-
bij te lachen. ,,As sels in strúsfûgel it 

snapt, wat moat ik dan noch útlizze’’, 
zegt hij. Om het nog even spannender 

te maken stelt Pieter Jan 
Heidstra voor om nog 
een ronde te doen om 
te kijken wie de tweede 
partij wordt. Patty kiest 
dit keer voor de VVD 
en pikt ook nog een 

graantje mee uit de emmers van res-
pectievelijk Gemeentebelangen en 
BVNL. 

,,As wy de fjirde partij wurde, binne 
we trefreden’’, stelt lijsttrekker Joran 
Jager die niet alleen de jongste van het 
stel is, maar ook de enige nieuwkomer 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
,,Dit wurdt wol in hiel bysûnder kol-
leezje’’, voegt Kees Wielstra van Ge-
meentebelangen eraan toe. Hij vindt 
het mooi dat er op deze manier aan-
dacht is voor zowel de gemeenteraads-
verkiezingen als voor Sanjes Safari. 
,,In moaie kombinaasje.’’ 

Ook het CDA noemt het fantastisch 
dat er op deze ludieke manier aan-
dacht is voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, ook al was de emmer met voer 
van het CDA voor Para Patty niet in 
beeld. ,,We ha der alle fertrouwen yn 
dat it goed komt. It wichtichste is dat 
minsken gebrûk meitsje fan harren de-
mokratysk rjocht om te stimmen. Be-
nammen asto sjocht wat der no yn de 
Oekraïne bart rop ik elkenien op om op 

16 maart nei it stimburo te kommen.’’ 
Pieter Jan Heidstra heeft nog een tip 
voor de partijen die niet door de struis-
vogel zijn gekozen. ,,Foar dy partijen 
sit der mar ien ding op: noch in ekstra 
advertinsje yn De Westereender.’’

Benieuwd naar het verloop van de 
voorspelling van struisvogel Para Pat-
ty? Zie ook de pagina’s van De Wes-
tereender op Facebook en Instagram.

Struisvogel Patty wereldberoemd
Struisvogels Patty en Henny zijn 
dankzij de adopteactie van Sanjes 
Safari de mascottes van het program-
ma ‘Jan Willem start op’  van Radio 
2 geworden. De struisvogels werden 
zelfs live in de uitzending ingezet in 
aanloop naar de bekendmaking van 
de Radio Ring 2020, waarvoor het 
programma was genomineerd.

Patty, de dapperste van de twee, 
kreeg de eer om op de ochtend van 
de bekendmaking haar voorspel-
ling te doen. Met vijf emmers op 
een rij – waarop de hoofden van de 
genomineerden stonden afgebeeld – 
zou zij de juiste emmer aanwijzen. 
Spannend vond Patty het wel, want 
er stond een camera op haar gericht 
én ze was live op de radio.

Langzaam, maar vastberaden, liep 
ze op de emmer van ‘Jan Willem 

start op’ af en voorspelde daarmee 
de winst van de Radio Ring voor 
het programma. 

De voorspelling bleek juist te zijn. 
Sindsdien zet het radioduo Para 
Patty vaker in, bijvoorbeeld tijdens 
het Europees Kampioenschap voor-
spelde de struisvogel de wedstrijden 
van het Nederlands elftal. Onlangs 
maakten de DJ’s Jan-Willem Rood-
been en Jeroen Kijk in de Vegte 
bekend dat ze het contract met 
Patty wilden verlengen. Speciaal 
voor deze gelegenheid maakten ze 
hun liveshow vanuit de dierentuin 
in Feanwâlden. Daarmee is Sanjes 
Safari opnieuw landelijk op de kaart 
gezet. Met dank aan Para Patty. Of 
de struisvogel ook dit keer de juiste 
voorspelling heeft gedaan ontdek-
ken we op 16 maart.

‘As sels in 
strúsfûgel it snapt, 
wat moat ik dan 

noch útlizze?’ 

Para Patty voorspelt dat Sociaal Links de winnaar 
 wordt van de verkiezingen in de gemeente Dantumadiel.

De lijstrekkers van de partijen in Dantumadiel zetten zelf hun emmers neer. Pieter Jan Heidstra van De Westereender (rechts)
plaatst de emmers van de ChristenUnie en de SGP die deze ochtend niet aanwezig waren.

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

Specialist in 
kasten op maat

Specialist it it n 

Tolwei 22-A 9271HM De Westereen
Tel. (0511) 44 47 47
zwaagwesteinde@hubo.nl
www.hubo.nl
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CDa Dantumadiel:
‘Vitale, sociale en 
vooral lokale partij’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Bij huur of koop moeten onze ‘eigen’ 
gezinnen en families de mogelijk-
heid houden om in onze gemeente 
een woonplek te vinden. Een uiting 
van voorkeur of voorrang is gezien 
de druk op de huidige woning-
markt een passende maatregel. Je 
moet alles uit de kast halen, ook 
pachtconstructies op bouwkavels 
horen daarbij. Juist voor starters en 
jonge gezinnen een extra kans.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Ons verenigingsleven kenmerkt zich 
door hele inventieve en creatieve 
mensen, dus die gaan het redden. 
Dat betekent niet dat we ze uit het 
oog verliezen. Al eerder kwamen wij 
met voorstellen om zoveel mogelijk 
zorg weg te nemen. Denk daarbij aan 
alle belastingen waar ook verenigin-
gen mee te maken krijgen. Die zijn 

op te schorten. Het verenigingsleven 
verdient voorlopig nauwlettend in de 
gaten te worden gehouden. 

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot be-
lang zijn?

Het mooie coulissenlandschap 
willen we graag behouden, maar 
vanuit het rentmeesterschap moet 
er ook oog blijven hoe we op een 
verantwoorde manier daarmee om 
gaan. Vooral bij vraagstukken als 
de energietransitie en de klimaat-
opgave vraagt dat om een goede 
balans. Concreet betekent dat voor 
ons geen grote windmolen- en zon-
neweideparken op agrarisch terrein, 
draagvlak en een goede inpassing in 
het landschap zijn voorwaardelijk.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

Echte excessen kennen wij gelukkig 
nauwelijks, maar de kiezers moeten 

het gevoel hebben dat ze stemmen 
op een partij die iets doet met hun 
stem. Dan zijn ze met een partij als 
het CDA, die diep geworteld is in 
onze direct leefomgeving, het beste 
uit. Wij willen geen verschillen uit-
vergroten, maar bruggen slaan naar 
anderen en continue de verbinding 
zoeken. Juist reële opvattingen en 
respect voor elkaars meningen ge-
ven ruimte voor verschil.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Onze visie en standpunten zijn ge-
inspireerd vanuit het Bijbelse evan-
gelie. Dit kenmerkt zich in woorden 
als; Wij, samen, coöperatie, autono-
mie, compassie en praten mét men-
sen. We zijn aanwezig en zichtbaar 
met bekende gezichten in elk dorp 
van Dantumadiel. Hiermee zijn we 
een vitale, sociale en vooral lokale 
partij. Het CDA Dantumadiel wil 
blijven investeren in de toekomst 
van onze dorpen en niet denken in 
de beperking van gemeentegrenzen 
maar de luiken regionaal juist open 
zetten voor een langdurig beter per-
spectief voor ons allemaal.

Gemeentebelangen:
‘Mensen krijgen altijd
gehoor bij ons’
1. De woningmarkt dreigt op slot te 
raken. Woningen worden razendsnel 
verkocht en steeds vaker gekocht door 
vermogende personen. Hoe houden 
we dit in de hand en blijft de eigen 
omgeving bewoon- en betaalbaar?

Bouwen, bouwen, bouwen! Gemeente-
belangen Dantumadiel gaat de komen-
de periode werken aan ruimte om te 
bouwen in alle Dantumadielse dorpen. 
Zo brengen we de balans terug tussen 
vraag en aanbod van woonruimte. 

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Als Gemeentebelangen Dantuma-
diel zijn we goed bereikbaar als inwo-
ners, verenigingen, hun problemen, 
zorgen of ideeën bij ons kwijt willen. 
Wij gaan er dan in de raad mee aan 
de slag. Als gemeente kunnen we 
verbinden, stimuleren en faciliteren. 
Als het moet met geld.

3. Hoe blijven we goed zorgen voor 
het unieke landschap in deze ge-
meente waar zowel landbouw als 
natuurbehoud van groot belang zijn?

De boeren in onze gemeente beheren 
met elkaar het grootste deel van ons 
kenmerkende landschap. Wij zijn 
als Gemeentebelangen Dantuma-
diel zuinig op de boeren en geven ze 
ruimte om mee te denken in beslis-
singen die de gemeente neemt. We 
zijn heel voorzichtig met grote zon-
neweides en windturbines.  

4. Raadsleden en bestuurders krijgen 
steeds vaker te maken met bedrei-
gingen. Dit komt mede door de pola-
risatie in de verhitte samenleving als 
gevolg van de coronaproblematiek. 
Hoe wilt u werken aan het herstellen 

van het vertrouwen en de gemeen-
schap bijeen brengen en houden?

Intimidatie en bedreiging is nooit goed 
te praten. Maar volgens Gemeentebe-
langen Dantumadiel moet ook naar de 
oorzaak worden gekeken. Het komt 
vaak voort uit onmacht. Mensen voelen 
zich niet gehoord of oneerlijk behan-
deld. Wij gaan altijd open het gesprek 
aan met inwoners en proberen te hel-
pen. Waar we niet kunnen helpen leg-
gen we zo goed mogelijk uit waarom 
niet. Daarnaast moet de politiek het 
goede voorbeeld geven door fatsoenlijk 
met elkaar en met inwoners om te gaan.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere par-
tijen? En waarom moeten we juist 
op uw partij  stemmen?
Gemeentebelangen Dantumadiel is de 
enige écht lokale partij van Dantuma-
diel. Zonder inmenging of financiering 
van buitenaf en dus zonder invloed 
van buitenaf. We raden mensen aan 
om op Gemeentebelangen Dantuma-
diel te stemmen vooral omdat ze altijd 
gehoor bij ons krijgen. Onze volksver-
tegenwoordigers vertegenwoordigen 
het algemeen belang van álle inwoners 
van Dantumadiel ongeacht levens-
overtuiging, partijvoorkeur, afkomst of 
sociale achtergrond. We pakken graag 
met nuchter boerenverstand proble-
men en uitdagingen in onze gemeente 
aan. Meer daarover is te lezen op  
www.gemeentebelangendantumadiel.frl

Sietze Wijbenga, 
lijsttrekker CDA 

Dantumadiel.

FNP Dantumadiel:
‘Dúdlikheid jaan oan de 
boarger’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

De FNP wol dat elke gemeente sels 
mear stjoer krijt op de wenromte 
foar syn ynwenners. Dat betsjut dat 
de FNP mei in tal konkrete maatre-
gels komt. Wy wolle dat de oerhe-
den wurk meitsje fan in Frysk star-
tersmodel. De gemeente makket it 
starters dêrmei makliker om yn de 

eigen omjouwing in wenning te ke-
apjen. Yn it model pakt de gemeente 
de rol as húsfêster werom dy’t it yn it 
ferline kwytrekke is.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

De gemeente moat de jilden fanút 
it kompensaasjefûns safolle mooglik 
ynsette foar it ferieningslibben.

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?

Troch in goede balâns te sykjen mei 
alle belutsen partijen. Dit soarget foar 
mear respekt fan wjerskanten. De 
gemeente moat hjiryn de foarsjen-
ningen jaan.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede door 
de polarisatie in de verhitte samen-
leving als gevolg van de coronapro-
blematiek. Hoe wilt u werken aan 
het herstellen van het vertrouwen 
en de gemeenschap bijeen bren-
gen en houden?

As partij ûnderfine wy gjin bedri-

gingen troch coronaproblematyk. 
Fertrouwen krigest troch sels it goe-
de foarbyld te jaan.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Troch iepen en yntegere polityk te 
fieren. Dúdlikheid jaan oan de boar-
ger en gjin beloften dwaan d’yt je 
net neikomme kinne as partij.

Kees Wielstra, lijsttrekker
Gemeentebelangen

Dantumadiel.

Verkiezingsnieuws

Verkiezingsnieuws
De redactie van De Westereender 
heeft de lijsttrekkers van alle par-
tijen in zowel de gemeente Dan-
tumadiel als Noardeast-Fryslân 
gevraagd te reageren op vijf stel-
lingen. Op deze manier willen 
we onze lezers graag een goed 
overzicht geven van alle partijen 
die op 16 maart meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
deze regio. Op pagina 27, 29 en 
31 vindt u de partijen uit Dantu-
madiel en op pagina 33, 35 en 37 
komen de lijsttrekkers van de par-
tijen uit Noardeast-Fryslân aan 
het woord. Veel leesplezier en suc-
ces bij het maken van uw keuze.
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Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
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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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www.lopenmethugo.nl     06-38220546   info@lopenmethugo.nl 
     0511-424317   
 

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.
16 maart 2022 Beginners cursus hardlopen in Dokkum

21 mei 2022 Bonifatiusloop Dokkum, zie de site

  Loopgroepen in Dokkum, Bergum en Oosternijkerk 

Zuiderschand 1-A, 9101 PZ Dokkum

Elke dag een mooie dag!

Zoek je opvang voor je baby, dreumes, peuter of 
schookind? 
Kinderwoud biedt door heel Friesland geborgen opvang 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. We maken van ‘Elke 
dag een mooie dag!’. Ieder kind verdient het om zich in 
een warme, geborgen sfeer te kunnen ontwikkelen en 
ontplooien. Meer weten? Bezoek onze website!

kinderwoud.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl
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Sociaal Links:
‘Mensen aan het werk helpen’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Het blijft leefbaar door te zorgen 
dat ouderen door kunnen stromen 
naar kleinere woningen en ap-
partementen breed opgezet bin-
nen de gemeente. Er komen te-
vens steeds meer alleenstaanden, 
ook hier zullen mogelijkheden 
voor moeten worden gecreëerd. 

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Het verenigingsleven wordt door de 
gemeente bij grote financiële pro-
blemen ondersteund door financieel 
maatwerk te leveren en dit te finan-
cieren uit een relatief grote coron-
apot die door het rijk beschikbaar is 
gesteld. Ook zou de gemeente amb-
tenaren tot beschikking van de ver-
enigingen kunnen stellen om te hel-
pen bij het aanschrijven van fondsen. 

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?

Door zoveel mogelijk binnen de 
dorpen te bouwen, oude locaties 
opknappen of herontwikkelen. 
Alles moet in het werk gesteld 
om te voorkomen dat de kernen 
van onze dorpen verpauperen. 

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

Bedreigingen heeft niets te maken 
met polarisatie of vertrouwen in de 
politiek, het heeft met fatsoen te 
maken. Persoonlijk heb ik het nooit 
ervaren. Vertrouwen in de politiek 
komt alleen terug als politici bena-
derbaar zijn en weten wat er speelt. 

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Wij hebben de afgelopen 4 jaar 
laten zien niet alleen actief te zijn 
in campagnetijd, we realiseren za-
ken en zeggen dit niet alleen maar 
u kunt dit checken. Wij bestrijden 
armoede door mensen aan werk te 
helpen. Werk is welvaart en wel-
vaart welzijn.

VVD Dantumadiel:
‘Vijf liberale kernwaarden’

1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

De gemeente kan de opkoopbe-
scherming invoeren. Opkoopbe-
scherming zorgt ervoor dat goed-
kope en middeldure koopwoningen 
voor starters en mensen met een 
middeninkomen beschikbaar blij-
ven in buurten waar veel beleggers 
actief zijn.  Beleggers kunnen dan 
niet zomaar een woning verhu-
ren in de eerste vier jaar, nadat de 
woning in hun bezit is gekomen. 
De VVD vindt het van belang dat 
woningen beschikbaar blijven voor 
jongeren en ouderen in hun eigen 
buurt, dit bevordert de leefbaarheid 
van de dorpen.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

De gemeente heeft coronageld 
gekregen van het Rijk. Het vereni-
gingsleven zou uit deze pot een bij-
drage moeten kunnen ontvangen. 
Van belang is daarbij ook dat leden 
van de clubs weer actief worden, de 
draad van het ‘gewone’ leven weer 
oppakken en ook op die manier de 
clubs overeind houden en blijven 
steunen.

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot be-
lang zijn?

In ons unieke coulisselandschap 
werken boeren en natuur veel sa-
men. Veel boeren in onze gemeente 
zijn aangesloten bij de vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden, die 

samen als taak hebben het uit-
voeren van Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb). In 
totaal zetten 583 boeren en parti-
culieren in Noordoost-Fryslân zich 
in voor het realiseren van goede 
leefgebieden voor flora en fauna, 
die bescherming nodig hebben in 
het werkgebied. Waterbeheer, bo-
dembeheer en biodiversiteit heb-
ben onze aandacht. Landbouw en 
Natuur kunnen op deze wijze heel 

goed samen, waarbij de VVD op-
gemerkt wil hebben dat landbouw-
grond niet opgeofferd mag worden 
voor natuur.

4. Raadsleden en bestuurders 
krijgen steeds vaker te maken 
met bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

De VVD vindt dat de overheid 
er is voor de inwoners en niet an-
dersom. Dienstbaarheid richting de 
inwoners moet op nummer 1 staan. 
Daarnaast is transparantie van 
belang, duidelijk zijn over de tot-
standkoming en uitvoering van be-

leid. Bij nieuwe initiatieven wordt 
te vaak eerst gekeken waarom iets 
niet kan. Deze ‘nee-cultuur’ moet 
worden vermeden. Als liberale par-
tij waakt de VVD over handhaving 
van een zo groot mogelijke vrijheid 
voor de burger. De VVD is voor het 
verminderen van regels en bureau-
cratie.  

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

De VVD is een liberale partij. Dat 
betekent dat wij een samenleving 

met zoveel mogelijk vrijheid voor 
mensen willen. Wij zitten in de po-
litiek om dat te bereiken. De keu-
zes die wij maken komen voort uit 
onze vijf liberale kernwaarden. Die 
waarden zijn voor ons een graad-
meter bij politieke vraagstukken of 
in het dagelijks leven. De waarden 
zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid. 
Wij sluiten niemand uit. Welkom 
bij de VVD!

BVNL Dantumadiel:
‘Vertrouwen in de politiek herstellen’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Wij willen leegstaande gebouwen 
omtoveren tot appartementen voor 
starters en alleenstaanden. Ook 
moeten wij veel meer kavels be-
schikbaar stellen. 

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?
Dit is een heel groot maatschap-
pelijk probleem. Al voor de coron-
apandemie was het lastig voor ver-

enigingen om vrijwilligers te vinden. 
De coronamaatregelen heeft dit 
verergerd.  Wij vinden dat al deze 
maatregelen weg moeten. Mensen 
moeten weer vrij kunnen sporten of 
hun hobby kunnen uitvoeren. 

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?

Wij zijn tegen grote windmolen-
parken en zonnepaneelparken. Wel 
moet het mogelijk zijn voor onder-
nemers of mensen om zonnepanelen 
op het dak van hun bedrijf of woning 
te installeren. Verder zijn wij tegen 
het uitkopen van de boeren. Deze 
hardwerkende mensen moeten hun 
beroep kunnen uitoefenen zonder  
inmenging van de gemeente.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

Eerlijk zijn tegen de mensen. Politi-
ci moeten er weer zijn voor de men-
sen en niet andersom. Natuurlijk is 
het verschrikkelijk dat er raadsleden 
zijn die bedreigd worden. Maar 
vertrouwen moet van twee kanten 
komen. En daarom moeten wij als 
volksvertegenwoordigers eerlijk zijn 
over de beslissingen die wij nemen. 

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Wij zijn een nieuwe partij en willen re-
alistisch kijken naar de problemen in de 
gemeente. We moeten het vertrouwen 
in de politiek herstellen door eerlijk te-
gen onze inwoners. Wij zijn als partij 
voor de vrijheid van onze inwoners. 

Joran Jager, 
lijsttrekker 
BVNL 
Dantumadiel.

Rommy Kempenaar, 
lijsttrekker Sociaal 
Links Dantumadiel.

Alle Wielstra en Gerda Bos 
(lijsttrekker) staan samen 
op de verkiezingslijst.

Verkiezingsnieuws
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STEM BVNL
14, 15, 16 MAART 2022 

 

 - VRIJHEID IN OPENINGSTIJDEN WINKELS, 
OOK OP ZONDAGS.

 
 - MEER BOUWKAVELS BESCHIKBAAR STELLEN   
 WAAR MOGELIJK.

 - BEHOUD EIGEN TRADITIES.

 - GOEDE BERIJKBARE WEGEN MET GOEDE    
 DOORSTROOM. 

 - VRIJHEID VOOR IEDEREEN, STOPPEN MET   
 ALLE CORONA MAATREGELEN.

DANTUMADIEL
Verdient beter!

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Tytsjerk
• Suderein 44

Dokkum
• Beurtvaart 3
• Rondweg 16

Kollumerpomp
• Brongersmaweg 2

Surhuisterveen
• Meander 36

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Ongeacht waar u bent verzekerd. 
 

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

Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

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

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl
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Stemhulp Dantumadiel en Noardeast-Fryslân online 
DAMWÂLD/DOKKUM - Op woensdag 16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 18 
jaar of ouder kiezen samen wie er in de gemeenteraad komen. In Dantumadiel doen er acht politieke partijen 
mee en in Noardeast-Fryslân tien. Vanwege het coronavirus is er op maandag 14 en dinsdag 15 maart al een 
aantal stembureaus open.

De gemeente Dantumadiel heeft een 
stemhulp online gezet om de kiezers 
een handje te helpen bij hun keuze. 
Burgemeester Klaas Agricola maakte 
op straat de website van de stemhulp 
bekend. Dit deed hij samen met de 
lijsttrekkers. De stemhulp staat op 
www.dantumadiel.frl/stemhulp. Via 
deze website kunnen mensen erach-

ter komen welke politieke partijen 
het beste aansluiten bij hun voorkeur. 
Dit op basis van 23 stellingen. 
De gemeente Noardeast-Fryslân 
heeft een StemWijzer laten maken 
door ProDemos. De ‘StemWijzer 
Noardeast-Fryslân’ is een online 
stemhulp die iedereen kan gebruiken. 
Door een standpunt in te nemen bij 

30 stellingen, kunnen inwoners zien 
welke politieke partij het beste bij hen 
past. De standpunten van de politieke 
partijen die meedoen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 
maart 2022 zijn in deze StemWijzer 
opgenomen. 

Zie: www.stemwijzer.nl

Christen Unie Dantumadiel:
‘Romte foar de Mienskip’

1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

De 330 kavels die nu in plannen 
klaarliggen moeten dit jaar en vol-

gend jaar worden uitgegeven. Daar-
door komt er weer ruimte op de 
woningmarkt en zullen prijzen sta-
biliseren. Een kleinere organisatie 
voor kortere procedures bij maken 
woonbestemmingen. Goedkope 
woningen op bijvoorbeeld de loca-
ties van de Botkeskoalle, De Frosk 
en eventueel leegkomende school-

gebouwen in Feanwalden. In alle 
nieuwbouwplannen ruimte voor een 
aantal 2/1 kap woningen. Mogelijk-
heden voor CPO en erfpacht. Mo-
gelijkheden voor regelvrije tijdelijke 
woningen.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

We willen een subsidieregeling voor 
verenigingen, op gebied van sport, 
kunst, cultuur en welzijn, die in de 
problemen zijn gekomen door de 
coronapandemie. Daarnaast willen 
we onder andere met onze buurt-
sportcoaches en de verenigingen 
inzetten op stimuleren van inwo-
ners om weer mee te doen aan het 
verenigingsleven.

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?

Boeren bezitten een groot deel van 
het landschap en doen hun uiterste 
best dit te onderhouden. We willen 

boeren als mede-beheerder van het 
landschap ondersteunen en facilite-
ren in het vormgeven aan natuur-
inclusieve landbouw. Samen met de 
boeren willen we plannen bedenken 
om de natuur te beschermen, biodi-
versiteit te verbeteren en de kwali-
teit van het landschap te behouden 
waarbij voldoende ruimte voor de 
boeren blijft voor hun onderne-
ming. En we willen meer bomen in 
Dantumadiel.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

Vertrouwen krijg je niet door te zeg-
gen maar door te doen en dat heeft 
tijd nodig. Door inwoners meer en 
eerder te betrekken bij nieuw be-
leid en nieuwe plannen en daad-
werkelijk invloed te geven ontstaan 
er gezamenlijke doelen en kan er 
samen gewerkt worden aan herstel 
van onderling vertrouwen en saam-
horigheid. We zullen nooit iedereen 
naar de zin kunnen doen maar wel 

op zijn minst samen kijken wat dan 
wel mogelijk is. Luisteren is een 
werkwoord.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij gaan stemmen?

ChristenUnie Dantumadiel maakt 
echt werk van samenwerken met 
inwoners en ondernemers zoals 
afgelopen periode met Campus 
Damwâld, Botkepark, Maatschap-
pelijke Diensttijd Jongeren, DOM’s 
en nieuwbouwplannen. Hierbij 
wordt veel ruimte en invloed gege-
ven aan inwoners en ondernemers. 
Zo bouwen we samen aan onze toe-
komst. Komende periode willen we 
dit verder vormgeven en de invloed 
van inwoners op gemeentebeleid en 
eigen omgeving vergroten. Romte 
foar de mienskip. 

Gerben Wiersma, 
lijsttrekker ChristenUnie 
Dantumadiel.

SGP: ‘Inzetten voor een 
zelfstandig Dantumadiel’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Op de huidige woningmarkt is 
praktisch onmogelijk voor starters 
om een huis te krijgen. De prijzen 
zijn te hoog en er is bijna geen huur-
huis beschikbaar. In onze gemeente 
Dantumadiel zijn de bewoners 
zelfstandig en zijn het slimme bou-
wers. Daarom wil de SGP zo snel 
als mogelijk is meer mogelijkheden 
om te bouwen. We vinden dat eigen 
inwoners hier voorrang voor krijgen. 
Daarnaast wil de SGP meer voor 
senioren bouwen, zoals woningen 
en andere voorzieningen. Ouderen 
kunnen dan in Dantumadiel blijven 
wonen. Jongeren en ouderen kun-
nen dicht bij elkaar blijven wonen 
en de afstand is klein om elkaar te 
helpen. 

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Als de inwoners op die manier in 
de eigen gemeente blijven wonen, 
blijven ze ook eerder bij de eigen 
sport- of muziekvereniging etc. 
Dergelijke verenigingen blijven dan 
in stand. In de afgelopen periode 
heeft corona hier en daar wel roet in 
het eten gegooid. Maar desondanks 
pakken de verenigingen het goed 
op. Is er vanwege de coronapande-
mie financieel steun nodig dan kan 
de gemeente hen hier in tegemoet 
komen. 

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?

Het voordeel wat de inwoners in 
de gemeente Dantumadiel hebben, 
is dat ze in een prachtige gemeente 
wonen met rust en ruimte. Dit land-
schap willen we graag behouden. 
Niet overal kan gebouwd worden. 
Dat geldt ook voor hoge windmo-
lens en zonneparken. De SGP is 
voor opwekking van energie door 
middel van wind en zon, maar dit 
moet wel binnen bepaalde propor-
ties blijven en nooit ten koste gaan 
van het woongenot van onze inwo-
ners. 

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 
werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

De SGP wil zowel in de politiek als 

in de gemeente de mensen samen 
brengen. Daarom roepen wij nog-
maals op om meer naar elkaar om 
te zien en elkaars mening in deze 
discussie te respecteren. Daarnaast 
zorgt een zelfstandig Dantumadiel 
met een eigen kleinschalige ambte-
lijke organisatie met korte lijntjes en 
direct aanspreekbare ambtenaren en 
wethouders voor meer vertrouwen 
bij onze burgers. 

5. Waarin onderscheidt uw partij 

zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

De SGP is al jaren een betrouw-
bare en stabiele christelijke partij. 
Yn Fertrouwen wil de SGP zich de 
komende 4 jaar inzetten voor een 
zelfstandig Dantumadiel, meer wo-
ningen voor jong en oud en 1 dag 
rust, de zondag. Stem daarom 16 
maart, Yn Fertrouwen SGP! 

Heerke Kooistra,
lijsttrekker SGP
Dantumadiel.

Verkiezingsnieuws
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FNP Noardeast-Fryslân: ‘Op ús 
list steane échte minsken’
1. De woningmarkt dreigt op slot te 
raken. Woningen worden razendsnel 
verkocht en steeds vaker gekocht 
door vermogende personen. Hoe 
houden we dit in de hand en blijft de 
eigen omgeving bewoon- en betaal-
baar?

De FNP hat in oanfalsplan wenjen 
lansearre. Spearpunten dêryn binne 
dat gemeenten sels it stjoer op wen-
tebou wer pakke moat en betelbere 
wenten realisearje moat foar ‘eigen’ yn-
wenners. Ynwenners mei bining oan 
ús gebiet moat foarrang krije kinne by 
it keapjen of hieren fan in hûs.  

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de coro-
napandemie. Hoe kan de gemeente 
of uw partij hen terzijde staan of facili-
teren om er weer bovenop te komen?

Troch de ferienings harren ynkomsten 
út âld papier hâlde te litten wêr’t dat 
op dit stuit ek al sa is, ferienings fi-
nansjeel by te stean mei subsydzjes en 
trochsleine rigeljouwing by it organi-
searjen fan eveneminten tsjin te gean. 

3. Hoe blijven we goed zorgen voor 
het unieke landschap in deze ge-
meente waar zowel landbouw als 
natuurbehoud van groot belang zijn?

Wy ha hjir gjin berchketens, koraal-
riffen en tropyske reinwâlden. Wy ha 

hjir ús wiidske fjilden, op guon plak-
ken omjûn troch smoute beamwâlen, 
dat is ús natuer en de boer is dêrfan 
de hoeder. Lânbou en natuer gean dus 
hân yn hân yn Noardeast-Fryslân en 
moatte struktureel mei inoar om de 
tafel. De FNP fynt it wichtich dat wy 
goed op ús romte, ús goud, passe en 
ús lânskip net fersmoargje litte troch 
skaalfergrutting en enerzjy-útwaaksen 
as sinneparken en wynturbines. 

4. Raadsleden en bestuurders krijgen 
steeds vaker te maken met bedrei-
gingen. Dit komt mede door de pola-
risatie in de verhitte samenleving als 
gevolg van de coronaproblematiek. 
Hoe wilt u werken aan het herstellen 
van het vertrouwen en de gemeen-
schap bijeen brengen en houden?

Der is in soad oan de hân yn de wrâld. 
De klam leit meastentiids op de saken 
wêryn’t men inoar net fine kin. Dat 
soarget foar grutte twaspjalt en it hiel 
maklik om dy twaspjalt te fergrut-
sjen troch te razen en te roppen. De 
FNP hat begrip foar elk syn miening 
en slút op foarhân net ien persoan of 
partij út om mei gear te wurkjen. De 
gemeenteriedsferkiezings stean foar 
de doar en troch ús te rjochtsjen op de 
tema’s dy’t lokaal spylje, tema’s wêr’t 
wy ek echt wat yn betsjutte kinne, en 
de klam te lizzen op de oerienkomsten 
wolle wy polarisaasje tsjingean en it 
bêste dwaan foar ús ynwenners.

5. Waarin onderscheidt uw partij zich 
ten opzichte van de andere partijen? 
En waarom moeten we juist op uw 
partij  stemmen?

De FNP is dé partij foar de regio. Op ús 
list steane échte minsken. Minsken út 
de doarpsbelangen en oranjeferienings, 
boeren, ûnderwiis- en soarchminsken, 
ûndernimmers en faklju. De ôfrûne 
perioade redden wy de fersierde wei-
nen it libben, makken wy spoedsoarch 
yn ‘e Sionsberch mei mooglik, stelden 
wy doarpshuzen frij fan OZB, joegen 
wy boeren en bouwers romte troch tid-
like soepele stikstofregels en noch folle 
mear. Ek de kommende fjouwer jier 
stean wy ta jo beskikking om it bêste te 
dwaan foar ús THÚS!

Aant Jelle Soepboer, 
lijsttrekker FNP Noardeast-Fryslân.

BVNL Noardeast-Fryslân:
‘Herinvoeren van referenda’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

De stelling impliceert dat puur het 
opkopen van woningen door ver-
mogende het probleem is waardoor 
de woningmarkt op slot zit. Maar in 
onze ogen zou je meer moeten kij-
ken naar landelijk beleid om de oor-
zaken te vinden. Er wordt al jaren 
minimaal gebouwd omdat we zoge-
naamd van de ene crisis in de andere 
crisis rollen. Is het niet PFAS dan is 
het wel stikstof. De veel te scherp 
gestelde depositiewaarden zorgen 
ervoor niet of nauwelijks gebouwd 
kan worden. Ook de toestroom van 
vluchtelingen zorgt ervoor dat de 
tekorten oplopen. Wij moeten als 
inwoners van Nederland in de ogen 
van BVNL de echte oorzaken aan-
pakken.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Het verenigingsleven is erg belang-
rijk voor het leven in een stad en 
dorp. Wanneer dit zou verdwijnen, 
verdwijnt ook deels het woongenot 
en de leefbaarheid. Een gemeente 
kan natuurlijk meer dan alleen geld 
storten om verenigingen overeind te 
houden. De kosten van verenigingen 

zitten vaak in de gebouwen en de 
voorzieningen binnen het gebouw, 
daar kan de gemeente waarschijnlijk 
wel iets betekenen. Verder zijn wij er 
voor dat verenigingen ook gewoon 
nog steeds oud papier moeten kun-
nen ophalen om daarmee geld in te 
zamelen voor de eigen vereniging.

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?
Wij zijn van mening dat het land-
bouwgebied maar natuurlijk ook 
de al aanwezige natuur beschermd 

moet worden. Wij zijn dan ook te-
gen windmolens en zonneweiden. 
Natuur en landbouw kunnen prima 
naast elkaar bestaan en de balans 
tussen beide vinden wij op dit mo-
ment prima.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede door 
de polarisatie in de verhitte samen-
leving als gevolg van de coronapro-
blematiek. Hoe wilt u werken aan 
het herstellen van het vertrouwen 
en de gemeenschap bijeen bren-
gen en houden?

Wij zijn tegen elke vorm van inti-
midatie. Alleen het wordt misschien 
ook eens tijd dat raadsleden zich 
realiseren voor wie ze er zitten. Het 
ivoren torengedrag van veel raads-
leden zorgt voor frustraties en dat 
verklaard deels de gespannen sfeer. 
Wij denken dat wanneer je open 
en eerlijk zonder achterkamertjes 
laat zien hoe je tot je beslissingen 
komt er meer begrip zal zijn.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

BVNL is voor een kleine daad-
krachtige overheid. Deze zou een 
faciliterende rol moeten hebben en 
niet de huidige controlerende en 
belemmerende rol. Wat ons betreft 
krijgen de inwoners niet eens in de 
4 jaar een stem maar krijgen ze ook 
een stem met het herinvoeren van 
referenda. Wij staan voor politiek 
zonder achterkamertjes en voor 
openheid.

Johan Talstra, lijsttrekker
BVNL Noardeast-Fryslân.

CDa Noardeast-Fryslân:
‘Inzetten op schone energie’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Het CDA wil dat er met meer 
tempo, meer regie meer woningen 
worden gebouwd, naar vraag en be-
hoefte van onze inwoners. En pas-
send bij de schaal en karakter van 
de dorpen en Dokkum. Dit vraagt 
om kortere procedures, snellere be-
sluitvorming en goede samenwer-
king met woningbouwcorporaties. 
Ook willen we gebruik maken van 
de wettelijke mogelijkheid om in-
woners uit de gemeente voorrang te 
geven bij nieuwbouw.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Een sterke samenleving wordt niet 
vanuit het gemeentehuis opge-
bouwd, maar in de mienskip zelf. 
Maar ze verdienen wel onze on-
dersteuning. Juist nu. Daarom wil-
len we het dorpen- en wijkenfonds 
uitbreiden naar alle vormen van 
initiatieven die gericht zijn op leef-
baarheid, levendigheid, het vereni-
gingsleven en de ontwikkeling van 
dorpen en wijken.

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot be-
lang zijn?

Noardeast-Fryslân is landbouwont-
wikkelingsgebied. Boeren zorgen 
voor ons eten en onderhouden het 
landschap. Dat moeten we koes-
teren. Dit betekent voor het CDA 
dat landbouwgrond niet zomaar 
mag worden gebruikt voor natuur. 
Wel zetten we in op meer circulaire 
en natuurinclusieve landbouw. Veel 
landbouwers zijn hier al mee bezig 
en dat willen wij stimuleren.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede 
door de polarisatie in de verhitte 
samenleving als gevolg van de 
coronaproblematiek. Hoe wilt u 

werken aan het herstellen van het 
vertrouwen en de gemeenschap 
bijeen brengen en houden?

Het CDA denkt dat we verder 
komen met elkaar als we niet de 
verschillen zoeken en tegenstel-
lingen vergroten. Wij willen zoe-
ken naar verbinding. Dit geldt ook 
voor de debatten in de gemeente-
raad. Daarbij horen respect en be-
scheidenheid. De gemeenteraad is 
de volksvertegenwoordiging van 
iedereen en daar moet je in veilig-
heid en vertrouwen je werk kunnen 
doen. Daar hoort ook bij dat raads-
leden en de gemeente naar buiten 
treden en mensen bij planvorming 
betrekken.

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Het CDA is een partij van verbin-
ding. We gaan uit van de kracht van 
de samenleving en die is gebaat bij 
een dienstbare gemeente. In de po-
litiek en op het gemeentehuis moet 
het gaan om de menselijke maat. 
Mensen moeten kunnen vertrou-
wen op een overheid die het schild 
van de zwakken is en blijft. En het 
CDA kijkt verder dan vandaag. De 
oplossingen die we vandaag beden-
ken moeten ook voor de toekomst 
houdbaar zijn. Dat geldt voor werk, 
voorzieningen maar ook voor na-
tuur en klimaat. De hoge energie-
prijzen treffen onze inwoners en 
bedrijven. Juist nu in deze onrustige 
wereld. Daarom wil het CDA volop 
inzetten op schone energie.

Geertje Schoorstra-Boeijenga, 
lijsttrekker CDA Noardeast-Fryslân.

Verkiezingsnieuws
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

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

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 110PK 
SHINE airco+climate ctrl,  radio/usb
+nav., park.sens. achter, cruise ctrl, 
l.m. velgen, enz. HOGE INSTAP+ZIT
bj 2020 - 16.164 km € 19.895,-

FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST
125 PK TITANIUM airco/ecc, Ford radio
+nav., 4-seiz.banden, cruise ctrl, park.
sens. v+a, enz. HOGE INSTAP+ZIT
bj 2015 - 57.676 km € 13.999,-

OPEL CROSSLAND X 1.2 ONLINE
EDITION airco, Opel radio, nav. 
via carplay, elek. ramen, cruise ctrl, 
trekhaak, enz. LUXE UITVOERING 
bj 2018 - 65.039 km € 16.495,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS
130pk airco/ecc, Renault radio/usb,
navigatie, elek. ramen + spiegels, 
cruise ctrl, trekgewicht 1200 kg
bj 2020 - 3.911 km € 24.950,-

AUTOMAAT

RENAULT
KADJAR 

1.3 TCE 140 PK 
INTENS           

airco/ecc, Renault radio+nav., l.m. velgen, 
parkeerhulp voor+achter, stoelverwarming, 
cruise ctrl trekgewicht 1500 kg LUXE UITV. 
bj 2021 - 10.601 km                           € 29.999,-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

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

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen, 
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u. 

Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen. 
 Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:
voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice

Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

✃

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend 
3 maaltijden voor slechts € 15,- .  
Normaliter kost een maaltijd € 7,95. Een maaltijd incl. nagerecht 
en 1x per week een voorgerecht kost € 8,50.

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

✔ Ik maak gebruik van de proefactie en ontvang 
graag eenmalig 3 maaltijden voor slechts € 15,-

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW

FISH &
FOOD

NIEUW! 
Flatbread 
hete kip

Kibbeling | Mixed kibbeling | Zalm kibbeling
Heerlijk gekruid!

geniet!
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Gemeentebelangen:
‘Fulltime ambtenaar
landbouw & platteland’

Pieter Braaksma, lijsttrekker Gemeentebe-
langen Noardeast-Fryslân.

1) Wij willen een startersregeling 
en een bouwgronddepot in het le-
ven roepen ter bevordering van het 
eigen woonbezit. Dit maakt wonen 
en dus woongenot betaalbaar.  

2) Het verenigingsleven is een be-
langrijke spil in onze samenleving. 
Veelal worden die gerund door vrij-
willigers. Het vraagt dan ook om 
een helpende hand van de gemeen-
te; zeker in deze onzekere tijd van 
corona. Hierbij kunnen zij professi-
onele ondersteuning krijgen vanuit 
de gemeente.

3) Samen met de landbouwsector 
willen wij ons blijvend inzetten 
voor innovatie, duurzaamheid en 
biodiversiteit. Daarom streven wij 
naar een fulltime ambtenaar voor 
de landbouw met voldoende kennis 

van zaken om de belangen van de 
agrariërs optimaal te behartigen. 

4) Wij willen zichtbaar en toegan-
kelijk zijn voor alle inwoners in deze 
regio. Persoonlijk contact vinden 
wij belangrijk. Vragen dienen snel 
en adequaat afgehandeld te worden. 
De gemeente heeft daarin een be-
langrijke voorwaardenscheppende 
rol in het faciliteren van initiatie-
ven van inwoners en ondernemers. 
Directe ondersteuning door een 
ambtenaar als vast aanspreekpunt is 
hierbij van grote waarde, voorkomt 
veel frustratie en is tijd- en kosten-
besparend.

5) Wij zijn een lokale onafhanke-
lijke partij. Wij houden van een 
no-nonsense aanpak met jarenlange 
ervaring en stropen graag de mou-
wen op. Wij staan bekend om onze 
creatieve aanpak en denken in kan-
sen en mogelijkheden. Door deze 
aanpak kunnen we versneld bouwen 
d.m.v. innovatieve woonconcepten. 
Pleiten we voor een fulltime amb-
tenaar voor landbouw & platteland. 
En halen we de onderwijshuisves-
ting naar voren door het innovatief 
financieren.

Pvda Noardeast-Fryslân:
‘Natuurlijk voor elkaar’
1) De PvdA Noardeast-Fryslân 
heeft in december een voorstel ge-
daan (motie) de mogelijkheden te 
onderzoeken om 30 procent van de 
nieuwbouwwoningen tot een bedrag 
van 355.000 euro toe te wijzen aan 
eigen inwoners. En ook om te on-
derzoeken welke maatregelen mo-
gelijk zijn om het bouwen van soci-
ale huurwoningen door commerciële 
partijen voor nu en voor de toekomst 
zo te organiseren dat er steeds ge-
bouwde huizen beschikbaar blijven. 
Eigen inwoners moeten een mate 
van voorang krijgen bij het woning 
toewijzen en speculaties met vast-
goed dient voorkomen te worden.

2) Verenigingsleven, sport, maat-
schappelijk faciliteiten zijn de basis 
voor onze burger. Wat de PvdA be-
treft investeren wij minder op grote 
infrastructurele projecten, prestige 
projecten zoals bijvoorbeeld bruggen 
en worden deze gelden ingezet voor 
verenigingen, culturele instellingen, 
sport-accommodaties en dorpshuizen.

3) Voor de PvdA kunnen landbouw, 
veeteelt en natuur hand in hand gaan., 
Een groot aantal van onze agrariërs 
levert hier al een bijzondere bijdrage! 
Wat de PvdA betreft wordt dit voort-
gezet in een gezamenlijk Agrarisch 
Duurzaamheidsplan. Onze fractie 
denkt hierin graag mee en zien mo-
gelijkheden zoals circulaire- en na-
tuurinclusieve landbouw en veeteelt.

4) Vertrouwen kun je herstellen door 
open en transparant te communi-
seren. Onze fractie gelooft in het 
terzijde staan van de burger als zij 
een beroep op ons doen. Er voor de 
burger zijn als je er moet zijn. Een 
paar voorbeelden; onze inzet voor de 
voetbalvelden van Kollumerzwaag, 

ons voorstel over de SúdIe, de steun 
voor het Bruisend Hart in Hallum, 
aanpassingen in de plannen voor 
het Harddraverspark en onze inzet 
voor ‘Bomen voor Burgers’. Onze 
fractie heeft zich de afgelopen jaren 
onderscheiden door zich in te zetten 
voor de diverse groeperingen binnen 
onze gemeente. Geen loze beloften 
gedaan, maar rechtlijnig gehandeld 
naar de visie en het standpunt waar 
wij voor staan. Natuurlijk voor elkaar.

5) De PvdA onderscheidt en heeft 
zich de afgelopen  3,5 jaar onder-
scheiden door zich nadrukkelijk in te 
zetten op de duurzaamheidsdoelen 
en de zorg voor alles wat kwetsbaar 
is. Wij zijn duidelijk geweest in onze 
profilering en zullen deze standpun-
ten vast blijven houden. Wenst de 
stemmer een groener, socialer- en 
beschermend beleid (Natuurlijk voor 
elkaar) dan stemt u PvdA.

Jouke Douwe de Vries, lijsttrekker S!N.

S!N: ‘Dé lokale, 
sociale en  
groene partij’
1) S!N wil de woningmarkt betaalbaar 
houden door meer aanbod te creëren en 
te zorgen voor voldoende betaalbare wo-
ningen voor jong en oud; vooral ook op 
de dorpen. Daarom moeten bouwplan-
nen, zeker binnen de bebouwde kom, 
versneld in ontwikkeling worden ge-
bracht. Bij nieuwbouwprojecten wil S!N 
verkennen of we kunnen verplichten om 
een deel van de woningen aan de eigen 
(jonge) inwoners van onze gemeente aan 
te bieden. Tevens wil S!N ruimte bie-
den aan alternatieve bouwvormen, zoals 
‘vrijplaatswoningen’, woningen onder 
erfpacht, kluswoningen, tiny houses, erf-
delen, mobiele of drijvende woningen en 
meergeneratiewoningen.

2) Door het college, waar S!N ook deel 
van uitmaakt, worden op dit moment 
al gelden beschikbaar gesteld voor 
verenigingen om de nood te lenigen. 
Daarnaast zou S!N graag zien dat 
onze gemeente, samen met vereni-
gingen voor sport, muziek en cultuur, 

nauwer samen gaat werken met het 
onderwijs (naar voorbeeld van het IJs-
lands Preventie Model).

3) S!N vindt dat we moeten inzetten op 
een goede balans tussen landbouw en na-
tuurbeheer om zo ons unieke landschap 
te behouden. S!N wil dat het nieuwe na-
tuur- en bomenbeleid nu voortvarend 
opgepakt wordt en dat er, samen met de 
boeren, vol wordt ingezet op meer biodi-
versiteit en bodemvruchtbaarheid.

4) S!N heeft tot dusver nooit te maken 
gehad met bedreigingen. Wij blijven 
constant de dialoog aangaan met de 
gemeenschap en vinden ook dat ge-
meentelijk beleid zoveel mogelijk in 
samenspraak met onze inwoners tot 
stand moet komen, zodat het beleid 
op brede steun vanuit de samenleving 
kan rekenen. S!N ziet het nieuwe ar-
moedebeleid dat samen met ervarings-
deskundigen tot stand is gekomen, wat 
dat betreft als een goed voorbeeld.

5) S!N is dé lokale, sociale en groene 
partij van Noardeast-Fryslân met dui-
delijke standpunten over meer woning-
bouw en behoud van voorzieningen; 
vooral ook op de dorpen. Daarnaast wil 
S!N de zorg laagdrempelig en dichtbij 
organiseren door meer samen te wer-
ken met het onderwijs en welzijns-
werk. Ook zet S!N zich in voor meer 
biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid 
en duurzame energie. Tot slot heeft 
S!N ervaren, en ook jonge, kandidaat-
raadsleden die midden in de mienskip 
staan en die uw stem verdienen.

ChristenUnie Noardeast-Fryslân:
‘Zondag als collectieve 
adempauze’ 
1) De gemeente  heeft geen invloed 
op aan wie er wordt verkocht. Wel 
vinden wij dat de gemeente een grote 
inspanning moet leveren om leeg-
staande gebouwen zoals een school  
een woonbestemming te geven.  Ook 
zal er meer moeten worden ingezet op 
tijdelijke woningen. In het algemeen 
maar met name in de dorpen moet 
meer ruimte komen voor starters-  en 
levensbestendige woningen zodat er 
doorstroming gaat plaatsvinden.

2) Wij stellen een Verenigingenfonds 
voor waaruit alle verenigingen kun-
nen putten. Het vullen van dit fonds 
kan  onder andere door de opbrengst 
van oud papier. Ook kan de gemeente 
bijv. de OZB opschorten of deze uit 
ons    Dorpen & Wijkenfonds halen. 

3) Onze agrariërs kunnen bij uitstek 
worden ingezet bij natuurbe- en on-
derhoud. Unieke landschapselemen-
ten zoals de Elzensingels of Coulissen 
zijn al beschermd. Tevens vinden wij 
inclusieve landbouw  en kringloop- 
landbouw een goede oplossing voor 
de toekomst.  Veehouders en akker-
bouwers moeten de kans krijgen zich 
e-cologisch verantwoord en vernieu-
wend te ontwikkelen, passend in het 
kwetsbare landschap.

4) In 2019 hebben wij het plan ge-
vat om elke woensdagmiddag de ge-
meente in te trekken en in gesprek te 
gaan met burgers, bedrijven en orga-
nisaties. Helaas is dit door de Corona 
stil komen te vallen. Zodra het weer 

mogelijk is, worden de bezoeken op-
nieuw  gestart. Een ander idee is om 
als gehele raad meer werkbezoeken  af 
te leggen en minder te vergaderen. 

5) ‘Eerst de mensen en dan pas de 
politiek’. De ChristenUnie vindt dat 
onze samenleving gedijt als er rustmo-
menten zijn. Vanuit onze Christelijke 
levensovertuiging genieten wij van de 
zondag als collectieve adempauze. Dit 
moment van bezinning moet in onze 
gemeente gerespecteerd en blijvend 
gewaardeerd worden.

Klaas de Jager, lijsttrekker ChristenUnie Noar-
deast-Fryslân.

Verkiezingsnieuws

Stellingen

1De woningmarkt dreigt op 
slot te raken. Woningen 
worden razendsnel  ver-

kocht en steeds vaker gekocht 
door vermogende personen. 
Hoe houden we  dit in de hand 
en blijft de eigen omgeving be-
woon- en betaalbaar?

2Het verenigingsleven heeft 
een flinke knauw gekre-
gen door de  coronapan-

demie. Hoe kan de gemeente 
of uw partij hen terzijde staan of  
faciliteren om er weer bovenop 
te komen?

3Hoe blijven we goed zor-
gen voor het unieke land-
schap in deze gemeente  

waar zowel landbouw als na-
tuurbehoud van groot belang 
zijn? 

4Raadsleden en bestuurders 
krijgen steeds vaker te ma-
ken met  bedreigingen. Dit 

komt mede door de polarisatie 
in de verhitte  samenleving als 
gevolg van de coronaproblema-
tiek. Hoe wilt u werken aan  het 
herstellen van het vertrouwen 
en de gemeenschap bijeen 
brengen en houden?

5Waarin onderscheidt uw 
partij zich ten opzichte van 
de andere  partijen? En 

waarom moeten we juist op uw 
partij gaan stemmen?
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

Schilderwerk
Wandafwerking

 Beglazing

Zwagerbosch T 06 306 808 95

www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Haadwei 51A
9104 BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
Daging Kerrie of Roedjak

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 20,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang
Kipfi let in Ketjapsaus 

Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 24,95
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

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

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

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

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

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

Mooie producten
uit Israël !

kom vrijblijvend langs op onze
Open dagen!

geniet van de verfijnde producten uit het
beloofde land.

En steun zo christenen voor Israël.

U bent van harte welkom in de:
De kazerne

mûnewei 17, de Westereen.
06-51507238

Feije en Saakje van der Meulen
De Westereen

Woensdag 9 maart
13.00-17.00 uur

Donderdag 10 maart
13.00 uur-17.00 uur

Vrijdag 11 maart
9.30-17.00 uur
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Waddenpartij:
‘Het mag ietsje minder zijn’ 
1. De woningmarkt dreigt op slot te 
raken. Woningen worden razend-
snel verkocht en steeds vaker ge-
kocht door vermogende personen. 
Hoe houden we dit in de hand en 
blijft de eigen omgeving bewoon- 
en betaalbaar?

Helaas kan de woningnood niet door 
de gemeente worden opgelost, hoog-

uit kan de realisatie van (nieuwe) 
betaalbare huurwoningen worden 
gestimuleerd. Het idee dat ‘eigen in-
woners’ bij de toewijzing van een so-
ciale huurwoning voorrang krijgen, is 
discriminatoir. Nieuwbouw liever al-
leen binnen de bestaande bebouwde 
kom zodat het landelijk karakter van 
de gemeente niet wordt aangetast. 

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

Om vanwege de corona-pandemie 
het verenigingsleven terzijde te staan, 
heeft de gemeente de ‘Tijdelijke 
subsidieregeling compensatie corona 

voor culturele instellingen, sportver-
enigingen en vrijwilligersorganisaties 
jeugd’ in het leven geroepen. Meer 
kan de gemeente financieel niet doen 
en de Waddenpartij al helemaal niet. 

3. Hoe blijven we goed zorgen voor 
het unieke landschap in deze ge-
meente waar zowel landbouw als 
natuurbehoud van groot belang zijn?

De Waddenpartij kan weinig unieks 
ontdekken aan de landbouw-produc-
tievelden waaruit Noardeast-Fryslân 
grotendeels bestaat. Om te voorko-
men dat ook de Waddenzee, jammer 
genoeg het enige stuk natuur in onze 
gemeente, ten prooi zal vallen aan 
onze onbedwingbare consumptie-
drift en de daarbij horende noodzaak 
de aarde zoveel mogelijk leeg te roven 
en uit te wonen, moet het Waddenge-
bied een park worden zoals Nationaal 
Park Lauwersmeer. En ja, vruchtbare 
landbouwgrond mag daarvoor wèl 
wijken. Logisch dat gas winnen òn-

der de Waddenzee al helemaal uit 
den boze is. Met een dalende bodem 
en een stijgende zeespiegel verdrinkt 
het Wad. Tien jaar lang 3 miljoen per 
jaar... hoeveel spiegeltjes en kraaltjes 
is het Wad waard? 

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede door 
de polarisatie in de verhitte samen-
leving als gevolg van de coronapro-
blematiek. Hoe wilt u werken aan 
het herstellen van het vertrouwen 
en de gemeenschap bijeen brengen 
en houden?

Vanzelfsprekend is ‘goed besturen’ 
een kwestie van beleid formuleren 
of wijzigen en goede keuzes maken. 
Maar ‘goed besturen’ kan zoveel meer 
zijn; medemenselijkheid, oprechte 
betrokkenheid en waarachtigheid 
mogen ook een rol spelen bij be-
leidsoverwegingen. Volksvertegen-
woordigers geven immers het goede 

voorbeeld... 
5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere par-
tijen? En waarom moeten we juist 
op uw partij  stemmen?

Van de Waddenpartij ‘mag het ietsje 
minder zijn’. Minder verspilling, min-
der CO2- en stikstof-uitstoot, minder 
verpakking, minder rotzooi en vooral 
minder ‘ikke-ikke-ikke’. We moeten 
beseffen dat we een onderdeel van 
het geheel zijn, niet de heerser over 
alles. En een zetel in de gemeenteraad 
is een prima plaats om dat verhaal te 
vertellen. Om, met dat verhaal in het 
achterhoofd, ánder beleid te formule-
ren, ándere keuzes te maken.

Alex Hazelaar, lijsttrekker Waddenpartij.

VVD Noardeast-Fryslân:
‘Bouwen aan goed onderwijs’
1. De woningmarkt dreigt op slot te 
raken. Woningen worden razendsnel 
verkocht en steeds vaker gekocht 
door vermogende personen. Hoe 
houden we dit in de hand en blijft de 
eigen omgeving bewoon- en betaal-
baar?

De huizenmarkt wordt gereguleerd 
oor vraag en aanbod de VVD blijft 
voorstander van dit uitgangspunt. Bij 
nieuwe plannen door projectontwik-
kelaars kan er gestuurd worden over 
het aandeel van woningbouwvereni-
gingen in de nieuw te realiserende 
plannen. Op deze manier kunnen 
woningen betaalbaar blijven ook voor 
mindere vermogende personen.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de coro-
napandemie. Hoe kan de gemeente 
of uw partij hen terzijde staan of fa-
ciliteren om er weer bovenop te ko-
men?

De gemeente heeft reeds een aantal 
maatregelen ingesteld. Zo hoefde er 
in de periodes dat er geen gebruik ge-
maakt kon worden van de sporthallen, 
ook geen huur betaald te worden. De 
gemeente heeft een oproep gedaan 
aan verenigingen en stichtingen dat er 
financiële middelen beschikbaar zijn 
voor nieuwe initiatieven

3. Hoe blijven we goed zorgen voor 
het unieke landschap in deze ge-
meente waar zowel landbouw als 
natuurbehoud van groot belang zijn?

We moeten als gemeente goed op 
blijven letten als stukken zoals Wad-
denagenda 2050 worden opgesteld. 
Hierin moeten we waarborgen dat we 
inderdaad een unieke gemeente zijn en 
dit willen blijven. Mede door het niet 
ondertekenen van de waddenagenda 
2050 (doordat de VVD hiervoor een 
motie heeft ingediend) staan we nu een 
stuk sterker. Ook moeten we zorgen 
voor meer agrarische kennis binnen ons 
college en ambtenaren. Zoveel agrari-
sche grond en zo weinig kennis strookt 
niet met elkaar.

4. Raadsleden en bestuurders krijgen 
steeds vaker te maken met bedrei-
gingen. Dit komt mede door de pola-

risatie in de verhitte samenleving als 
gevolg van de coronaproblematiek. 
Hoe wilt u werken aan het herstellen 
van het vertrouwen en de gemeen-
schap bijeen brengen en houden?

Dit blijft een moeilijk probleem. 
Mensen doen over het algemeen veel 
aannames zonder duidelijk te weten 
waar ze het over hebben. Wij blijven 
in gesprek blijven met deze mensen.

5. Waarin onderscheidt uw partij zich 
ten opzichte van de andere partijen? 
En waarom moeten we juist op uw 
partij  stemmen?

Alle partijen geven aan dat ze zich 
willen inzetten voor het bouwen van 
woningen. Dat wil de VVD ook maar 
de VVD wil ook bouwen aan goed 
onderwijs en goede schoolgebouwen. 
Zodat we goed zorgpersoneel en 
technisch personeel kunnen opleiden. 
We moeten een betere verbindingen 
maken tussen ondernemers en scho-
len. Als opleidingen beter aansluiten 
bij de vraag naar personeel zal dat ook 
de leefbaarheid ten goede komen. De 
VVD wil verder kijken en niet de kie-
zer met een aantal beloftes blij maken.

Digna Ferwerda-Havenga, lijsttrekker VVD 
Noardeast-Fryslân.

actief Lokaal Noardeast-Fryslân:
‘Tegen Holwerd aan Zee’
1. De woningmarkt dreigt op slot 
te raken. Woningen worden ra-
zendsnel verkocht en steeds vaker 
gekocht door vermogende per-
sonen. Hoe houden we dit in de 
hand en blijft de eigen omgeving 
bewoon- en betaalbaar?

Gezien de dreiging van nog meer 
prijsopdrijving verlenen wij voor-
rang aan kopers die al wonen en 
werken in onze gemeente en kopers 
die de woning als hoofdverblijf gaan 
bewonen. Wij bouwen niet voor de 
Randstad, maar hoofdzakelijk voor 
de grootste groep in de samenleving 
(60 plussers), met het streven naar 
minimaal 1/3 sociale huur in stad 
en dorp. Nu de verhuurdershef-
fing komt te vervallen hebben de 
woningcoöperaties meer financiële 
armslag en wordt de doorstroming 
bevorderd.

2. Het verenigingsleven heeft een 
flinke knauw gekregen door de 
coronapandemie. Hoe kan de ge-
meente of uw partij hen terzijde 
staan of faciliteren om er weer bo-
venop te komen?

In ieder geval geen aanschaf blauwe 
containers zodat de inkomsten voor 
scholen, verenigingen en kerken 
vanwege het ophalen van oud papier 
kunnen blijven bestaan en de onkos-
ten aanschaf van minstens 1 mil-
joen euro anders aangewend kun-
nen worden. Verder in de komende 
raadsperiode het dorpen- en wijken-
fonds voortzetten en minimaal met 
300.000 euro blijven vullen;

3. Hoe blijven we goed zorgen 
voor het unieke landschap in deze 
gemeente waar zowel landbouw 
als natuurbehoud van groot belang 
zijn?
Onderkennen en onderstrepen dat 
wij een agrarische gemeente zijn 
en willen blijven. We hebben hier 
immers de beste landbouwgrond 
ter wereld en de prachtige natuur-
gebieden zoals het Nationaal Park 
Lauwersmeer en het Waddengebied. 
Rust en ruimte zijn de belangrijkste 
kwaliteiten genoemd door zowel de 

eigen inwoners als toeristen. Dus 
geen zonneweides en woningen op 
vruchtbare landbouwgrond, behoud 
van de zomerpolders en geen uit-
breiding grootschalige recreatiepar-
ken die overal uit de grond worden 
gestampt als rendement voor vermo-
gende investeerders.

4. Raadsleden en bestuurders krij-
gen steeds vaker te maken met 
bedreigingen. Dit komt mede door 
de polarisatie in de verhitte samen-
leving als gevolg van de coronapro-
blematiek. Hoe wilt u werken aan 
het herstellen van het vertrouwen 
en de gemeenschap bijeen bren-
gen en houden?

Alle inwoners zijn  getroffen door de 
gevolgen van Corona. De ene sector 
meer dan de andere. Familieleden 
zijn ontvallen en de zorg heeft me-
gaprestaties geleverd. Als raadslid en 
college blijft transparantie en luiste-
rend oor na Corona nog belangrijker. 
Daarom lanceert  Actief Lokaal het 
plan voor een Burgerplatform als 
speerpunt; Ieder kwartaal maken we 
per stad, dorp of wijk de balans op 
en gaan we samen met de wijk- of 
dorpsbelang naar het gemeentehuis;

5. Waarin onderscheidt uw partij 
zich ten opzichte van de andere 
partijen? En waarom moeten we 
juist op uw partij  stemmen?

Actief Lokaal is mordicus tegen de 
verdere uitvoering van Holwerd aan 
Zee, waar de gemeente sinds 2019 
een reserve van 5 miljoen euro heeft 
ingeboekt. Vanaf 2015 heeft het pro-
ject enkele miljoenen gekost. Het is 
een trein die is gaan rijden terwijl alle 
seinen op rood staan. Wij bieden een  
alternatief dat 1 miljoen euro kost 
en het restant van 4 miljoen euro zal 
voor de realisatie van betaalbare wo-
ningen in onze gemeente, waaron-
der Holwerd, besteed gaan worden. 
Stem op Actief Lokaal, de partij die 
waar mogelijk met verbeteringen en/
of een nuchter Alternatief komt. 

Zie: www.actieflokaal.nl

Cootje Klinkenberg, 
lijsttrekker Actief Lokaal 
Noardeast-Fryslân.

Verkiezingsnieuws
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NOARDEAST-FRYSLÂN - S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) heeft de afgelopen raadsperiode veel bereikt met haar deelname aan de 
coalitie en het college van Noardeast-Fryslân. “En daar willen wij een vervolg aan geven,” zegt S!N-lijsttrekker en wethouder Jouke 
Douwe de Vries. “We zitten boordevol ambitie voor de komende vier jaar.”

Bij de vorige verkiezingen werd 
S!N, met vier zetels, de derde par-
tij in de gemeenteraad van No-
ardeast-Fryslân. “Een mooi resul-
taat dat we op 16 maart a.s. hopen 
te overtreffen,” geeft De Vries aan. 
“We gaan voor vijf zetels!”

Resultaten
Met de resultaten die S!N de af-
gelopen jaren heeft geboekt, 
denkt De Vries dat dat mogelijk 
moet zijn. “Als wethouder Soci-
aal Domein en Onderwijs heb 
ik me ingezet om tot nieuw ar-
moedebeleid te komen. Wij zijn 
er trots op dat dit samen met 
ervaringsdeskundigen tot stand 
is gekomen. Ook ligt er nu, na 
jaren, een gedragen integraal 
huisvestingsplan voor het on-
derwijs met mooie nieuwbouw-
plannen voor de scholen in onze 
gemeente.” 

Daarnaast is mede dankzij S!N 
een fi nanciële regeling voor 
dorpshuizen in het leven ge-
roepen, waarbij ze worden ge-
compenseerd voor de OZB-af-
dracht. Ook heeft S!N diverse 
bouwplannen van dorpshuizen 
en sportclubs fi nancieel onder-
steund. Bovendien is Noardeast-
Fryslân een regenbooggemeen-
te geworden en heeft vanuit de 
gemeente steeds een duidelijk 
‘nee’ tegen gaswinning geklon-
ken. 

Er ligt nu ook een natuurnota en 
bomenbeleidsplan en er is een 
begin gemaakt met het bevor-
deren van de biodiversiteit. “Hier 
moet nu voortvarend uitvoering 
aan worden gegeven,” zegt De 
Vries. “Hetzelfde geldt ook voor 
de nieuwbouwplannen voor de 
scholen.”

Ambitie
S!N is dan ook nog lang niet klaar 
en zit boordevol ambitie voor de 
komende raadsperiode. “Zo wil-
len wij de zorg laagdrempeliger 
en dichterbij organiseren door 
meer samen te werken met het 
onderwijs en welzijnswerk. Daar 
heb ik als wethouder een be-
gin mee gemaakt en daar wil ik 
graag verder mee; ook omdat dit 
erg belangrijk is voor de betaal-
baarheid van de zorg richting de 
toekomst.”

In haar verkiezingsprogramma 
pleit S!N voor een versnelling van 
de woningbouw en het behoud 
van voorzieningen, met name 
op de dorpen. Daarnaast vindt 
S!N dat er nu echt werk gemaakt 
moet worden van het bevorderen 
van de bodemvruchtbaarheid en 
moet de overgang naar duurza-

me energie met meer ambitie 
worden opgepakt.

Jonge kandidaten
Om die ambities waar te maken, 
komt S!N met een lijst met veel 
jonge kandidaten bij de eerste 
10. Na de ervaren Jouke Douwe 
de Vries op plek 1, Sjoerd Keizer 
op 2 en Rebecca Slijver op 3, vol-
gen de zittende raadsleden Kevin 
Merkus (plek 4) en Manon van der 
Meij-Baron (plek 5), beiden derti-
gers.

Nieuw op de kandidatenlijst is de 
23-jarige rechtenstudent Mark de 
Boer uit Kollumerzwaag op plek 
6. Jesse Nutma uit Dokkum is de 
huidige fractieondersteuner en 
secretaris van het bestuur. Hij is 
24 en staat op plek 7. De jonge 
zorgondernemer Marije van der 
Staal (30) uit Burdaard bezet plek 

8 en Dokwurk-medewerker Ema-
nuel van Arkel (33) is 9e in de rij. 
De eerste 10 kandidaten worden 
gecompleteerd door Ruurd-Jan 
Torensma (33), die velen wellicht 
al kennen als toneelspeler of van 
de versafdeling van de Jumbo in 
Dokkum.

Als echte ‘lijstduwers’ fungeren 
Jaap Holvast, oud-directeur van 
het Lauwerscollege in Kollum, en 
doarpsomtinker Dirk Vis uit Hal-
lum op de laatste twee plekken 
van de lijst; met in totaal 29 kan-
didaten. Een brede groep betrok-
ken mensen met allemaal een 
lokaal, sociaal en groen hart. Kort-
om, stem 16 maart a.s. lijst 3 - S!N.

Zie voor de hele kandidatenlijst 
en het volledige verkiezingspro-
gramma op de website van S!N: 
www.sin.frl

S!N: “Veel bereikt en boordevol
ambitie voor Noardeast-Fryslân”
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Wethouders blikken terug en kijken stiekem vooruit
DAMWÂLD - Rommy Kempenaar, Kees Wielstra en Gerben Wiersma zijn nu nog wethouder van de gemeente Dantumadiel. Met de verkiezingen voor de deur is het de vraag of ze mogen blij-
ven. Dat is aan de kiezer. Eén ding staat vast, ze zouden er alle drie graag nog een periode aan vast willen plakken. We blikken met de drie heren terug op de laatste vier jaar.

Gerben Wiersma: 

‘Samenwerken met de mienskip staat voorop’
Gerben Wiersma (57) is geboren 
en getogen in Driezum en woonde 
tegenover het toenmalige gemeen-
tehuis van Dantumadiel, Rinsma 

State. Zijn vader was boer, zelf werd 
hij timmerman en later projectlei-
der en ondernemer. Samen met zijn 
vrouw kocht hij een huis in Wâlters-

wâld. Het stel kreeg vijf kinderen, 
drie dochters die nu 20, 28 en 26 jaar 
zijn en twee zonen van 22 en 16 jaar. 
,,De twee knapen wonen nog thuis’’, 
vertelt Wiersma die inmiddels acht 
jaar wethouder van Dantumadiel is. 
Hij had naar eigen zeggen niks met 
de politiek, maar is er door een ka-
meraad ingerold. ,,En ik bin der yn 
hingjen bleaun.’’ Nog altijd heeft hij 
een hekel aan het ‘geneuzel’ waarbij 
politieke belangen boven het belang 
van de inwoners worden gesteld. 
,,Maar dat hoort erbij dus neem ik 
het maar op de koop toe.’’

Als wethouder kreeg hij ook te ma-
ken met kritiek omdat er soms las-
tige keuzes gemaakt moesten worden 
door financiële tegenslagen. ,,Toch 
heeft dat ons niet gedeerd.’’ Voor het 
eerst had Gerben Wiersma ruimtelij-
ke orde in zijn portefeuille waarvoor 
hij een flinke koerswijziging moest 

realiseren. ,,Door de voorspelde 
krimp waren alle nieuwbouwplannen 
in de ijskast gezet om leegstand te 
voorkomen. We hebben het gelukkig 
bij de provincie Fryslân voor elkaar 
gekregen dat we weer in de dorpen 
mogen bouwen’’, stelt Wiersma die 
bestuurlijke trekker in de regio was 
van de woonopgave in Noordoost-
Friesland. In totaal komen er 330 
kavels vrij, verdeeld over de verschil-
lende dorpen in Dantumadiel. ,,Als 
er weer ruimte komt op de woning-
markt worden er ook weer mogelijk-
heden gecreëerd voor mensen met 
een kleinere beurs en starters.’’

Het meest trots is Wiersma op de 
Campus in Damwâld omdat hij deze 
ontwikkeling vanaf het begin heeft 
aangestuurd. ,,Mijn drijfveer was om 
de inwoners bij het proces te betrek-
ken. Dankzij de samenwerking met 
de mienskip creëer je draagvlak. Dat 

zag je ook met woningbouwprojecten 
als de Mounetille en de Prikkebosk in 
Damwâld.’’ Ook over de projecten als 
de Maatschappelijke diensttijd, Ken-
nislabNOF en de DOM’s waar hij als 
wethouder verantwoordelijk voor was 
heeft hij een goed gevoel. ,,Nu ik er 
zo op terugkijk kun je best veel doen 
in vier jaar tijd en ondanks de finan-
ciële tegenvallers hebben we veel ge-
daan. Al hadden sommige projecten 
wat mij betreft best vlotter gemogen, 
maar binnen zo’n grote ambtelijke 
organisatie ontkom je er niet aan dat 
processen langer duren.’’ Wiersma 
hoopt dat hij de projecten die hij in 
gang heeft gezet in een eventuele vol-
gende periode zelf weer mag oppak-
ken. ,,Ik geloof dat God mij daarin 
leidt en áls het wethouderschap weer 
op mijn pad komt is het mijn op-
dracht om op een respectvolle manier 
mijn best te doen voor álle inwoners 
van Dantumadiel.’’

rommy Kempenaar: 

‘Dit is een erebaan’
Rommy Kempenaar (36) uit De 
Westereen ziet het wethouderschap 
als een erebaan. Hij is parttime wet-
houder, maar in de praktijk kijkt 
hij niet naar uren. ,,Als wethouder 
ben je vergroeid met je portefeuille. 
Sterker nog, je wórdt je portefeuille. 
Als er in het weekend iemand bij 
me thuis aanbelt om te praten over 
zijn of haar problemen, dan kijk je 
niet naar de klok. Als wethouder 
ben je de schakel tussen overheid en 
burger. Misschien is dat nog wel het 
belangrijkste, dat je vertrouwens-
persoon bent en een luisterend oor 
kunt bieden’’, stelt Kempenaar die 
financiën, armoedebestrijding en de 
participatiewet in zijn portefeuille 
heeft. 

Naast zijn werk als wethouder is 
hij tussenpersoon voor het afsluiten 
van verzekeringen en hypotheken. 
Hij volgde de HEAO commerciële 
economie en werd toen hij nog op 
school zat al heit. ,,Ik was 22 jaar, 
had geen geld maar wel een grote 
verantwoordelijkheid. Dat heeft me 
gevormd. Het speelt denk ik mee in 
mijn drive om kwetsbare mensen in 
de samenleving te helpen. Ik weet 
hoe het voelt om tijdelijk afhanke-
lijk te zijn van de overheid. In de 

afgelopen vier jaar dat we moesten 
bezuinigen bij de gemeente hebben 
we gelukkig nooit beknibbeld op 
armoedebestrijding. Daarnaast vind 
ik het heel belangrijk om mensen 
uit de bijstand weer aan het werk te 
krijgen. Werken is welvaart en wel-
vaart is welzijn. Werken geeft het 
gevoel dat je er bij hoort, je krijgt 
waardering en respect en je kunt 
door te werken een goed voorbeeld 
geven aan je kind.’’ 

Mensen denken volgens Kempe-
naar dat linkse politici een hekel 
hebben aan rijken maar dat be-
strijdt hij. ,,We hebben  een hekel 
aan armoede. Waar ik me nu zorgen 
over maak is energiearmoede. Als 
ik wethouder mag blijven zou ik 
daarover in gesprek willen met wo-
ningbouwcorporaties. Ook zouden 
er duurzaamheidsfondsen moeten 
komen, zodat ook mensen die geen 
geld hebben kunnen investeren in 
het isoleren van hun huis.’’ En zo zit 
Rommy Kempenaar nog vol ideeën 
voor de toekomst. De toekomst die 
deels in handen van de kiezers ligt. 
,,Ik hoopje dat ik oogste mei, wat ik 
sels siedde ha. Mar sa’t ik krekt al 
sei, it wethâlderskip is in earebaan 
en dat moat jo gund wurde.’’

Kees Wielstra:

‘Ik hou ervan om mensen blij te maken’
Als nieuwkomer in het college 
van B&W vond Kees Wielstra uit 
Rinsumageast, toen 37 jaar jong, 
het best spannend toen hij vier 
jaar geleden aan het wethouder-
schap begon. Hij werkte hiervoor 
tien jaar voor een aannemersbe-
drijf voor grond- weg- en water-
bouw en was zes jaar projectleider 
in de gemeente Achtkarspelen. 
,,Als wethouder zeggen mensen 
opeens ‘meneer’ of ‘jo’ tegen mij, 
dat was wel even wennen’’, vertelt 
Kees Wielstra die met een goed 
gevoel op zijn wethouderschap 
terugkijkt. ,,Ik heb met zoveel 
verschillende mensen gepraat, dat 
was een verrijking voor mijzelf. 
Keerzijde was wel dat ik door 
mijn baan veel van huis ben en 
dat was voor mijn kinderen van 
vijf en acht jaar niet altijd gemak-
kelijk. Soms stond mijn zoontje 
huilend bij de deur omdat heit 
voor de vijfde keer in een week ‘s 
avonds weg moest. Gelukkig heb 
ik daar nu aardig mijn balans in 
gevonden.’’ 

Wielstra heeft in eerste instantie 
veel tijd en energie gestoken in 
het terugwinnen van vertrouwen 
van de inwoners. We merkten 
echt dat het vertrouwen in de 
gemeente van inwoners, onder-
nemers en dorpsbelangen in de 
periode voor ons een flinke deuk 
had opgelopen. Als wethouder 
was hij onder andere verantwoor-
delijk voor het inrichten van de 
openbare ruimte.  Er was in 2018 
een behoorlijke achterstand op 
het onderhoud van de wegen. 
,,Wat me opviel was dat de com-
municatie veel beter moest. Om-
wonenden wisten vaak niet eens 
wat er voor hun huis gebeurde. 
Wij hebben bij projecten als de 

Miedloane, Ferlinge Stasjons-
strjitte en Sanjes Safari de be-
trokkenen juist mee laten denken. 
Daardoor creëer je draagvlak en 
dat is één van de belangrijkste 
voorwaarden om je werk goed te 
kunnen doen’’, stelt de wethou-
der. De Haadwei was voor hem 
een hoofdpijndossier. Hij opende 
de nieuwe weg als kersverse wet-
houder in 2018 met een gemengd 
gevoel. ,,Het ontwerp is door 
burgerparticipatie tot stand geko-
men, maar in mijn ogen is er niet 
goed genoeg naar alle wensen en 

zorgen uit het dorp geluisterd. 
Hier heb ik veel van geleerd. Het 
is goed om belanghebbenden bij 
projecten te betrekken, maar het 
moet wel duidelijk zijn wat hun 
rol is. En de rol van experts moet 
niet onderbelicht worden. Geluk-
kig hebben we nu een oplossing 
gevonden om de weg veiliger te 
maken, want verkeersveiligheid 
staat ten allen tijde voorop.’’

Hij is er trots op dat de gemeente 
Dantumadiel ondanks de bezui-
nigingen vanaf 2018 een hele in-
haalslag heeft gemaakt op het ge-
bied van wegenonderhoud. ,,Als 
de dorpen er ‘kreas’ uitzien heeft 
dit ook weer invloed op het wel-
zijn van de mensen. Het is mijn 
ambitie om die verbinding te ma-
ken tussen het inrichten van de 
openbare ruimte en het welzijn 
van de mensen. In Feanwâlden 
zijn we bijvoorbeeld met mensen 
met een beperking door het park 
en over het stationsplein gegaan 

om te kijken waar zij tegenaan lie-
pen, letterlijk en figuurlijk. Je leert 
het meeste door met mensen in 
gesprek te gaan. Ik hou ervan om 
op die manier problemen aan te 
pakken en mensen blij te maken. 
Dat vind ik mijn belangrijkste 
taak als wethouder, dat je echt wat 
voor mensen kunt betekenen.’’
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Veldrijdster Leonie Bentveld:

‘Hoe mear drek, 
hoe moaier’
BURGUM - In de woonwijk waar veldrijdster Leonie Bentveld woont, hoef 
ik niet lang te zoeken naar het juiste huis. Voor het raam van de woon-
kamer hangen de meest recente trofeeën. Het rood wit blauwe shirt 
dat ze won als kersvers Nederlands Kampioene bij de junioren en een 
zilveren medaille behaald op het WK in het Amerikaanse Fayetteville. 
Het is slechts een greep uit de enorme medailleoogst die het 17-jarige 
Burgumse talent in de loop der jaren bij elkaar reed. Bloed, zweet en 
tranen kwamen eraan te pas. Of in het geval van Leonie: bloed, zweet en 
modder. Heel veel modder.

tekst: Nynke van der Zee Foto’s: marcel van Kammen

Het regent pijpenstelen wanneer we 
aan de keukentafel plaatsnemen. Waar 
iedereen gruwelt van dit weer, ver-
schijnt er bij Leonie een voorzichtige 
glimlach. Immers, zonder regen geen 
modder. En zonder modder geen veld-
rijden. ,,Ik ha wolris wedstriden hân 
sûnder modder’’, corrigeert ze deze 
iets te voorbarige conclusie. ,,Mar in 
wedstriid wurdt pas echt moai as der in 
protte rein falt en alles feroaret yn drek. 
Hoe mear drek, hoe moaier ik it fyn.’’

Twee kilo modder
Daarmee verwoordt Leonie in één 
zin haar passie voor de veldrijdsport: 
afzien, vies worden en ondanks alles 
toch nog op techniek en souplesse de 
juiste lijnen vinden. ,,It is hiel wat oars 
as it hurdfytsen op de dyk. Op de dyk 
giet it benammen om ploegetaktyk. By 
it fjildriden komt der ek noch in stikje 
atletyk oan te pas’’, legt ze uit. ,,Moatst 
soms oer in hindernis springe mei de 
fyts op it skouder of hiele stikken trap-
rinne. Giest folle mear fan dyn eigen 
krêft út. Fytse, klimme en klauterje yn 
waar en wyn: dêr hâld ik just fan.’’

‘Fytse, klimme en klauterje 
yn waar en wyn’

Leonie laat een foto van zichzelf 
zien na afloop van een wedstrijd. 
Haar gezicht is zwart van de mod-
der, evenals haar armen en benen. 
,,As it echt hiel modderich is, moat 
ik meardere kearen fan fyts wikselje 
tidens de wedstriid. Dy modder 
komt nammentlik ek yn it ketting 

en de derailleur, it ûnderdiel dêr’tst 
mei skeakelst. Om foar te kommen 
dat alles fêstrint, ha ik trije fytsen. 
Achter de skermen wurde myn fyt-
sen hiel rap wer skjinmakke, sadat 
ik se meardere kearen brûke kin. In 
fyts kin troch al dy modder samar 
twa kilo swierder wêze. Dus ek ast in 
stikje rinne moatst, is in skjinne fyts 
hiel noflik’’, lacht ze. 

Een echte wintersport
Om zelf te ontdekken hoe zwaar 
het is om zo’n fiets op je schouder 
te tillen, tovert vader Bernard één 

van de drie exemplaren uit de garage 
tevoorschijn. ,,Dizze fyts weegt sân 
kilo’’, vertelt Leonie. Met het grootste 
gemak zwaait ze de tweewieler over 
haar schouder. Ook ik doe een po-
ging, die iets minder sierlijk uitpakt. 
Het gewicht lijkt in eerste instantie 
mee te vallen, maar een trap opren-
nen met dit gevaarte op m’n rug zie 
ik mezelf nog niet doen. ,,Dat went 
hiel gau’’, stelt Leonie gerust. ,,Mar 
ik doch ek krêfttraining om myn rêch 
en skouders sterk te hâlden. Tagelyk 
wol ik ek net té folle spieren ha, want 
al dy kilo’s oan spieren moat ik ek mei 
nei boppen tille. As fjildrider wolst it 
leafste sa licht mooglik wêze.’’ 

En dus is het een kwestie van secuur 
eten en trainen. Er gaat geen dag 
voorbij dat Leonie niet op de pedalen 
staat of in de sportschool zit. ,,Allin-
nich flak nei it seizoen mei ik fjouwer 
wiken net traine om by te kommen. 
Ferplicht in moanne fan rêst. Dat is 
nedich sadat myn lichem werstelle 
kin’’, legt ze uit. In haar geval begint 
die verplichte rustmaand half febru-
ari, na de allerlaatste wedstrijd. Waar 
wegwielrenners in het voorjaar weer 
van start gaan en in de zomer hun 
wedstrijden rijden, is veldrijden een 
echte wintersport. ,,In protte mins-
ken ferwachtsje dat net, mar al ús 
wedstriden binne yn de hjerst en de 
winter. Hoe minder it waar, hoe mo-
aier de sport.’’ 

Dure hobby
Over kou of regen tijdens een wed-
strijd hoor je Leonie dan ook niet 
klagen. Wat veldrijden vooral zwaar 
maakt, zijn de vele kilometers die ze 
juist níet op de fiets aflegt. Tsjechië, 

Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ame-
rika, Engeland en België. Leonie reist 
de hele wereld over voor haar wed-
strijden. ,,Benammen yn België is it 
fjildriden in hiel grutte sport. Hjir 
binne dan ek de measte wedstriden. 
Tegearre mei myn trainster Marianne 
Gall ha ik krekt in healjier yn België 
wenne, sadat wy net nei elke wedstriid 
wer nei hûs hoegden te riden. Dat wie 
echt perfekt. Wa wit ferhûzje ik yn de 
takomst nei België foar myn sport. 
Dy kâns is wol grut.’’

‘Oant no ta wie it foaral in 
djoere hobby’

Zolang dat nog duurt, reist ze zomers 
vanuit Burgum naar iedere wedstrijd en 
verblijft ze ‘s winters in België. Om al 
die reizen te bekostigen, startte Leonie 
in 2019 een eigen sponsorstichting. Ze 
ging zelf op pad om de eerste bedrijven 
te vragen. En met succes, want inmiddels 
zijn er heel wat sponsoren die Leonie een 
warm hart toedragen. ,,Dit jier wurd ik 
18 en stap ik oer nei de beloften. Pas dan 
kin ik jild fertsjinje as ik in wedstriid win. 
Oant no ta wie it foaral in djoere hobby’’, 
knipoogt ze. Ondanks die enorme inves-
tering in tijd en geld twijfelt Leonie geen 
moment over haar droom. ,,Fjildride is 
wat ik it allerleafste doch. Hooplik kin 
ik hjir myn wurk fan meitsje. Dat is myn 
doel. En dêr sil ik alles foar dwaan.’’

Help jij Leonie naar haar droom?

De planning voor volgend jaar staat al voor een groot deel vast. Waaronder 
vele verre reizen die uit eigen zak betaald moet worden. Help jij Leonie om 
haar droom uit te laten komen? Word ook sponsor. 

Kijk op www.leoniebentveld.nl voor meer informatie. 

Nieuwe trainingspakken voor JO 14-1 van VVZ

‘Belangryk dat de jeugd bûten oan it sporten is’
DE WESTEREEN - De voet-
ballers van de JO 14-1 van VVZ 
hebben prachtige nieuwe trainings-
pakken gekregen die gesponsord 
zijn door P. de Boer Hovenier. De 
sponsoring is tot stand gekomen 
doordat de vader van één van de 
spelers, Steffen Zwaagstra, bevriend 
is met Pieter de Boer uit buurdorp 
Kollumerzwaag. Deze ondernemer 
was vorige week ook te gast bij de 
sponsoravond en liet weten onder de 
indruk te zijn van de organisatie en 
de accommodatie. Maar zijn belang-
rijkste reden om de jeugd van VVZ 
te sponsoren is dat de jeugd de toe-
komst heeft. ,,Ik fyn it belangryk dat 
de jeugd bûten oan it sporten is, mei 
inoar as team. Yn coronatiid wie dat 
minder en krige it gamen de oerhân. 
Dêrom fyn ik it sa belangryk om 

dizze sport te stimulearjen’’, aldus 
Pieter de Boer.

Zowel de club, de spelers als de 
ouders waarderen de sponsoring 
van de prachtige trainingspakken 
enorm. Zaterdag was het officiële 
fotomoment bij de Kroon-kantine. 
Van links naar rechts: Bovenste rij ( 
op de bus): Sven Planting, Tesfom 
Moges, Damien Wolsink. Middel-
ste rij:  Senne Veenstra, Hendrik 
Kingsbergen (trainer), Jacco de 
Vries, Gerwin v/d Bijl, Jasper v/d 
Bij, Jordy Bakker. Voorste rij: Kha-
led Al Obeid, Jurre Visser, Stijn 
Heidstra, Jan Zwaagstra, Ruben 
Berend Prins, Sven Visser en spon-
sor Pieter de Boer. Foto: Franziska 
Brouwer-Bohland
.
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Gezinsmaatje gezocht 

Jouw opvoedervaring is 

enorm waardevol!

Met een paar uur per week

kun jij een gezin,

ÉCHT verder helpen!

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

Heb je tijd en lijkt het je leuk om een gezin tijdelijk te ondersteunen?
Neem dan contact op met Lara Harkema, coördinator Home-Start NOF

📞📞📞📞 06 35 11 38 52     📧📧📧📧 l.harkema@humanitas.nl
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SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Koffie met gebak
- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

ER OP UIT?
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Iepenloftspul Burgum spilet Schindlers List
BURGUM - Iepenloftspul Burgum spilet, nei twa jier ûnderbrekking 
troch it Coronafirus, op 3 (try-out), 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20 en 21 maaie 
2022, Schindlers List.

Dizze ferneamde film is bewurke ta 
in iepenloftspul troch Theo Sme-
des dy’t ek de rezjy foar syn rekken 
nimt. Dit alles sil plakfine op it bin-
nenplak fan de âlde molkfabryk yn 
Burgum. Jo begripe dat it dekôr der 
feitlik al stiet.

It ferhaal fan Oskar Schindler, dy’t 
1100 Joaden rêden hat troch dizze 
minsken yn syn fabryk wurkje te lit-
ten, sil op in bysûndere wize brocht 
wurde. As taskôger nimme wy jo 
mei nei de sfear fan deTwadde 
Wrâldoarloch.

De repetysjes binne útein set en foar 
de measte foarstellings binne noch 
inkele kaarten beskiber. Kaarten bin 
te keap op de webside www.iepen-
loftspul.nl. Kaarten dy’t jo al earder 

kocht ha bliuwe jildich. Op de web-
side kin jo sjen op hokker datum jo 
foarstelling spile wurdt.

Foar mear ynformaasje oer dit 
parseberjocht kinne jo kontakt op-
nimme mei 
Rigt Westerlaan, 06-27362351 of 
Pieter Heegstra 06-11145638

Voor meer informatie over dit pers-
bericht kunt u contact opnemen 
met Rigt Westerlaan, 06-27362351 
of Pieter Heegstra 06-11145638 

Presentatie 
nieuw Liedboek 
in De Westereen

DE WESTEREEN - Op zaterdag 9 
april is er een presentatie van 
het nieuwe Nederlandstalige 

Liedboek van de Gemeenschap 
van Christus in het kerkge-

bouw aan de Fogelsang 10 in 
De Westereen.

Dit liedboek ‘Gemeenschap van 
Christus Zingt’ is gemaakt door 
een team van leden van de kerk 
die zich heeft bezig gehouden met 
muziek, teksten en vertalingen van 
liederen van de Engelstalige Lied-
bundel ‘Community of Christ 
Sings’. Het team werd bijgestaan 
door vijf professionele vertalers 
uit Nederland alsmede andere le-
den en vrienden van de kerk om 
tot een prachtig eindresultaat te 
komen. ,,Dit liedboek ontsluit 
voor Nederland veel onbekend 
repertoire uit de wereldkerk: een 
veelkleurige verzameling liede-
ren”, aldus Pieter Endedijk in een 
recensie. Tevens bevat het Lied-
boek bekende liederen als Op-
wekkingsliederen, Taizé-liederen 
en originele liederen uit landen als 
Israël en Zuid-Afrika.

Tijdens de presentatie worden ui-
teraard liederen gezongen uit dit 
liedboek, onder begeleiding van 
Jaap Meems. Ook zijn er drie le-
zingen. Zo vertelt Sytze de Vries 
over het belang van zang en mu-
ziek in de kerken, Sandee Gamet 
en Joey Williams leggen uit wat 
het het belang van zang en mu-
ziek is in de Gemeenschap van 
Christus en twee leden van het 
Liedboek Team van vrijwilligers 
geeft een lezing over de totstand-
koming van dit liedboek. Zij heb-
ben maar liefst zes jaar aan dit 
boek gewerkt.  Aan het begin van 
het weekend van de presentatie is 
er op vrijdagavond een informele 
Sing In van 19.30 – 21.00 uur. 
Op zondagochtend is er om 10 
uur een Zang-dankdienst m.m.v. 
Nynke Dandan, zangeres en Hen-
drie Westra, elektrische piano, 
beide uit De Westereen.

Slank in de Zomer Challenge van start
FEANWÂLDEN – Annie Visser van My-LifeSlim in Feanwâlden start op 4 april 
met de Slank in de Zomer Challenge. Deelnemers krijgen 1 op 1 bege-
leiding van Annie in haar praktijk in Feanwâlden. Aansluitend zorgt de 
bijbehorende besloten Facebookgroep voor extra motivatie. 

,,In die groep zitten andere deelne-
mers uit het hele land die dezelfde 
Challenge doen. Samen staan we 
sterk en gaan we de strijd tegen de 
kilo’s aan. Onderling worden ervarin-
gen, maar ook recepten gedeeld waar-
door je extra gemotiveerd wordt om af 
te vallen’’, legt Annie uit. Ze heeft de 
Challenge meerdere keren gedaan en 
de reacties zijn zeer positief. In acht 
weken tijd kunnen mensen ongeveer 
tien kilo afvallen. ,,Dat is het streven, 
maar bij de één gaat het sneller dan 
bij de ander en de één wil er ook meer 
voor laten dan de ander. Het is echt 
maatwerk.’’ Bij My-LifeSlim is het 
motto dat mensen die willen afvallen 
toch volop kunnen genieten dankzij 
een gezonde levensstijl. ,,Als je je goed 
voelt, gaat afvallen gemakkelijker. Het 
programma van My-LifeSlim kun je 
gemakkelijk toepassen in elke situatie. 
Wij werken niet met shakes, maar met 
gewoon eten uit de supermarkt. An-
ders houd je het niet levenslang vol en 
is het geen levensstijl verandering.’’

Afvallen na coronatijd
Annie merkt dat veel mensen in coro-
natijd en in de winterperiode zijn aan-
gekomen. Het was voor velen verleide-
lijk om ’s avonds op de bank te hangen 
met iets lekkers erbij. ,,Maar het is nog 
niet te laat. Als mensen nu in actie ko-
men, kunnen ze een  mooi resultaat 
neerzetten voor de zomer. En dan wel 
op zo’n manier dat het genieten voor-
op staat.’’ Na twaalf jaar weten steeds 
meer mensen – vooral via mond-
tot-mondreclame - Annie Visser te 
vinden. Vanuit heel Friesland komen 
klanten naar Feanwâlden. ‘Even naar 
Annie, dat werkt goed’, zo gaat dat te-
genwoordig bij mensen in Feanwâlden 
en omstreken. Maar ook uit de rest van 
de provincie weten ze de Feanwâldster 
te vinden want het werkt niet alleen 
vanwege de methode, maar juist ook 
dankzij de gewichtsconsulent. 

Meer informatie:
www.mylifeslimveenwouden.nl of
annievisser@mylifeslim.com

Aanpak Financiële Ouderenmishandeling
NOORDOOST-FRIESLAND - In 
verschillende gemeenten in 
Nederland zijn lokale allianties 
gevormd. Zo ook in de gemeen-
ten Achtkarspelen, Dantumadiel, 
Noardeast-Fryslân en Tytsjerk-
steradiel. Op 7 april wordt het 
convenant getekend betreffende 
de alliantie Regio NoordOost 
Friesland.

Een lokale alliantie is een lokale infor-
mele netwerkgroep van commerciële en 
niet-commerciële, private en publieke 
organisaties, die samen optrekt als ke-
tenpartners. Kenmerk is ook dat er een 
open informele cultuur is met weinig 
hiërarchie. Partners werken autonoom 
vanuit hun eigen expertise. Tegelijker-
tijd heeft het netwerk een herkenbare 
en gemeenschappelijke identiteit. Voor 
de lokale allianties is die gelegen in het 

gezamenlijk voorkomen, signaleren en 
aanpakken van ouderenmishandeling, 
meer specifiek van financieel misbruik.

7 april 2022
Locatie: gemeentehuis Kollum
Van Limburg Stirumweg 18
9291 KB Kollum
Inloop: 16:00
Tekenen convenant:  16:30
Borrel: 17:00-18:00 uur

Een Westereender in De Westereender

‘Uw mening doet er wel degelijk toe’
DE WESTEREENDER – Sietze Wijbenga, lijsttrekker van CDA Dantumadiel, 
voelt zich op en top Westereender. ,,Doch mar gewoan dan is d’r net safolle 
te rêdden’’, geeft hij lachend aan. Bij Wijbenga is de lach nooit ver weg. Hij 
maakt een opgewekte indruk, ondanks dat hij thuis onaangenaam verrast 
werd door stormschade. ,,Kloate fansels, mar wy rêdde d’r wer mei.’’ 

Binnenkort mogen we onze stem uit-
brengen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Veel mensen zijn niet van 
plan om te gaan stemmen of weten het 
simpelweg nog niet. Wat mogen de in-
woners van Dantumadiel van jullie als 
CDA Dantumadiel verwachten? 

,,De kiezers moeten het gevoel hebben 
dat ze stemmen op een partij die iets doet 
met hun stem. Als dat bij herhaling niet 
het geval is, als ze dat niet terug zien, 
dan verliest het democratisch stelsel haar 
draagkracht. De kern zit onlosmakelijk in 
het feit dat de burger best nog wel geïn-
teresseerd is in politiek, maar dat politici 
kennelijk nog maar matig geïnteresseerd 
zijn in mensen. Ik durf, voor wat onze 
partij betreft, met stelligheid te zeggen dat 
dit in Dantumadiel echt anders is.’’

Maar waar hebben we het dan over in 
de directe leefomgeving, bijvoorbeeld 
in De Westereen? 

,,Eigenlijk gaat het om heel herkenbare 
dingen die de inwoners vragen. Onze 
fractie heeft zich onder andere ingezet 
om zo snel mogelijk met een oplossing 
te komen voor het verpauperende zwem-
badgebouw. Die is er nu. Ook is aandacht 
gevraagd voor het telkens terugkerende 
probleem met wateroverlast in het win-
kelcentrum en het Sikkemahûs. Ook daar 
is de toezegging gedaan om bij aanpak 
van het rioleringsplan dieper onderzoek 
te doen om te komen tot een structurele 
oplossing.’’ 

Wat houdt u als inwoner van De Wester-
een het meeste bezig? Waar wilt u in de 
komende vier jaren echt een oplossing 
voor leveren in het dorp? 

,,De toenemende onveilige situatie rond-
om het scholencomplex en het gezond-
heidscentrum, de Sportloane wordt door 
onverlaten gebruikt als racebaan. Daar 
moet echt wat gebeuren, want de veilig-
heid van met name onze kinderen raakt 
iedereen.’’

Bent u tevreden over de afgelopen vier 
jaren in de gemeenteraad? 

,,Er is gevochten voor het behoud van een 
langere openingstijd van de bibliotheek in 

De Westereen. Dat is slechts ten dele ge-
lukt, want zo eerlijk moet je ook zijn, niet 
alles lukt. Zo willen we in daden laten zien 
dat onze burgers er wel degelijk toe doen, 
maar in de laatste raadsperiode ontbrak 
het aan ruimte voor meningen vanuit de 
oppositie in het algemeen.’’ 

In de gemeente Dantumadiel zijn er 
natuurlijk ook de nodige problemen die 
landelijk spelen. Zijn daar zaken bij die 
ook in de gemeenteraad zijn opgepakt? 

,,Wij hebben contact gezocht met men-
sen die slachtoffer zijn geworden van de 
toeslagenaffaire. Inmiddels is er ook on-
dersteuning geregeld vanuit de gemeente. 
Ook is er bezwaar gemaakt tegen de hoge 
prijs van de Gehandicapten Parkeerkaart. 
En met succes, de prijs van deze parkeer-
kaart zal naar beneden gaan.’’ 

U bent zelfstandig ondernemer in De 
Westereen. Hoe kijkt u nu naar de voor-
bije coronajaren? 

,,Veel ondernemers hebben nog altijd last 
van de coronapandemie. Als tegemoetko-
ming in de kosten, in deze tijd met weinig 
tot geen inkomsten, hebben we het voor 
elkaar gekregen de heffing van de OZB 
op te schorten. Al eerder probeerden we 
in een recreatiesector de invoering van 
de toeristenbelasting op te schorten door 
dezelfde coronaperikelen. Die missie mis-
lukte helaas. Eerlijkheid voorop.’’

Wat zou u de inwoners en bedrijven in 
Dantumadiel tenslotte nog willen mee-
geven? 

,,Uw mening  doet er wel degelijk toe. Wij 
blijven daarom ook de komende jaren in 
alle oprechtheid ons werk doen vanuit de 
gemeenteraad. Wij willen u blijven uit-
leggen wat we doen in de raad en leggen 
verantwoording af. Wij zijn onderdeel van 
de raad, groot in onze dromen, grenzeloos 
in onze ambities, maar vooral bescheiden 
over onze meerwaarde als volksvertegen-
woordigers. We verstoppen ons niet ach-
ter persberichten en gespin, we blijven een 
eerlijke boodschap brengen, soms lukken 
dingen, soms ook niet. Ook wij maken 
weleens een fout, of we bedenken ons. 
Gewoon net zoals in het echte leven.’

Sietze Wijbenga (in groene jas ) bij de bekendmaking van de stemhulp in Dantumadiel.
De stemhulp staat op www.dantumadiel.frl/stemhulp 

Johannes de Heer zangavond 
DE WESTEREEN - Op zondagavond 20 maart om 19.30 uur vindt er een Jo-
hannes de Heer avond plaats in de De Ferbiningstsjerke in De Westereen. 
Er worden deze avond weer veel bekende liederen gezongen. Een korte 
overdenking wordt verzorgd door Johan van der Kamp uit Leeuwarden 
met het thema ‘Voor elkaar, met elkaar’.

De muzikale begeleiding is in han-
den van Foeke Wiegersma (orgel) en 
Eddy Huizinga (trompet). Na afloop 
kunnen bezoekers nog genieten van 
een lekker bakje koffie.

De toegang is gratis, wel is er een col-
lecte t.b.v. de Evangelisatie en de ge-
maakte onkosten.
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ARMOEDE &
SCHULDEN

DE NIEUWE GELDGIDS IS BESCHIKBAAR! 

De nieuwe geldgids is een gids voor iedereen met vragen 
over geldzaken en regelingen. Het boekje staat vol 
nuttige tips en informatie. 

De gids is op verschillende plekken te verkrijgen:
- Online: www.dantumadiel.frl zoek op: geldgids 
- Fysiek: U kunt de gids afhalen in het 
gemeentehuis, bij de bibliotheek (Feanwâlden en de 
Westereen) of de buurtkamers in Wâlterswâld en de 
Westereen. 
- Of bel met de gemeente op: (0519) 29 88 88   U 
bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 
8.30 en 16.30 uur. En op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 

VROEGSIGNALERING VAN SCHULDEN: SAMEN 
SCHULDEN VOORKOMEN

De gemeente Dantumadiel start met vroegsignalering 
van schulden. We werken samen met andere bedrijven 
om te voorkomen dat inwoners financiële problemen 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een woningverhuurder, 
energiebedrijven, zorgverzekeraars en het 
waterbedrijf. Zij laten het ons weten als een inwoner 
een betalingsachterstand heeft. De budgetconsulent 
(ervaringsdeskundige) neemt dan contact op om samen te 
zoeken naar een oplossing. 

“Dizze gearwurking is in moaie ûntwikkeling! We hoopje hjirmei dat ynwenners earder yn byld komme by 
ús helpferlieners. Sadat wy ynwenners flugger helpe kinne en mei-inoar foarkomme kinne dat ynwenners 
hieltyd djipper yn de skulden reitsje” – Rommy Kempenaar, wethouder sociale zaken

ENERGIETOESLAG 
VOOR LAGERE INKOMENS

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het 
sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming 
van € 200 voor de stijgende energiekosten.

Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. 
Zij zijn bekend bij de gemeente en krijgen het bedrag van 
€ 200 vanzelf. De uitbetaling vindt plaats zodra het Rijk 
duidelijkheid geeft over de voorwaarden. Wanneer precies, is 
nog niet bekend.

Andere inwoners die in aanmerking kunnen komen, kunnen 
de energietoeslag zelf aanvragen via de website van de 
gemeente. Aanvragen kan pas als er meer bekend is over de 
uitkering van de extra energietoeslag. Wij adviseren u om de 
website van de gemeente in de gaten te houden. U vindt de 
informatie over de energietoeslag hier: www.dantumadiel.frl/
energielasten

Denk ook eens aan de energiecoach
Zonder dat mensen het in de gaten hebben verbruiken ze 
vaak veel meer energie dan nodig is. Zonde van de energie 
én van het geld. Door bewust om te gaan met energie 
kunnen mensen veel geld besparen op hun woonlasten. De 
energiecoach helpt hier graag bij.
De energiecoach kijkt samen met u hoe en waar de meeste 
energie kan worden bespaard. Ook helpt de energiecoach 
met het aanvragen en plaatsen van energie besparende 
maatregelen. 

Afspraak maken?
Maak een afspraak via www.energiecoach.frl. 

“In enerzjycoach is ien  
dy ‘t oaren helpt grip te krijen

op it enerzjyferbrûk en it 
besparjen fan enerzjy. Ik wit 
alles fan enerzjybesparjende 

maatregels en help ynwenners 
dêr graach mei!” 

Fernanda de Zwart
Energiecoach

GELD BESPAREN MET DE VOORZIENINGENWIJZER

In een persoonlijk adviesgesprek gebruikt de 
budgetconsulent (ervaringsdeskundige) de 
VoorzieningenWijzer. Met dit programma bekijken 
jullie samen waar u op kunt besparen en van welke 
regelingen u gebruik kunt maken. Ook checken jullie 
gelijk even of u wel de energieleverancier en de 
zorgverzekering hebt die voor u het beste zijn. 

Meld u aan op:
 www.datgeldtvoormij.nl/dantumadiel.

DAT GELDT
VOOR MIJ

 GEMEENTLIKE
REGELINGEN
TASLAGGEN EN 
BELESTINGWEROMJEFTE 
 PASSENDE 
SOARCHFERSEKERING
LEGERE ENERZJYREKKEN 
HIERBEFRIEZING

“Ik wist net dat wy 

dêr rjocht op hienen!”

ENC 21-0122 Voorzieningenwijzer Flyer_Dantumadiel_Fries.indd   1ENC 21-0122 Voorzieningenwijzer Flyer_Dantumadiel_Fries.indd   1 17-09-2021   16:5217-09-2021   16:52WIJ HELPEN 
U GRAAG!

Heeft u geldzorgen, 
financiële problemen of 

om een andere reden moeite 
om uw rekeningen te betalen? 
Onze hulp is vrijwillig en kost u 

niets. Bel (0519) 29 88 88, 
(keuze 1 sociaal domein)

De Energiecoach 
helpt je graag!
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Supergezellige sponsoravond VVZ

DE WESTEREEN - Maandag 28 februari was het dan eindelijk weer eens 
zover, een ouderwets gezellige sponsoravond in de Kroon kantine van de 
VVZ. Na een lange coronapauze van maar liefst twee jaar waren de aan-
wezige sponsoren en toekomstige sponsors toe aan een leuke avond. 

Wie kun je dan het beste uitnodigen 
om deze verwachtingen waar te ma-
ken? Naar de mening van Sponsor-
commissie VVZ: Erik Hulzebosch! 
Het was in januari 25 jaar geleden dat 
deze zeer populaire schaatser Neder-
land op zijn kop wist te zetten door 
op 1,5 meter van de winnaar tweede 
te worden bij de Elfstedentocht van 
1997. De lachspieren werden zeer op 
de proef gesteld door de diverse anek-
dotes en verhalen van deze entertainer. 
Want naast schaatser werd Erik ook 
zanger en sinds een aantal jaren is hij 

actief in het vastgoed. Volgens Erik 
kon dat prima zonder schooldiploma’s 
want dat was niet aan hem besteed. 
Onder leiding van Eddy van der Ley 
wist Erik de bezoekers te trakteren 
op een ‘machtig mooie avond’ die met 
een speciale quiz werd afgesloten. De 
sponsorcommissie van de VVZ hoopt 
later dit jaar de sponsoren, vrijwilligers 
en iedereen die de VVZ een warm 
hart toedraagt nogmaals te verassen 
met een avond zoals deze. 

Foto: Jaap de Boer

Voedingsdeskundige Karla Dijkstra heeft nieuwe praktijk

‘Gezonde voeding is de basis voor een gezond leven’
DOKKUM - Voedingscoach Karla Dijkstra (52) uit Dokkum is volledig 
voor zichzelf begonnen. De eerste vijf jaren had ze haar praktijk boven 
Gezondheidswinkel Werkman, nu is ze te vinden in de Sionsberg. ,,Ik 
hoop dat ik hier veel mensen kan helpen met het adviseren over hun 
voeding. Want een gezonde voeding is de basis voor een gezond leven.’’

Veel klanten zullen Karla Dijkstra 
kennen van de Gezondheidswinkel 
Werkman in Dokkum, waar ze 33 
jaar heeft gewerkt. Eind vorig jaar 
hakte ze de knoop door en besloot 
Karla volledig voor zichzelf te be-
ginnen als voedingscoach. ,,Ik werk-
te nog parttime in de winkel van 
Werkman en runde deze praktijk 
ernaast. Maar het werd steeds druk-
ker en nu kan ik me volledig richten 
op mijn eigen praktijk’’, stelt Karla 
die de familie Werkman dankbaar is 
voor de ruimte die ze haar hebben 
geboden om als voedingscoach te 
beginnen. ,,Ik merkte in de winkel 
dat klanten mij veel vertelden over 

hun klachten, maar dat ik niet veel 
tijd had om ze te helpen. Zo ben ik 
op het idee gekomen om als voe-
dingscoach te beginnen’’ 

Maatwerk
Karla volgde de opleiding tot ortho-
moleculair voedings- en suppletie-
therapeut. Orthomoleculaire therapie 
is gericht op het in stand houden van 
een optimale gezondheid door middel 
van een gezonde levensstijl. ,,Daarbij 
vind ik het belangrijk om maatwerk 
te leveren, want ieder mens is anders. 
Ik probeer iedereen het beste advies 
te geven op basis van voeding, in- en 
ontspanning en mindset’’, legt Karla 

uit. Ze merkt dat veel mensen het las-
tig vinden om zelfstandig veranderin-
gen in voeding en levensstijl door te 
voeren. Klanten zijn dan ook erg blij 
met haar hulp. ,,Sommigen hebben al 
jaren vage gezondheidsklachten. Ik 
ben geen wonderdokter, maar help 
wel om deze klachten te verminde-
ren. In sommige gevallen verdwijnen 
de klachten zelfs helemaal of kunnen 
mensen een medicijn minder nemen 
omdat hun bloeddruk of cholesterol 
op een gezonde manier is verlaagd. 
Daar word ik dan weer blij van.’’

Kennismakingsgesprek
Karla geniet ervan dat ze nu haar 
eigen plekje heeft in de Sionsberg in 
Dokkum. ,,Dit voelde meteen goed. 
Als ik nu ’s ochtends de deur open 
doe stap ik echt mijn eigen praktijk 
binnen.’’ Toch zal ze haar klanten 
missen. Vanaf  haar negentiende heeft 

zij bij Werkman gewerkt dus het was 
wel even slikken om daar te stoppen. 
,,Ik ben in de laatste lockdown 
gestopt, een vreemde periode. Daarom 
wil ik de klanten langs deze weg 
bedanken. Dankzij hen heb ik veel 
ervaring opgedaan en ik hoop ook 
in mijn nieuwe praktijk weer vele 
klanten te mogen verwelkomen.’’ Heb 
je regelmatig last van darmklachten, 
buikpijn, hoofdpijn, overgewicht, 

hormonen, een opgeblazen gevoel 
of vermoeidheid en ben je benieuwd 
of Karla Dijkstra jou misschien 
kan helpen? Plan zelf een gratis 
kennismakingsgesprek in via  
www.karladijkstravoedingscoach.nl 
Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken voor de EMB Bloedtest. Op 
die manier ontdek je precies waar jouw 
klachten door veroorzaakt worden.

Herman Annema vijftig jaar collectant van de Nierstichting
DAMWÂLD - De Nierstichting heeft Herman Annema uit Damwâld in het 
zonnetje gezet. Hij is al meer dan 50 jaar (sinds 1971) bij de Nierstichting 
betrokken.  Als 15- jarige jongen trok Herman er voor het eerst in weer 
en wind op uit met de collectebus. Daarna heeft hij het werk voor de 
Nierstichting nooit meer losgelaten.

Sinds 2008 heeft Herman Annema 
zelfs de organisatie voor een deel van 
Damwâld op zich genomen omdat hij 
het werk van de Nierstichting heel be-
langrijk vindt. De Nierstichting is volop 
bezig met de draagbare kunstnier zodat 
patiënten hun leven terug kunnen krij-
gen. Maar ook doet de Nierstichting 
onderzoek om nierziekten te genezen 
en werkt ze aan gezonde nieren voor ie-
deréén. Want in Nederland hebben ca 2 
miljoen mensen chronische nierschade 
terwijl de helft daarvan niet weet.

Herman heeft als coördinator al heel 
wat veranderingen meegemaakt, zoals 

overlijden of verhuizingen. Hij zorgde 
altijd zelf voor aanwas van nieuwe col-
lectanten. Door zijn oprechte interesse 
in de mens zorgt Herman ervoor dat 
de collectanten ook lang voor hem 
blijven collecteren. Maar hij zou wel 
graag een aantal nieuwe collectanten 
willen verwelkomen. Nu loopt hij 
zelf alle straten die vacant zijn en dat 
wordt op 66-jarige leeftijd soms wat 
moeilijker. Herman is een echte door-
zetter. ,,Ik ga zo vaak langs tot ik ie-
mand thuis tref.’’ Dit typeert Herman 
en mede daardoor heeft hij al jaren een 
geweldige opbrengst in zijn wijk van 
850 euro.  In totaal wordt er in Dam-

wâld het prachtige bedrag van euro 
2600 opgehaald. De Nierstichting is 
ontzettend blij met betrokken mensen 
als Herman en waardeerde zijn inzet 
met een bloem, pen en oorkonde.

Open dagen Israël Winkel voor goede doel
DE WESTEREEN - Feije en Saakje van der Meulen-Baarsma uit De Wester-
een houden 9, 10 en 11 maart open dagen van hun Israël Winkel. In de 
kazerne aan de Mûnewei zijn die dagen diverse producten uit Israël te 
koop, zoals Dode Zee huidverzorgingsproducten, lekkere wijnen, mooie 
sieraden en vele lekkernijen (kruiden, jam, granola, dadelstroop enz.). 
Saakje is namelijk consulent van IPC Nijkerk. 

De opbrengst is voor het goede doel. 
Zo gaat een deel van het geld naar 
overlevenden van de Holocaust en 
naar Joden in de Oekraïne die terug 
willen keren naar Israël (alija). De 
oorlog heeft een grote impact op het 
werk van Koen Calier, die als alija-
veldwerker van Christenen voor Israël 
werkzaam is in Oekraïne. Speciaal 

voor deze situatie is er een noodfonds 
opgericht om de Joodse gemeenschap 
van Oekraïne te helpen met eten, 
noodopvang en evacuatie naar Israël. 

De open dagen in De Westereen 
vinden plaats op woensdag en don-
derdag van 13.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 9.30-17.00 uur. Ieder-

een is van harte welkom. De koffie 
staat klaar met iets lekkers erbij en 
voor de liefhebbers is er een wijn-
proeverij van Israëlwijnen.

Zie voor meer informatie ook op 
www.christenenvoorisrael.nl 

De opbrengst gaat onder andere naar voed-
selpakketten voor Oekraïne.

Kunst-aan-Huis 
atelierroute
Lauwersland 
gaat weer door

EE - De deuren van ruim twintig 
ateliers staan tijdens de 29e editie 
van de kunst aan huis route Lau-
wersland voor bezoekers open op 
12/13 maart en 19/20 maart. Ook 
Patriz de Bruijn van Atelier Bruelle  
zorgt met haar hedendaagse kunst 
voor een welkome interactie. Haar 
atelier zetelt boven op de terp in 
Ee en is het derde adres van de 
route. De Bruijn wil met haar kunst 
een brug slaan en bezoekers vooral 
laten ontdekken. Haar beeldende 
kunst past uitermate goed bij het 
jaarthema ‘Verborgen Betekenis’.

De atelierroute Lauwersland maakt 
het mogelijk om kunstenaars in hun 
eigen atelier te ontmoeten tijdens 
twee weekenden in maart. De rou-
tebeschrijving kun je ophalen bij de 
deelnemende kunstenaars of online 
via kunstaanhuis.nl

Atelier Bruelle ligt aan de Lytse Loane 2 in Ee 
en bestaat sinds 2019 en is de werkplaats van 
kunstenaar Patriz de Bruijn.

Beginnerscursus hardlopen van start in Dokkum
DOKKUM - Woensdag 16 maart is niet 
alleen de dag van de Gemeenteraads-
verkiezingen, maar ook de start van 
de Beginnerscursus hardlopen in Dok-
kum bij Loopgroep Hugo Veenker.

Onder leiding van hoofdtrainer Hugo 
Veenker zullen de lopers in 6 weken 
tijd de grondbeginselen van het hard-
lopen bijgebracht worden. 
De cursus wordt na 6 weken op 23 
april 2022 in Dokkum met een 3 km 
loop en een heuse medaille afgesloten. 
In Dokkum zal 2 x per week (woens-

dag en zaterdag) de mogelijkheid zijn 
om gezamenlijk, onder leiding van een 
gediplomeerd trainer te trainen. 

De kosten voor de beginnerscursus 
van 12 trainingen bedragen € 50,00. 
Na de 6 weken kun je dan nog 4 we-
ken doortrainen bij de groep om daar-
na deel te nemen aan de 5 km bij de 
20e editie van de Dokkum Bonifati-
usloop. Naast deze trainingen krijgen 
de deelnemers ook antwoorden op 
vragen die er zijn rondom hardlopen, 
voeding, schoeisel en kleding.

Goede en vooral bij je passende hard-
loopschoenen zijn heel belangrijk. Ga 
voor advies naar Intersport Dokkum, 
geef aan dat u bij ons de cursus volgt 
en u ontvangt 10 % korting op uw 
hardloopschoenen. Onder de deelne-
mers aan de beginnerscursus wordt 
een functioneel hardloopshirt verloot.

Schroom niet en schrijf u vandaag nog 
in voor de beginnerscursus via Hugo 
Veenker, info@lopenmethugo.nl 
0511-424317 of 06-38220546. Meer 
informatie: www.lopenmethugo.nl

Karla Dijkstra in haar nieuwe praktijk in Sionsberg Dokkum. Foto: Klasina van der Werf
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door in
woners, voor inwoners

Dantumadiel

Samen rechtdoen? Stem ChristenUnie Dantumadiel!

1

2 3

54

6 7

Romte
 foar de mienskip

Gerben Weirsma

“Zelfstandig en sterk Dantumadiel.
Door korte lijnen is het makkelijker

mogelijkheden te cre ren en plannen te
maken samen met inwoners en

ondernemers”

Thea Smit - de Vries

“Christelijke politiek
is voor elkaar zorgen en elkaar dienen

zoals de Heere Jezus deed”

Jouke Feddema

“Kortere processen om de beschikbare

woonplannen sneller te bestemmen
in het bijzonder voor onze inwoners met

‘een lytse beurs’ en senioren”

Alies de Vries - Kooistra

“Ondernemers en boeren
ruimte geven om te ontwikkelen en
daarbij steun bieden bij het mogelijk

maken van nieuwe plannen”

Anna van der Weij - Kooistra

“Zelfredzaamheid voor

ouderen versterken om zo lang
mogelijk in eigen dorp te kunnen blijven

wonen ”

Binnie Wielinga - van der Wal

“Meer ondersteuning voor

mensen met een beperking
zodat ze meer kunnen meedoen

in de samenleving”

Jan de Jong

“Meer ruimte voor jongeren in de
dorpen en ze betrekken bij het

maken van plannen”
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Gezellig
Het is al lang geleden, maar ik her-
inner het me als de dag van gisteren. 
Tien jaar was ik en ik lag uren op een 
brancard in een kale gang van het Di-
aconessenziekenhuis in Leeuwarden, 
wachtend op een blindedarmoperatie. 
Mijn ouders mochten niet bij me zijn, 
zo ging dat ik die tijd. Een passerende 
verpleegster aaide me eens over de bol, 
meer troost kreeg ik niet. 

Sindsdien is er veel veranderd in de 
ziekenhuizen als het om de opvang 
van patiënten en familie gaat. Nu zijn 
er behalve vriendelijk verplegend per-
soneel behulpzame vrijwilligers, die 
vragen of je koffie lust of vragen of je 

de weg weet en of ze je moeten helpen 
bij het inchecken. Een tijdschriftje 
misschien, meneer?

Het Diaconessenziekenhuis bestaat 
al lang niet meer. Er kwam een me-
gaziekenhuis voor in de plaats met 
een heuse winkelstraat voor meer le-
vendigheid en gezelligheid. Maar hoe 
goed bedoeld, een ziekenhuis is na-
tuurlijk een plek waar je niet wilt zijn 
als het niet nodig is.

Als je maar oud genoeg wordt, dan 
word je een ervaringsdeskundige als 
het om ziekenhuizen gaat. MCL is 
massaal, Nij Smellinghe is kleiner en 

smûker, de Sionsberg in Dokkum nog 
kleinschaliger en smûker. 

Laatst was ik weer eens in Dokkum 
voor een controle-onderzoek.  Je par-
keert de auto bijna voor de deur - gra-
tis - je loopt een rustige hal binnen en 
wordt begroet alsof je een oude be-
kende bent zonder dat te zijn.

De verpleegsters heten Lutske of 
Trijntje of Klaske, dorpser en dus ver-
trouwder kan het niet. Ze praatten al-
lemaal Fries met elkaar, ook al verstaat 
de Griekse dokter er maar een paar 
woorden van. Na het onderzoek was 
er koffie en een tosti van Froukje, zo 

lekker vind je ze nergens. 

Maar dan nog, beter is het niet in een 
ziekenhuis te komen. We zochten eens 
een plek voor de auto in de parkeer-
garage van het UMC in Groningen. 
Tjokvol was het er. Toen kwam er een 
oudere man met een weekendtas aange-
lopen. Ik vroeg hem hoopvol of hij weg 
ging en hij zei: ,,Moe je wel op rekenen, 
mien jong, so gesellig is’t hier nait.’’

Bonne Stienstra

COLUMN

‘Simmerdeis in 
baltsje traapje’ bij 
Westereender Boys
DE WESTEREEN - Wiebe-Jan Postma en Biense van der Meer voetballen al jaren 
bij het G-team van BroeksterWâlden. Maar elke keer als de ‘reguliere’ voetbal-
competitie was afgelopen, was er die leegte van een hele zomer lang zonder 
voetbal. Dus voor Wiebe-Jan en Biense de reden om in 2020 Westereender 
Boys op te richten samen met Germ Boomstra van vv Zwaagwesteinde.

tekst en foto: rynk Bosma

‘Simmerdeis in baltsje traapje’ dat was 
in 2020 de doelstelling en is nog altijd 
het doel van Westereender Boys. Een 
oprichting trouwens met veel onzeker-
heden door corona. De onzekerheid 
van: ‘kan het nu wel of niet doorgaan?’ 
Geen reden voor Wiebe-Jan en Biense 
om niet vol goede moed aan de slag te 
gaan. De eerste stap was mensen bena-
deren die mee willen doen. Wiebe-Jan: 
,,Wy ha doe sa’n acht oant tsien man 
frege.’’ Voornamelijk voetballers van 
het G-team van BroeksterWâlden.

Maar er moest natuurlijk wel een 
plek zijn om met Westereender Boys 
te kunnen trainen en voetballen. Met 
dank aan Germ Boomstra van vv 
Zwaagwesteinde wordt er nu al weer 
twee jaar gebruik gemaakt van het 
kunstgrasveld van vv Zwaagwesteinde. 

Die trainingen worden gegeven onder 
leiding van Wiebe-Jan en Biense. 
Biense: ,,It is in kombinaasje fan in 
partijke en treningsfoarmen.’’ 

Eenvoudige oefeningen zoals bal in-
spelen of elkaar de bal toespelen met 
als franje wat aangepaste oefeningen 
voor de conditie. Wiebe-Jan: ,,Wy 
dogge altiten op in heal fjild om’t der 
in soad binne dy’t in houterige moto-
ryk ha en it net sa lang folhâlde kinne.’’ 
Want het belangrijkste is natuurlijk 
het plezier van ‘partijkes’ van zeven te-
gen zeven of acht tegen acht, afhanke-
lijk van het aantal voetballers dat er is.

Het nieuws van Westereender Boys 
verspreidde zich snel want een jaar 
later groeide de animo naar veertien 
deelnemers. Sterker nog, op de door 
Wiebe-Jan gemaakte website www.
gvoetbaltrainingenzwaagwesteinde.

wordpress.com werd op 29 mei 2021 
vermeld dat alle drie trainingen he-
lemaal vol zaten. Mede omdat voet-
ballers van het G-team van Buiten-
post zich opgaven plus nog een paar 
aanmeldingen van Moai Seldsum uit 
Oentsjerk. Want de trainingen zijn 
toegankelijk voor iedereen, van Talant 
of de JP van den Bent Stichting.

Wiebe-Jan heeft zelf motorische pro-
blemen, zo zegt heit Gooi Postma. 
Postma vormt samen met Wally Brou-
wer en Tjeerd van der Meer de ‘tech-
nische staf ’, zoals Postma het met een 
knipoog omschrijft. De Westereender 
was van oorsprong ‘gjin foetbalman’ 
want veel energie ging aanvankelijk 
in de zwemlessen 
zitten die Wiebe-Jan 
moest volgen – ‘Wy 
woenen beslist dat hy 
swimmen learde’ – op 
dinsdagavond. En 
met succes: ,,Ik ha 
seis swimdiploma’s.’’

Maar Wiebe-Jan was altijd al een 
‘foetbalman’ en dus werd hij op zijn 
zestiende lid van het G-team Broek-
sterWâlden. Heit Postma: ,,En sa 
binne wy der allegearre wat yngroeid.’’ 
En dat betekent in huize Postma een 
tweede televisie waar hij het voetbal 
kan volgen. Want het wordt mem 
Japke af en toe wel wat te veel met ‘al-
titen dat foetbal’. En dan te bedenken 
dat Wiebe-Jan een eigen - beschermd 

wonen - plek heeft, een fraaie televisie 
en ook nog het zicht op het sportcom-
plex van vv Zwaagwesteinde.

Samen geregeld naar SC Cambuur en 
dat al jaren lang en altijd op ‘Zuid’ zit-
ten. De kans dat Gooi en Wiebe-Jan 
Postma dan Biense zullen tegenkomen 
is niet groot. Biense is net als zijn ouders 
supporter van SC Heerenveen en in een 
weekeinde is er geregeld druk app-ver-
keer, een plagerig ‘Hoe heeft Cambuur 
gespeeld?’ als de club net heeft verloren 
wordt even plagerig beantwoord als 
Heerenveen het heeft verloren.

Biense van der Meer is de zoon van 
Tjeerd en Metsje van der Meer-De 

Boer en hij woont 
in Damwâld. Heit 
Tjeerd is dus ook lid 
van de ‘technische 
staf ’ en Biense vertelt 
dat het gezin eerder 
in Broeksterwâld en 
Rinsumageast woon-
de. Maar nu dus in 

Damwâld. Biense is nu 21 jaar en voet-
balt al acht of negen jaar bij Broekster-
Wâlden. Lid sinds zijn twaalfde jaar 
en hij vertelt: ,,Ik bin yn de voorhoede 
begûn, mar stean no mear yn de ach-
terhoede.’’

Beide ‘heiten’ doen het samen met 
Wally Brouwer en dat is de derde heit. 
Zoon Erwin Brouwer is keeper bij zo-
wel BroeksterWâlden als de Wester-

eender Boys. Het G-voetbal is vrijwilli-
gerswerk dat het vaak van eigen familie 
moet hebben, zo bevestigt Postma. ,,Ik 
fyn dat it G-fuotbal wol wat mear om-
tinken fertsjinnet. It falt net ta om elke 
kear wer frijwilligers te finen.’’

Het G-team van BroeksterWâlden was 
het eerste G-team in de regio en begon 
met zo’n dertig man. Tegenwoordig 
telt de club twee jeugdteams die zijn 
ingedeeld op leeftijd. Een categorie van 
12-15 jaar en een categorie van 15-18 
jaar en als derde team de categorie 18+. 
Het seniorenteam speelt in competitie-
verband in 1C en dat is de laagste afde-
ling. Een stapje hoger kom je bij 1B en 
nog weer hoger kom je uit op 1A.

Postma: ,,It doel is in gelykweardige 
kompetysje. 10-0 is niks fansels, en 
ferjit net dat der ek guon binne dy’t 
lulk wurde. Sjoch it binne minsken 
mei in beheining, ast twa goede en 
foaral snelle spilers der yn hast dan 
winst it altiten. En grutte klups as Blau 
Wyt ha folle mear leden. Om dy reden 
is der no in kampioenskip ynsteld.’’
Het G-voetbal is nog afhankelijker 
van vrijwilligers dan het reguliere voet-
bal. Freerk Haisma uit Broeksterwâld 
is coördinator. Op vrijdag 4 maart was 
de eerste training – ‘Wy traine net 
elke wike’ - op het kunstgrasveld van 
Broekster Boys. Op zaterdag 5 maart 
begon de competitie.

Wiebe-Jan: ,,Wy ha no twa leden mei 
it syndroom fan Down en dy dogge 
altiten mei by de jongste jeugd en 
komme ek net heger.’’ Wat betreft die 
senioren, het is toch wel bijzonder dat 
Pieter Steigstra als veteraan van 51 
jaar nog altijd meedoet. In een dub-
belfunctie want hij is ook nog eens 
mascotte van de club.

Een andere bijzonderheid is de eigen 
website dus die sinds de oprichting van 
Westereender Boys is gemaakt door 
Wiebe-Jan die tevens het wedstrijdver-
slag schrijft. Sinds kort dus in het tenue 
van sponsor Jan Kempenaar namens 
Houthandel Barkmeijer. Vaste verslag-
gever Wiebe-Jan legde ooit  het hoog-
tepunt van voetballer Biense vast toen 
Biense tegen Asser Boys maar liefst vier 
van de vijf vrije trappen raak schoot.

Het plezier in het spel, de vreugde 
over kleine dingen, de tevredenheid, 
de dankbaarheid, van dat alles zou je 
een ontroerend spiegelbeeld kunnen 
maken waar de huidige maatschappij 
nog veel van zou kunnen leren. Plezier 
en beweging bij Westereender Boys 
en BroeksterWâlden. Niet omdat het 
moet maar omdat het mag. 

Het G-voetbalteam van Broekster-Wâlden won zaterdag met 3-1 van Zuidhorn. Staand achter v.l.n.r.: El-
roy Joustra, Biense van der Meer, Robin Jilderda, Wietze Wit, Anko Wijbenga, Antoney Wijland, Thomas 
van der Schuit. Voor v.l.n.r.: Sipke van Dijk, Wiebe-Jan Postma, Erwin Brouwer, Leonardo van der Kramer.

‘Ik fyn dat it G-fuotbal 
wol wat mear 

omtinken fertsjinnet. 
It falt net ta om elke 

kear wer frijwilligers te 
finen’
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Augustinusga
Skoalikkers 19
Vraagprijs: €489.000,- k.k.

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

Harkema
Kammingastrjitte 54
Vraagprijs: €395.000,- k.k.

Surhuisterveen
Gedempte Vaart 80
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Surhuisterveen
Grietmanstraat 8
Vraagprijs: €200.000,- k.k. 

Kollumerpomp
Foijingaweg 66
Vraagprijs: €129.000,- k.k. 

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Marum
Alberdaweg 49
Vraagprijs: €324.000,- k.k. 

Harkema
Ikeloane 27
Verkocht

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

VERKOCHT

Suwald
Kerkbuurt 40
Vraagprijs: €299.000,- k.k. 

Surhuisterveen
Verkerckstraat 69
Verkocht

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

VERKOCHT o.v.

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

Surhuisterveen
Fossemastraat 21
Verkocht

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

Drachten
Schwartzenberghlaan 52
Vraagprijs: €300.000,- k.k.

Surhuisterveen
Burmaniastraat 19
Vraagprijs: €219.000,- k.k.

Harkema
De Singel 3 A
Verkocht

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

Surhuisterveen
Feike Wybrensstrjitte 11
Verkocht

VERKOCHT o.v.

VERKOCHTVERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT o.v. VERKOCHT o.v.

VERKOCHTVERKOCHT o.v.

VERKOCHT


