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De mensen uit Oekraïne zijn van harte welkom bij boer Grijpstra in Ee waar ze
het fijn vinden om naar de lammetjes te kijken. Foto: Marcel van Kammen

Adrie en Ed Huisman vangen vluchtelingen op uit Oekraïne

‘De oorlog is niet meer ver van ons bed’
EE - Voor Adrie en Ed Huisman uit Ee kwam de oorlog op zaterdag 5 maart
wel heel dichtbij. Op die dag kreeg het echtpaar de vraag van een kennis
of zij zeven mensen uit Oekraïne wilden opvangen in hun appartementen.
,,We moesten snel beslissen want ze waren al onderweg naar Nederland’’,
vertelt Adrie. Nu - ruim een maand later - zijn ze blij dat ze ‘ja’ hebben
gezegd, al hadden ze niet verwacht dat er zoveel bij zou komen kijken.

MODE VOOR DE

BRUIDEGOM

In het dagelijks leven runt Adrie
Huisman-Smedema (53) Bed &
Breakfast De Gastenkamer in Ee.
Naast twee appartementen in hun eigen huis, verhuurt ze twee huisjes op

de terp. Haar man Ed Huisman (57)
heeft een eigen glasconstructiebedrijf.
Dochter Laura (23) studeert International Marketing Management in
Groningen en zoon Maarten (16)

volgt een opleiding aan de Maritieme
Academie in Harlingen. Ed hoefde
niet lang na te denken toen een man,
die hij kende van zijn werk, vroeg of
ze plek hadden voor zeven mensen in
hun huis. ,,Die man was een zakenrelatie van de vrouw uit Oekraïne. Zij
werkt namelijk bij een internationaal
bedrijf en heeft op die manier contacten met distributeurs uit verschillende
landen’’, legt Ed uit. Hij was meteen
bereid deze mensen te helpen, maar
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Adrie twijfelde even. Haar man heeft
namelijk in 2016 ook vluchtelingen
geholpen op Lesbos. Hij was daar als
vrijwilliger van de KNRM naar toe
om vluchtelingen van boten naar de
vaste wal te helpen om te voorkomen
dat ze zouden verdrinken. ,,Ed heeft
daar een flinke knauw van gekregen,
vooral mentaal, dus daarom dacht ik,
is dit wel verstandig? Maar toen ik op
mijn planbord keek wist ik genoeg. Ik
zag dat de huisjes al verhuurd waren,

maar beide appartementen waren nog
voor langere tijd vrij en dat gebeurt eigenlijk nooit. Het had zo moeten zijn,
want vlak daarna kwamen er aanvragen binnen voor de appartementen’’,
vertelt Adrie.
Voor een exclusief interview met zowel Adrie en Ed Huisman als de Oekraïense vluchtelingen, zie pagina 5.
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ders, mar ik kin net garandearje dat
de tariven itselde bliuwe as de kosten
opnij omheech geane.’’ Tot nu toe is
het niet nodig en Heidstra hoopt dan
ook dat adverteerders de Westereender trouw zullen blijven. Het is de bedoeling dat de krant, zodra het weer
kan en het betaalbaar is, weer terug
gaat naar het oude vertrouwde papier.
Skril kontrast

De Westereender door de
oorlog op ander papier
DE WESTEREEN - Wellicht was het u als lezer al opgevallen dat de Westereender deze keer op een ander soort
papier is gedrukt. Dit heeft alles te maken met de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Uitgever Pieter Jan
Heidstra baalt er behoorlijk van. ,,Poetin ûntnimt de Westereender syn identiteit.’’

Het is alweer vijf jaar geleden dat
Pieter Jan Heidstra uit De Westereen
deze krant overnam. Vanaf het begin
wilde hij een ‘upgrade’ doorvoeren.
Om de foto’s beter tot zijn recht te
laten komen koos hij er daarom voor
om de krant op het mooiere dikke
papier (52 grams) te laten drukken.
De reacties op de kwaliteitsslag die
de Westereender heeft gemaakt zijn
zeer positief. ,,Kwaliteit stiet by ús
heech yn it faandel en dat wolle wy
graach sa hâlde’’, zegt Pieter Jan.

staking bij de Finse papierfabrieken.
Mensen staken bij deze grote papierproducenten voor een betere CAO.
Nu is daar nog een ander probleem
bij gekomen. Het papier waarop de
Westereender wordt gedrukt ligt in
de haven van Sint-Petersburg aan
de ketting en is vanwege de oorlog
tegen Oekraïne op dit moment niet
verkrijgbaar. ,,Derom wurdt de krant
no op dizze papiersoort drukt. Ik
baal der fan, mar it is net oars.’’

Maar nood breekt wet. Sinds november vorig jaar zijn de papierprijzen al
enorm gestegen als gevolg van de

De uitgever hoopt dat de krant halverwege dit jaar weer op het oude vertrouwde papier gedrukt wordt. ,,Oant

dy tiid sille wy de priisferheging net
trochberekkenje oan de advertear-

Behalve het papier is er aan de krant
niets veranderd en kunnen lezers
weer van de Westereender genieten
zoals ze dat gewend zijn. Het team
is weer druk bezig geweest om de
naam ‘leukste krant van NoordoostFriesland’ in ere te houden. Al dekt
het woord ‘leukste’ dit keer misschien niet helemaal de lading, want
de redactie sluit haar ogen niet voor
de oorlog. ,,Wy jouwe ekstra omtinken oan it leed dat minsken út
Oekraïne oandien wurdt’’, vertelt
de uitgever. ,,Want’’, zo voegt hij er
aan toe. ,,Wy bale dat it papier net
te krijen is, mar dit stiet fansels yn
skril kontrast mei wat der yn Oekraïne bart. Om de minsken dy ‘t yn ús
regio opfongen wurde in hert ûnder
de riem te stekken, litte wy dêrom
de Oekraynske flagge foar ús gebou
heech yn top wapperje.’’
Uitgever Pieter Jan Heidstra bij de drukker in tijden dat er nog geen papierschaarste was. Foto:
Archief/Klasina van der Werf

Terug naar zoals we gewend zijn

de

Ik geniet met volle teugen van iedere
boer met z’n eigen tongval. Die passie
voor dialecten heb ik altijd al gehad.
Ik houd van rasechte Hagenezen, van
volbloed Achterhoekers, van de bekakte airrr in het Gooi en de rollende
rrrrrr in Rotterdam. Ik smul airrr van.
Het liefst ga ik dan ook op vakantie
in eigen land om nieuwe dialecten op
te doen. Tijdens een weekendje weg
in Noord-Holland kocht ik onlangs

nieuwe schoenen. ‘Moppie, mooie
gympon’ was het eerste complimentje
dat ik kreeg op de markt. Ik ging er
gewoon een beetje van zwevon.
Het mooie aan al die tongvallen vind
ik dat je direct kunt horen waar iemand vandaan komt. Zo ontdekte ik
dat je een Westereender niet alleen
kunt herkennen aan de ‘hy, sy en dy’
en de ‘sneen, treen en wat hast bydeen’,
maar ook aan het woordje ‘leave’. Dat
wordt te pas en te onpas voor iedere
zin gezet. ‘Leave, mei ik der efkes by?’
in de winkel. ‘Leave, hast noch in bierke foar my?’ in de kroeg. ‘Leave, hoe
ist no mei dy?’ tijdens een gesprekje op
straat. Leave kan voor alles.
Datzelfde geldt voor het woordje ‘zie’.
Dat kun je als Fries werkelijk overal
voor of achter plakken. ‘Ik weet niet of
de postbode al is geweest, want ik ben
nog niet thuis, zie.’ Of: ‘Zie, gisteren waren ze dat rûpelige katje kwijt, maar die
is al weer gevonden’. Het woordje ‘zie’
geeft aan dat iets logisch is of kondigt
een belangrijke boodschap aan. Een signaal dat je echt even moet opletten, zie.
In Groningen voeren ze datzelfde trucje uit met het woordje ‘ja’. Dat kun je
overigens op iedere willekeurige plek in
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‘Het is wat jong’

Boer Zoekt Vrouw is een fantastisch
podium voor de mooiste dialecten die
ons land rijk is. Dit keer mogen we genieten van de Limburgse tongval van
schapenboerin Janine. Het Brabantse
gebrabbel van Bourgondiër en paardenhouder Hans. De binnensmondse
klanken van koeienboer Evert uut
Drenthe. De twijfelachtige zangkunsten van fruitteler Rob uit Gelderland.
En van de prachtige Frisismen van
melkboer Jouke út Wytmarsum.

In deze moeilijke tijden is het soms lastig om
een lichtpuntje te vinden. Gelukkig zijn ze
er nog wel en komen ze zomaar op je pad.
Ik heb de afgelopen maanden zo’n ervaring
en ik pleit er dan ook voor om de straten een
keer in de twee maanden een week autovrij te
maken. Onze straat ligt er helemaal uit. Onze
auto’s staan gastvrij bij de buren in de straat.
We sjouwen honderden meter met onze goed
gevulde groene en grijze containers. Toegegeven, ik heb meer tijd dat veel mensen, maar de
contacten in onze straat en in de buurtstraten
zijn overweldigend. We praten, lachen en wat
niet meer met elkaar. Ik geniet enorm van de
contacten en ik besef dat heel veel mensen in
de buurt dit doen. We worden niet gestoord
door auto’s, alleen het werkverkeer dendert
voorbij. Een autoloze zondag? Geef mij maar
een week autoloze straatdag. Contacten doe je
op. Ook nieuwe, je leert de mensen in de straat
kennen. Een echtpaar staat toevallig bij mijn
autoloze oprit en bewondert de vorderingen.
Ik raak in gesprek. Blijken het mensen uit onze
straat te zijn. Bernhard en Margriet, dominees echtpaar. We leren elkaar kennen op een
woensdag en ja, met wie praat ik op zaterdagochtend bij de supermarkt: Margriet. We
maken weer een praatje. Leuk toch. Stratenmakers, ze hebben een negatief imago, vooral
in de wereld, waarop ze net zo gemakkelijk
honderd euro uitgeven, als de stratenmaker
een steen legt. Ook met hen raak je in gesprek,
ik bewonder hun om de mentaliteit waarmee
ze werken. Heel keurig, harde muziek, nee,
wel muziek maar dat moet ook kunnen. Ze
houden rekening met de buurt. Zoals ik het
zie, heeft DEM uitstekende en sociale vakmensen aan het werk. Mensen die best iets
extra’s verdienen, zoals koffie, een worstje of
een broodje. Nogmaals een autoloze periode is
een rijke periode voor mij. Wat helaas wel is
gebleven is de hondenpoep op het trottoir.
Jefanka

COLUMN

Iedere zondagavond nestelen wij ons
voor tv-programma Boer Zoekt Vrouw.
Knus naast de knisperende openhaard.
Gezellig onder een fleecedekentje op
de bank. Genietend van vijf hunkerende
boeren op zoek naar de liefde. Maar ook:
genietend van vijf prachtige dialecten.

Tijdverspilling

de zin droppen. ‘Dat ken ik ja nait roeken.’ Of: ‘Tis nait kold vandoag, tis ja
veul te hait. Woist ja wel?’ In Groningen kan een zin dus ontkennend zijn,
maar toch een ja bevatten. Prachtig.
Maar de mooiste toevoeging aan de
luisterrijke Nederlandse taal, is toch
wel het woordje ‘jong’. Daar hebben
we hier in Friesland patent op. Jong
is de perfecte aanvulling bij een strijdkreet als ‘Moatst dy de bek hâlde, jong!’
Maar ook op emotionele momenten is
‘jong’ een ontroerende toevoeging. Dat

bewees Boer Zoekt Vrouw-deelnemer
Sander op zondag 3 april.
Tijdens de uitzending biechtte hij bij
Yvon op dat het liefdesavontuur bij
schapenboerin Janine hem zwaar viel.
‘Tsja, het is wat jong’, verzuchtte hij
toen Yvon hem tijdens een één-op-ééngesprekje vroeg naar zijn gevoelens voor
de Zuid-Limburgse Heidi. Ik smolt.
Sander vatte in één woord de kern van
het leven samen. Het is wat jong.
Nynke van der Zee
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Warm welkom voor Oekraïense vluchtelingen in Ee

‘Dit is nu
jullie thuis’
EE - De dag dat de vluchtelingen aankwamen was heel spannend en
emotioneel, zowel voor Ed en Adrie Huisman uit Ee als voor de mensen uit
Oekraïne zelf. ,,We kenden elkaar niet en hadden allemaal geen idee wat
ons te wachten stond.’’
Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Maandagavond 7 maart hebben Ed
en Adrie de mensen opgehaald bij
de Duitse grens en vanaf daar zijn ze
hun gevolgd in de auto waar ze met
z’n zevenen in zaten. ,,Ze waren uit
hun huizen in Kiev gevlucht, waren
al ruim drie dagen onderweg en hadden in de auto geslapen. Dus ik had
verwacht dat ze terneergeslagen uit de
auto zouden komen toen we in Ee bij
ons huis aankwamen. Maar het tegenovergestelde was waar. Ze stelden zich
meteen voor, waren heel open, heel
fatsoenlijk en vooral heel dankbaar.
Er viel een last van mijn schouders’’,
zegt Adrie. Zij had de appartementen
schoongemaakt, bedden opgemaakt,
speelgoed voor de kinderen klaargelegd en voor de hele week boodschappen gedaan. Ed: ,,We wilden dat ze
zich welkom zouden voelen, we hebben ze de appartementen laten zien en
gezegd: dit is nu jullie huis.’’
Op de vlucht

Vanaf dat moment heeft het ruim
800 inwoners tellende dorp Ee er zeven nieuwe inwoners bij. Kate (39) en
Dima (39) met hun dochter Mira (11)
en Marina (42, de zus van Kate) met
haar twee kinderen Jenja (13) en Gleb
(8). Haar man/hun vader is achtergebleven in Oekraïne om op het huis te
passen. Hij zei, gaan jullie maar, als ik
het huis snel moet uitvluchten red ik
me wel, maar met een heel gezin is
dat anders. Er was nog één plek vrij
in de auto van Kate. Die was voor
hun vriendin Masha van 23 jaar. Zij
mist haar vriend, moeder en broertje
die nog in Oekraïne zijn heel erg. Ze
is vooral bang dat haar broertje van
21 jaar moet vechten voor de Russen.
,,Hij woont in Donetsk dat bezet is
door de Russen. Jongens van zijn leeftijd worden daar zo van straat geplukt
om voor hen te vechten aan het front.
Daarom zit hij ondergedoken’’, vertelt
ze met tranen in haar ogen. Zelf hebben ze twee dagen ondergedoken gezeten in hun huis om te schuilen voor
de bommen. ,,Kijk, hier lagen we te
slapen in de keuken, dat was de veiligste plek’’, zeggen Kate en Masha die
de foto’s laten zien. Voor Masha was
het niet de eerste keer dat ze moest
vluchten vanwege de oorlog. ,,Toen ik
zestien jaar was moesten we ook ons
huis verlaten omdat Rusland de Krim
bezette’’, vertelt Masha. Zij hadden de
jerrycans met brandstof al klaar staan
voor het geval er weer oorlog uit zou
breken. Voor Kate en haar zus was het
veel moeilijker te geloven dat ze echt
moesten vluchten. Zij hadden hun
leven in Oekraïne opgebouwd met
hun gezin. ,,Wij hadden net ons eigen
huis klaar’’, zegt Kate. Haar man – die
technicus is - heeft het zelf gebouwd.
Voor de kinderen besloten ze te vluchten. Dat ze een goede keus hebben gemaakt blijkt nu ze de beelden zien van
hun land. Kate laat de foto’s op haar
telefoon zien. ,,Kijk, dit was de school

van mijn dochter, hier woonden we
vlakbij’’, wijst ze terwijl ze een kapotgeschoten gebouw laat zien. Ook alles
eromheen ligt in puin. ,,Ik dacht dat
het wel wat mee zou vallen, maar we
zijn net op tijd gevlucht. Als we een
dag later waren gegaan was de situatie
al veel gevaarlijker geweest.’’
Privacy

Kate en Masha zijn Adrie en Ed
dankbaar dat ze hun hebben opgevangen. ,,Zij voelen als familie voor
ons’’, zeggen de dames terwijl ze in de
gezellig ingerichte huiskamer zitten.
Normaalgesproken blijven ze in hun Het dorp Ee heeft er tijdelijk zeven nieuwe inwoners bij. Achter de familie Huisman en voor hun gasten uit Oekraïne. Foto: Marcel van Kammen
eigen appartement, zodat iedereen z’n
eigen privacy heeft. Adrie: ,,Natuur- daarom ook als tolk, waardoor ze goed ze mee mochten nemen om te voor- Onzekere toekomst
lijk komen we elkaar tegen, ook in de met Adrie en Ed kunnen communice- komen dat deze verwoest zou wor- Hoewel de zeven mensen uit Oekratuin die we delen, maar we vinden het ren. Haar man, Dima, is zijn baan door den. Zij hadden alles en hadden ook ïne geweldig in Ee worden opgevanwel belangrijk om ons eigen plekje te de oorlog kwijtgeraakt en hoopt snel nooit verwacht dat ze zouden moeten gen willen ze niets liever dan terughebben. Daar hebben we meteen dui- werk te vinden. ,,We hebben vandaag vluchten. Dit zou ons dus ook kunnen keren naar hun vaderland. ,,We weten
delijke afspraken over gemaakt. En net een rondleiding bij Probo gehad’’, overkomen en ik hoop dat anderen niet wanneer dat kan en ook al is de
dat willen ze zelf ook, ze vinden het vertelt Ed, die alles zo goed mogelijk dan klaar staan om ons op te vangen’’, oorlog voorbij, dan nog is het onzeker
belangrijk om zichzelf te redden. Ze probeert te regelen voor zijn gasten. stelt Adrie. Ze merkt dat deze mensen of de kinderen wel veilig buiten kundoen zelf hun boodschappen, houden Hij is ook al met het meisje van 11 graag iets terug willen doen. ,,Laatst nen spelen. Landmijnen blijven nog
hun eigen appartementen schoon en naar de tandarts geweest, want haar hielp Dima mij om een zwaar krat uit lang slachtoffers maken. Daar komt
tand was afge- de auto te sjouwen en op dat moment bij dat alles wat platgebombardeerd is,
wassen hun klebroken en met fietste er iemand langs die zei ‘hasto se weer opgebouwd moet worden’’, verding.’’ In het begin hadden de ‘Misschien was het een grapje, de oudste ging al oan it wurk?’. Misschien was het een telt Kate. Masha voegt er aan toe dat
maar die opmerking raakte
hij naar Dal- grapje, maar die opmerking raakte me de angst er nog steeds in zit. ,,Laatst
Oekraïners alton Dokkum. echt. Ook vooroordelen als ‘jullie zul- was hier veel lawaai vanwege de mileen de kleding
me echt. Wij doen dit met
die ze droegen.
de beste bedoelingen en we ,,Het is natuur- len er wel goed aan verdienen’ krijgen litaire oefeningen, daar schrokken de
lijk hartstikke we te horen. Wij doen dit echter met kinderen erg van.’’ Ook Ed maakt zich
Met zeven perverdienen er niks aan.’
spannend voor de beste bedoelingen en we verdienen zorgen. ,,Mijn grootste angst is dat ze
sonen zat de
die
kinderen er niks aan. Integendeel; ik loop een op een dag bericht krijgen dat er iets
auto vol. Het
enige wat ze bij zich hadden waren de om hier naar school te gaan, maar de groot deel van mijn inkomsten mis en met hun familie is gebeurd. Laatst was
jerrycans en een tentje voor onderweg. andere kinderen verwelkomden hun we steken er een hoop tijd en ener- er al een raketaanval vlakbij hun huis.’’
,,En dan ontdek je hoe lief mensen al met ‘hello’’’, lacht Ed. Het mooi- gie in om alles goed te regelen. Dat Kate geeft aan zich schuldig te voelen
zijn’’, vertelt Adrie. ,,Iedereen wilde ste gebaar vond Adrie nog van een doen wij met alle liefde en we kunnen dat zij hier in Nederland verblijven,
wel helpen, bijvoorbeeld met koken of oude vrouw die zelf de Tweede We- het ons veroorloven. We hebben nog terwijl haar familie in Oekraïne is achze brachten kleding en boodschappen. reldoorlog had meegemaakt. ,,Koffie steeds een goed gevulde koelkast en tergebleven. Ed weet dat haar familie
In Dokkum was zelfs een onderne- was in die tijd heel schaars en duur, als we straks een keer niet op vakantie alleen maar blij is dat zij veilig zijn. Hij
mer die speciaal voor onze gasten hun dus daarom kwam zij op het idee om kunnen, vinden we dat helemaal niet heeft contact gehad met de ouders van
winkel op zondag opende. Ze had- een pond koffie cadeau te geven, dat erg. Maar ik stoor me wel aan de voor- Kate en Marina en hen verteld dat ze
den kleding van vorig jaar over en die was voor haar een hele uitgave.’’ In de oordelen die sommige mensen heb- in goede handen zijn. ,,Ik heb gezegd
mochten ze zelf uitzoeken en passen. kerk werden de Oekraïense gezinnen ben. Laatst was er ook iemand die zich dat we goed op hun kinderen en kleinWe hoefden niks te betalen. Dat is door de dominee speciaal in het En- afvroeg of die man niet moest vechten kinderen passen en dat we hopen dat
gels verwelkomd. Ed: ,,Toen moesten in zijn eigen land. Dat terwijl hij juist we elkaar over een tijdje in Oekraïne
toch hartverwarmend?’’
ze de ‘bûsdoek’ er even bij pakken.’’ mee ging om de vrouwen en kinderen kunnen ontmoeten. Want dat we conDat mensen in deze regio de Oekra- te beschermen. Dat is ook wel nodig tact houden, dat is zeker. Wat wij met
Voetballen bij Oostergo
Ook de Oekraïners zelf zijn erg te ïense vlag uitsteken als blijk van steun als je hoort wat voor misbruik daar z’n allen meemaken, schept een band
voor het leven.’’
spreken over Ee en de mensen. Zo maakt hen blij, zeggen Kate en Masha. over de Poolse grens plaatsvindt.’’
vonden ze het geweldig dat de voet- ,,We maken er elke keer een foto van
balvereniging de 8-jarige Gleb wel- en sturen die naar onze familie.’’
kom heette bij de club. ,,Er werden
meteen voetbalschoenen voor hem ge- Vooroordelen
regeld en vorige week mocht hij zelfs Hulp en lieve berichtjes komen reaantreden in de line-up van het eerste gelmatig uit onverwachte hoek, maar
Adrie en Ed Huisman waren in deze regio één van de eersten die hulp
elftal’’, lacht Kate. Ze laat de foto zien dat er ook enkele negatieve reacties
hebben geboden aan Oekraïense vluchtelingen en hebben inmiddels de novan haar neefje die met Halbe Mos- zouden zijn, daar hadden Adrie en
dige ervaring opgedaan. ,,Je moet alles zelf uitzoeken/regelen en de mensel het veld oploopt met een glimlach Ed van tevoren niet bij stilgestaan.
sen financieel onderhouden. Het valt ons op dat hulp vooral komt van de
van oor tot oor. Van de zus van Adrie ,,We hebben er best last van gehad,
‘gewone’ man en van ondernemers en daar zijn onze gasten en wij hen erg
kreeg het jongetje al een fiets waarmee het voelt zo onterecht en automatisch
dankbaar voor’’, zegt Adrie. Nog steeds krijgen ze veel vragen van mensen
hij door het dorp crosst. De zussen schiet je meteen in de verdediging als
over hoe ze kunnen helpen. Speciaal voor deze Oekraïense vluchtelingen is
zelf mogen de tennispas van Adrie mensen opmerkingen maken. Mensen
daarom een rekeningnummer geopend in Nederland, zodat ze in de eerste
lenen zodat ze kunnen tennissen wan- hebben vaak een heel ander beeld bij
levensbehoefte kunnen voorzien. ,,Op deze manier hebben ze hun eigen
neer ze willen, de sport die ze ook in vluchtelingen. Ze denken dat ze arm
bankpas en kunnen ze zich zelf redden’’, stelt Ed Huisman. ,,Met z’n allen
hun thuisland beoefenen. ,,Ik heb dit zijn en niks hebben. Maar dit zijn ontkunnen we voor hun een inkomen creëren. Daardoor voelen ze zich minder
eerst wel even afgestemd met de club wikkelde mensen met een goede baan
afhankelijk en houden ze hun eigenwaarde. Want Oekraïners zijn een trots
hoor’’, zegt Adrie. Kate werkt online en een huis, net als wij. Toch zijn er
volk.’’ Dus kun je iets missen en wil je geld storten? Neem dan contact op
zoveel mogelijk door voor het interna- mensen die zeggen: ‘ze hebben wél
met Ed Huisman, via info@constrada.nl
tionale bedrijf waar zij in dienst is. Ze een grote auto’. Dat klopt inderdaad
beheerst de Engelse taal en fungeert ook, al is het een auto van de zaak die

Hoe kunt u helpen?
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AUTOMAAT

KIA PICANTO 1.0 CVVT PLUS PACK

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST WAGON

OPEL ASTRA 1.0 TURBO ONLINE

OPEL CORSA 1.2 ECO FLEX LPG

5-DRS airco, radio + navigatie,
l.m. velgen met 4-seizoenenbanden,
elek. ramen LUXE UITVOERING
Bj 2013 - 121.052 km
€ 6.750,-

125 PK TITANIUM airco/ecc, Ford
radio + nav., 4-seiz.banden, parkeersensoren v+a, cruise ctrl LUXE UITV.
bj 2015 - 57.676 km
€ 13.995,-

EDITION 5-DRS airco/ecc, Opel
radio + navigatie, parkeersensoren
v+a, cruise ctrl, enz. LUXE UITV.
bj 2019 - 44.010km
€ 15.895,-

DESIGN EDITION Opel radio cd
airco/ecc, l.m. velgen, cruise ctrl,
enz. LPG = GOEDKOOP TANKEN!
bj 2014 - 153.135 km
€ 6.500,-

AUTOMAAT

airco, radio/usb, parkeersensoren achter,
stoel- en stuurverwarming, cruise control,
licht metalen velgen, luxe auto! enz.
NIEUW bj 2021 - 385 km
€ 25.995,-

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 PK

RENAULT CAPTUS TCE INTENS

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS

RENAULT KADJAR 1.3 TCE 140 PK

INNOVATION airco/ecc, Opel radio
& navigatie, parkeersensoren v|+a
cruise ctrl, trekhaak LUXE UITV.
bj 2017 - 81.860 km
€ 16.999,-

airco/ecc, Renault radio cd, navigatie,
l.m. velgen, par.sensoren v+a, cruise
ctrl, hoge instap + zit LUXE UITV.
bj 2019 - 33.667 km
€ 17.950,-

140 PK airco/ecc, Renault radio/usb,
nav., stoelverw., l.m.velgen, cruise
ctrl, hoge instap + zit LUXE UITV.
bj 2021 - 4.956 km
€ 29.895,-

BUSINESS EDITON airco/ecc, radio+nav.
l.m. velgen, stoelverw., park.sensoren
v+a, trekgewicht 1500kg LUXE UITV
bj 2020 - 22.355 km
€ 24.995,-

Foarwei 17, Wâlterswâld
www.autobedrijfboersma.nl

KIA
STONIC
1.0 TURBO GDI
DYNAMIC
LINE

T (0511) 42 20 21
AutoBoersma

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

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

FRIES
HOUTBOUW

Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen
T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl
info@frieshoutbouw.nl

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Weekend Reclame

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Advocaatgebakstukje
Kukelvlaai
Kukelbôle
PAASONTBIJT
4 mini luxe paasbroodjes
6 gesorteerde bolletjes

€ 6.95
€ 5.95
€ 3.95
€ 3.95
€ 2.45

Elke maandag
4 broden

(wit, bruin of volkoren)

€ 7,85
Tevens
versch
illende

PAAS
brood
jes

VROLIJK
PASEN

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

De notaris voor uw regio!

Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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Ondernemers uit de regio slaan de handen ineen

Sake van der Kloet, Henk de Bruin en Henk
Feenstra op de plek waar acht nieuwe huurappartementen voor senioren worden gebouwd
in Twijzelerheide. Foto: Marcel van Kammen

Oude café in Twijzelerheide
maakt plaats voor appartementen
TWIJZELERHEIDE - Drie ondernemers hebben de handen ineen geslagen om
café It Wite Hûs in Twijzelerheide te kopen en op deze plek appartementen te bouwen. Het gaat om Sake van der Kloet (50) uit Twijzelerheide,
Henk de Bruin (52) uit De Westereen en Henk Feenstra (51) uit Oentsjerk.
Dorpsbewoners zijn blij dat het bouwvallig gebouw uit hun dorp verdwijnt. Tegelijkertijd komen de mooie verhalen over de zestig jaar dat
hier een café was weer naar boven.
Tekst: Klasina van der Werf

Sake van der Kloet is zelf geboren en
getogen in ‘De Heide’, dus hij is één
van die bewoners die sterke verhalen
over het kroegleven kan vertellen.
,,Dat doch ik mar net’’, lacht hij. Wel

is bekend dat Teake van der Meer hier
is getrouwd en dat zanger Rommy
ooit achter de bar stond in dit café.
Ook de dansavonden in het café aan
de Bjirkewei waren populair. In 1985

brandde het café af en in datzelfde
jaar is het ook weer opgebouwd. Kees
Meems, een bekende dorpsbewoner
uit Twijzelerheide (van de forelvijver),
heeft destijds de eerste steen gemetseld. ,,Dy stien ha ik bewarre en dy
moat der yn it nije pand wer yn. Miskien wol Kees Meems dat wol wer
dwaan’’, zegt Sake.
Energiezuinig

Het café – dat al drie jaar leegstond is begin dit jaar gesloopt en de bouw
van het appartementencomplex is al in
volle gang. ,,It wie fuortendaliks dúd-

lik dat it gebou sloopt wurde moast. It
wie hielendal ferpaupere’’, zegt Henk
de Bruin. Sake is in het dagelijks leven
eigenaar van DRS Installatietechniek
en Henk heeft een isolatiebedrijf. Dat
de nieuwe appartementen duurzaam
en energiezuinig worden gebouwd
is dus duidelijk. Voor de tekeningen
van de nieuwe huurappartementen
hebben ze de hulp ingeschakeld van
bouwkundig adviseur Henk Feenstra uit Oentsjerk. Hij heeft er vooral
op gelet dat het gebouw aansluit bij
de bestaande woningen. ,,It moat al
yn it strjitbyld passe, want dit is in
belangrike hoeke yn it doarp’’, stelt
Henk Feenstra. De samenwerking
met de andere heren bevalt goed. ,,De
mannen sitte fol fjoer, dus der wurd ik
ek entûsjast fan. Boppedat binne de
lintsjes koart.’’
Omwonenden positief

Onder: Café It Wite Hûs zoals het was en boven, de tekening zoals het er straks uit komt te zien.

Toch duurde het allemaal langer dan
verwacht. Het is alweer anderhalf jaar
geleden dat Sake en Henk het oude
café kochten. ,,Der komt hiel wat by
sjen foar datsto de fergunningen rûn
hast. Mar it is gelokkich slagge.’’ Omwonenden waren gelukkig positief.

Hun uitzicht zal met de komst van de
appartementen een stuk beter worden.
De ruime appartementen met twee
slaapkamers en een balkon zijn bedoeld voor senioren. Het doel van de
ondernemers is dat de doorstroom in
de woningmarkt dankzij deze woningen weer op gang wordt gebracht. ,,As
minsken út it doarp it hiere, komme
harren wenningen wer frij en kin
jongeren dêr miskien yn’’, zeggen de
heren. Om alles eerlijk te laten verlopen nemen ze voor de verhuur van
de appartementen een makelaar in
de armen. De enige zorg die de initiatiefnemers delen is de aanschaf van
bouwmaterialen. ,,Alles wurdt djoerder en it is ek dreech te krijen. Ik tink
dat we dêr noch wol in klap fan krije.’’
Toch blijven de drie ondernemers
positief. ,,De gearwurking smakket
nei mear’’, zegt Sake. Als inwoner van
Twijzelerheide is hij in elk geval blij
dat ze een bijdrage kunnen leveren
aan het mooier maken van het dorp.
Begin volgend jaar moeten de appartementen klaar zijn voor gebruik.

OUD PAPIER KALENDER 2022
Protestantse Gemeente De Westereen

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.

Inzameldatums voor 2022
• Zaterdag 23 april
• Zaterdag 11 juni

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

• Zaterdag 19 november
• Zaterdag 17 december

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

Uw oud papier steunt
een goed doel
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Tegen inlev
er
deze adver ing van
tentie

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

20% korting
DAMES / HEREN / BABY

op een artik
uit de nieuwel naar keuze
e collectie!!
!
geldig t/m 16
april (1
bon per klan

t)

ONZE COLLECTIE

Damesmode
Herenmode
Ruim jeansassortiment
Accessoires
Feetje babycollectie
Parfums
Tassen
Sieraden

www.dma.frl

Agenda
ledenvergadering
9 mei 2022
Aanvang 19.30,
inloop 19.15 voor lezen notulen
en inzage in jaarverslag
Locatie: It Badhûs, De Westereen.

0511-476925

Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl

30
JAAR

AGENDA
1. Opening.           
2. Notulen         
3. Financieel verslag          
4. Presentatie van het
jaarverslag
5. Bestuursverkiezing
6. rondvraag
7. Pauze.                 
8. Gastspreker
9. Sluiting + borrel

Klean & sa

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

Bjirkewei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
ma 13.00-18.00 | di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00 | za 10.00-17.00

HOUTEN VLOEREN
ONDERHOUD
RENOVATIE
LAMINAAT
KURK
PVC

WIJ LEVEREN AL 30
JAAR VAKMANSCHAP
EN KWALITEIT!

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

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

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Websites
Webshops
Narrowcasting
Ticketing
Heibel
De Kolk 8, Surhuisterveen
www.heibel.nl
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Kollum krijgt er dankzij
Leeuwarders een Grand Café bij
KOLLUM - Willem Thies (31) en Wierd Visser (28) uit Leeuwarden zijn
de nieuwe uitbaters van Grand Café WALD in Kollum. Het monumentale pand aan de Voorstraat, waar vroeger het gemeentehuis in was
gevestigd, wordt momenteel compleet verbouwd in de oude stijl met
moderne details. De grote vraag is: Hoe komen deze twee Leeuwarder horecamannen in Kollum terecht?
Tekst: Klasina van der Werf

Wierd en Willem in Grand Café WALD dat in mei wordt geopend. Foto: Jaap de Boer

,,We waren weleens in Kollum geweest, maar daar houdt het eigenlijk
ook wel mee op’’, vertelt Wierd Visser. Voor zijn compagnon Willem
Thies geldt hetzelfde. Toch zijn de
Leeuwarders meteen aan het dorpje
en haar inwoners verknocht. De
twee kennen elkaar van de tijd dat ze
in Post-Plaza in Leeuwarden werken. ,,We hadden dezelfde visie op
de zaak en kwamen op het idee om
samen een restaurant te beginnen’’,
zegt Willem. Het tweetal ging in
eerste instantie op zoek naar een geschikt pand in de Friese hoofdstad,
maar kon niets vinden. ,,We kwamen in contact met de eigenaar van
dit pand - Eric Kooistra - en hadden
er meteen een goed gevoel over. Wel
hebben we eerst onderzoek gedaan
naar het gebied en de kans van slagen van een horecabedrijf in Kollum. De reacties waren heel positief.
Dit is wat Kollum nodig heeft, zo
kregen we te horen. Dat wij daar een
bijdrage aan kunnen leveren voelt
goed.’’
Open in mei

Het Grand Café wordt in de maand
mei geopend. Het moet een toegankelijk restaurant worden waarbij de
kwaliteit van de producten en het
gastheerschap voorop staat. ,,Het
gebouw zelf straalt luxe uit, maar
voor onze gasten willen we de drempel juist zo laag mogelijk houden.
Het warme huiskamergevoel moet
overheersen’’, vertelt Willem. Wierd
voegt er aan toe dat ze zich willen
richten op heel Friesland. ,,We hopen
dat mensen uit Leeuwarden willen
omrijden om hier naar toe te komen.’’

Grand Café WALD is van tien tot
tien uur geopend. ’s Ochtends kunnen mensen er terecht voor lekkere
koffie met een huisgemaakt gebakje,
de lunch varieert van een lekkere burger, kroket op brood of verschillende
sandwiches. Op de namiddag staat de
borrel klaar met bitterballen, geitenkaaskroketjes of een Kollumer kaasplankje. En ’s avonds kunnen gasten
genieten van een heerlijk diner met
seizoensgebonden verse producten.
,,We willen onze gasten verrassen
met de vele mogelijkheden.’’
Bruiloften en vergaderingen

Grand Café WALD is niet alleen
bedoeld voor toeristen en dagjesmensen, ook verenigingen kunnen
er terecht. Zo heeft de ondernemersvereniging al belangstelling
getoond. Ook leent het monumentale pand zich goed voor bruiloften
of vergaderingen en de heren gaan
samenwerken met Talant, die een
vestiging achter het gebouw heeft.
,,Het is een bijzondere plek die veel
potentie heeft. De naam WALD
verwijst naar het Friese Woudengebied en uiteraard mogen de
Friezen het gewoon uitspreken als
Wâld. Mede dankzij de positieve
reacties uit de omgeving zien we dit
avontuur vol vertrouwen tegemoet.
Ons belangrijkste doel is om de
verwachtingen van onze gasten te
overtreffen en we hopen dat ze zich
hier snel thuis zullen voelen.’’
Mocht je in contact willen komen
met de uitbaters, mail naar
welkom@grandcafewald.nl

Het Rijksmonument (rechts) is in 1809 gebouwd voor Willem Hendrik van Sytzama en
werd daarom ook wel Huize Sytzama genoemd. In de volksmond staat het gebouw in
Kollum vooral bekend als het oude gemeentehuis.

Achter elk product
zit een goed verhaal
TWIJZELERHEIDE - Onze Groene Koe in Twijzelerheide is meer dan alleen
een winkel. De producten zijn met zorg uitgezocht door eigenaresse Marianne Hoeve (65) die de winkel vorig jaar vlak voor de lockdown opende.
Nu het voorjaar is begonnen, hoopt ze dat mensen langskomen om een
kijkje te nemen en zich te laten verrassen door het aanbod.
Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

producten kun je bij Marianne terecht.
Neem nou de Happy Soaps met natuurlijke ingrediënten, zonder palmolie en plasticvrij. Ook de vitaminesprays zijn volgens haar een aanrader.
Ze heeft verschillende soorten staan,
van multivitaminen voor kinderen tot
de zogenaamde LadyMate, speciaal
voor vrouwen met menstruatieklachten. ,,De producten die wij verkopen
zijn wel duurder dan gemiddeld, maar
dat zie je terug in de kwaliteit en je
kunt er lang mee’’, zegt Marianne.

Als je door Twijzelerheide rijdt of
fietst is Onze Groene Koe niet te
missen. Voor het pand staat namelijk
letterlijk een groene koe, een erfenis
van bed & breakfast De Farm House
aan het Wyldpaed die ze ruim twintig
jaar met Wilma Post runde. Vorig jaar
verkochten ze het bedrijf aan bekende
YouTubers die het hele park gerestyled hebben. Marianne en Wilma
verhuisden naar de Bjirkewei in Twijzelerheide waar ze naast elkaar wonen.
,,Ik wilde nog wel graag iets doen en
mijn wens was altijd al om een eigen
winkel te beginnen. Dit was eerst een
grote muziekstudio. Ik heb er mijn
huis van gemaakt en gelukkig was er
ruimte genoeg om er een winkel naast
te openen’’, vertelt Marianne. Over
wát voor winkel ze wilde beginnen
heeft ze goed nagedacht. Een streekwinkel vond ze niet origineel. In plaats
daarvan koos ze voor een winkel met
alleen maar milieubewuste producten
die niet alleen goed zijn voor de aarde,
maar ook voor jezelf. ,,Ik merk dat er
steeds meer behoefte is aan ecologisch
verantwoorde producten. Onze Groene Koe werkt hieraan mee door een
breed assortiment van deze nieuwe
initiatieven aan te bieden. Duurzaam,
ecologisch én met een goed verhaal.’’
Van pindakaas tot vitaminesprays

Marianne zet de deuren op dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf
tien uur wagenwijd open voor iedereen die lekker even wil sneupen. Er is
van alles te zien in de winkel die met-

een opvalt vanwege de gezellige sfeer.
De eigenaresse geeft graag uitleg over
de producten. Zo verkoopt ze bijvoorbeeld verschillende soorten pindakaas
van De Pindakaaswinkel, lekker én
gezond. Maar ook voor verzorgings-

Opvallend zijn verder de kunstvoorwerpen, zoals de beschilderde koeien
van kunstenaar Koos Reinsma, die op
de bovenste plank achterin de winkel
meteen opvallen. De handgemaakte
tassen en sandalen uit Peru passen
perfect in het assortiment net als de
pure sappen, Fries bier, biologische
wijn en fairtrade chocolade, elk met
een eigen verhaal. Marianne nodigt
iedereen uit om te ontdekken welke
merken ze nog meer heeft. ,,De koffie
staat klaar. En mocht je een tip hebben voor een product dat bij deze winkel past? Dan hoor ik het graag.’’
Voor meer informatie, zie
www.onzegroenekoe.nl en volg
Onze Groene Koe op Instagram
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De Westereender
Keaplju
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl

• Stienstra Timmerwerken
• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
• A & H Elektro
Dwarsreed 6, tel. 06-22050
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
stienstratimmerwerken@ho
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
• Talsma, Electro World
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
Tsjerkestrjitte 1, tel. 44401
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
Veenstra & Visser
www.electroworldtalsma.nl
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder Stasjonsstrjitte 10a
• Topfiets
• Rijwielservice
Westereen
• Anja, Snackbar
• Friesland
Sportprijzen
Ferlinge Stasjonsstrjitte
70, tel. De
473877
Nijverheidswei
7, tel. 445045
tel. 447695
Gruttostraat 3a, e.toering@knid.nl
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
Yndustrywei 5, tel. 443220
Noarder Stasjonsstrjitte 21
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
• Alma Pannenleggersbedrijf
Rinse’s Resto Vis & Snacks tel. 06-13318736
• Auto
Bosma
• Glavecom VerfFerlinge Stasjonsstrjitte
7 en GlasgroothandelBoskwei 7-A, tel.• 443055
De Reade
Klaver
12, tel. 06-29626728
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659 • Total Tankstation en Car
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245 Roazeloane 67, tel. 444805
info@alma-pannenleggersbedrijf
•
Sake Store
www.glavecom.nl
www.bosmaautos.com
Noarder Stasjonsstrjitte 40
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
• Anja, Snackbar
Foarstrjitte 37, tel. 442900
• Geld & Woning De Westereen
• Baarsma Texo
• K. Venema Assurantiën /
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
• Schoonheidssalon Le Cygne
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
Tsjerkestrjitte
58-60, tel. 44
• De Zilveren Maan,
Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto •Bosma
Noarder
Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
www.
www.geldenwoning.nl
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
info@kvenemaassurantien.n
Boppewei
2,
tel.
442957
•
Faber
Bouwbedrijf
FoarweiSkriesstrjitte
21, Kollumerzwaag
schoonheidssalon-lecygne.nl
1, tel. 442233
• Het Haarboetiekje, Kapsalon
www.kvenemaassurantien.n
• Marskramer / Toys
2 Play
23, tel.Stasjonsstrjitte
446021
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
• Stienstra
Timmerwerken
• Boersma,
aardappelen, groente en fruit De Gentiaan Noarder
36, tel. 447170
Ljurkstrjitte 72, tel.
4471286, tel. 06-22050862• De Vesteynde,
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma,
Texo 74, tel. 441424
Dwarsreed
• Hubo
Ljurkstrjitte
stienstratimmerwerken@home.nlTherapie- en trainingsce
Tolwei 22, tel. 444747
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Foarstrjitte
46, tel. 441201
• Simone’s Beautysalon,
• Installatiebedrijf
H. Wagenaar
Brugchelencamp
1, tel.groente
448181 en
Sportloane 10, tel. 447337
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17,
tel. 443180
• Boersma,
aardappelen,
Skoallestrjitte
7, 9271 BT De Westereen
De Strieblom
3, tel. 445823/06-13282490
www.devesteynde.nl
• NOF B.V., Taxi- &
Touringcarcentrale
• Fierljepcentrum
De Westereen
fruit • Cadeauvoordeel
06-18051825, simonesbeautysalon@live.nl
info@hwagenaar.nl
Tsjerkestrjitte
9271 AK De Westereen
• Visser, Woninginrichting
Foarwei 235, Kollumerzwaag
Lange Reed 18-20,
tel. 447371
Ljurkstrjitte
74, tel.3,441424
• Talsma Electro World
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
info@alexwijnsma.nl
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46
tel. 444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
• FotografieJaapdeBoer
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
• Coop supermarkt
tel. 442121
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
• Friesland Sportprijzen
Foarstrjitte 69, tel. 447300
www.electroworldtalsma.nl
www.jachthavenkuikhorne.nl
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
•
Noarder
Stasjonsstrjitte
52,
tel.
442638
Yndustrywei
5,
tel.
443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Total Tankstation en CarwashDe Vries Everts Numan
• Jeeninga-Auto’s
• Dantuma, Slagerij
Accountants Adviesgroep
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier
• Hans Brolsma
verhuizingen
- 441672
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Roazeloanein
60, tel. 468 000
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel.
A. v/d Meulenstrjitte 12-14
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
- opslag
• Timmeren onderhoudsbedrijf
info@jeeninga-autos.nl
• De Bruin
Isolatie / ISO Noord
tel. 443840 www.DVEN.nl
Foarstrjitte 49, tel.E.443939
en deskundig
in glasen
FerlingeRoazeloane
Stasjonsstrjitte72
Kazemier
• Jilderda,
Bloemenboetiek
64, tel. 449537
Miedloane 8, tel. 06-30789111• Installatiebedrijf H. Wag
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
• De Dorpsacker, Apotheek
• Present Promotion
schilderwerken
tel. 445193
• Treast
• Kago-atm
Badhúswei 1a, tel. 445050
De Strieblom 3
Tsjerkestrjitte 16,
tel. 06-29037447
Tolwei 24, tel.
444805
www.hansbrolsma.nl
Dwarsreed
1,
tel.
06-21854886
•
De
Hossebos,
Café-Restaurant
tel. 445823/06-13282490
• PrimeraJousmaSkoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
info@treast.nl
www.kago-atm.nl
Foarstrjitte 21,
info@hwagenaar.nl
Ljurkstrjitte 51, tel.
446207
• Geld & Woning
De Westereen
Brugchelencamp
1, tel.
tel.444622
448181
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
• Kapsalon S’he
www.hossebos.nl
• Handelsonderneming de
• Rabobank
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
• De Vesteynde, Therapie- en trainingscentrum
Hout en Bouwmaterialen
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5,
tel. 449537
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB Leeuwarden
• Koster Installatiebedrijf
Sportloane 10, tel. 447337
Noarder Stasjonsstrjitte 79• Riemersma, Slagerij
• Het Haarboetiekje,
Kapsalon 70, tel. 473877
• Coop supermarkt
058-2662385
Ferlinge Stasjonsstrjitte
www.devesteynde.nl
tel. 445407,
Tsjerkestrjitte 2,•tel.
441276 Assurantiën / RegioBank
Ferlinge Stasjonsstrjitte
Ljurkstrjitte
63, Everts
tel. 448860
K. Venema
• Matchsen, 83, tel. 447170
• De Vries
Numan Accountants Adviesgroep
•
Rinse’s
Resto
Vis
&
Snacks
• Van der Heide,
Technisch
bedrijf
• DA Drogisterij
Fizel
Skoallestrjitte 30, tel. 447500 www.bouwmaterialendewal
Keapmanswei
11, 9271
GG De Westereen
A. v/d Meulenstrjitte
12-14, tel. 443840 www.DVEN.nl
• Xu Sheng,
Ljurkstrjitte
45,
tel.
444659
Noarder
Stasjonsstrjitte
28,
tel.
443551
Ljurkstrjitte
61,
tel.
445177
info@kvenemaassurantien.nl
06-57 872 323, info@matchsen.nl
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.kvenemaassurantien.nl
• NOF B.V., Taxi& Touringcarcentrale
Boppewei
2, tel. 442957
Chinees Indisch Restaura
• Sake Store
• Bakkerij: Heslinga’s
Smulpaleis
• Dantuma,
Slagerij
• Visser,
Woninginrichting
Kollumerzwaag, tel. 444000,
• Dijk
Optiek
Noarder Stasjonsstrjitte 13
Foarstrjitte 37, tel.
442900
SkriesstrjitteFoarwei
1, tel. 235,
442233
Noarder
Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
www.taxinof.nl
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
tel. 441824
• Kapsalon S’he Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
• De Hossebos,
Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Wijma
Haarden
Oldtel.
Dutch,
Horeca- en Zalencentrum
www.dijkoptiek.nl
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf e
Skoallestrjitte 1,•tel.
447216
Foarstrjitte•21,
444622
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 www.old• DMA Bouwkundig Bureau
Kitwerken
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
info@wijmahaarden.nl
dutch.com
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
Brongersmastrjitte 5, tel. 0
Noarder
Stasjonsstrjitte
65,
tel.
449888
•
Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker,
Apotheek
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
www.dma.frl
www.vdzwaag-tegelbedrijf.n
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
53,
tel.
443068
Badhúswei
1a,
tel.
445050
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
Foarstrjitte 49, tel. 443939
• Dozein, Groothandel in slagerijbenodigdheden en verpakkingsmateriaal
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
• Elzinga, Schilderwerken
Conradistrjitte 2, tel. 441818
www.elzinga-schildersbedrijf.nl

• Primera Jousma
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334
• Rabobank
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1,
tel. 0512-587777
• Riemersma, Slagerij
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

De natuurlijke bron
Tekst: Johannes van Kammen Foto’s: Marcel van Kammen

In de periode van het mooie lenteweer, werd ik overweldigd door gevoelens, waarbij ik voorbijging aan de
realiteit. Het was nog maar maart. Ik
werd voorzichtig gewaarschuwd, verwacht nu nog niet te veel. De trek is
nog maar amper begonnen. Zo was
het inderdaad, maar eigenlijk maakt
het niets uit voor het genieten van
de natuur, met het lekkere zonnetje erbij was het extra aantrekkelijk.
Ik pakte mijn fiets en zwierf door
de regio, waarbij een fietstocht door
een deel van het Lauwersmeergebied
het hoogtepunt vormde. Dat dacht
ik vooraf, maar uiteindelijk waren er
zoveel mooie momenten. Zo dichtbij,
maar zo raak. Ik stond in de Sweacher Mieden bij een sloot. Een sloot,
zoals er gelukkig nog velen zijn. Een
doorsnee sloot, met ook een doorsnee
waarneming, maar met een lekker
voorjaarszonnetje. Twee mannetjes
wilde eenden. Meer was het niet, gewoon twee mannetjes wilde eenden,
maar dan wel echte mannetjes, met

de smalle witte band en de schitterend
glanzende groene kop. Ik keek ernaar,
bewonderde ze, alsof ik ze nog nooit
eerder had gezien. Hoe vaak was ik
aan deze pracht voorbij gegaan, meer
dan driekwartjaar lang. Maar nu in de
tijd dat de vrouwtjes verleid moesten
worden, zijn ze zo intens mooi. Het
is zo simpel, zo eenvoudig, maar toch
van een hoge geraffineerde schoonheid. Een beeld dat ik een aantal dagen niet los kon laten, maar ik ook niet
wou loslaten. 65 jaar vogels bewonderen en dan weer onder de indruk raken
van een soort, waarvan ik er zeker wel
een miljoen heb gezien.
Laatst zag ik een foto van Wybe
Bosch uit Damwâld. Velen kennen
hem, mijn generatie herinnert hem
als vogeltjesman. Door drukke werkzaamheden moest hij zich beperken,
verdween het natuur fotograferen wat
op de achtergrond. Het tij lijkt gelukkig te keren. Op de foto stond mos,
ja gewoon mos, waarover ik regelma-

tig loop. Niets bijzonders, maar juist
de manier van foto maken, de liefde
voor dit kleine plantje, maakte dat ik
dit ook wou kunnen, maar nog meer
dat ik dit plantje wou zien. Een goede
foto, waarin je de passie en waardering
er duidelijk in zit heeft dit effect op
mij. Gelukkig, zijn er in onze regio

uitstekende fotografen.
Tijdens mijn fietstocht zag en hoorde
ik de grutto, de kievit, de scholekster
en ook de tureluur. Het was zoveel, zo
mooi, dat een tochtje van nog geen tien
kilometer, drie uren puur genot bracht.
Niet alleen mij, maar ook trof ik en
niet voor de eerste en hopelijk laatste
keer Jan, eveneens uit Damwâld. Het
is een algemeen gegeven dat je meestal
eerder zijn scootertje ziet, dan Jan zelf.
Een kleine, gedreven natuurliefhebber. Een ware hoeder van de Sweacher
Mieden, waakt over de vogels, vlinders
en alle natuur in het gebied. GenieReacties en ringmeldingen:

Johannes van Kammen,
Tsjerkestrjitte 38,
9271 AN De Westereen.
06-42952908.
E-mail: j.vankammen5@knid.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

tend van ieder stukje, wakend vooral
over de grutto’s. Van een loslopende
hond wordt de eigenaar opgespoord.
Een natuurgek, het is maar hoe je
het noemt. Als er in de winterperiode
vlinders overwinteren op zijn gereedschap, dat hij moet gebruiken zijn er
geen keuzemogelijkheden, maar gaat
hij om nieuw gereedschap. Dit zijn de
mensen die mijn voorbeeld zijn. Stil
genietend van wat er passeert, maar
tevens met zoveel liefde en kennis
kunnen praten. Mensen, die vaak door
beleidsmakers achter de kantoortafel
niet gehoord worden.

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

Natuurlijk vastgelegd

Een gewilde soort
ZWOLLE - Een reis van bijna 2,5 uur
met het OV resulteerde in deze prachtige ontmoeting met een paartje steenuilen. Deze vogels stonden hoog op
mijn soortenlijst om nog eens te zien in
Nederland en in maart 2022 was het dus

eindelijk zover! Beide uiltjes kwamen
zo nu en dan onder de zonnepanelen
vandaan, waar ze lekker aan het zonnen
waren.
Foto: Robin van der Land

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

Instagram
Facebook

Tip:

Robinvanderland
Robin van der Land

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

FEESTELIJK AFSCHEID VAN
EEN WINKELPERIODE EN
25 JAAR FEANWÂLDEN

Schilderwerk
Wandafwerking
Beglazing

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

28, 29 en 30 april

Zwagerbosch T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

A.P.K. KEURINGSSTATION
Alle dagen:
 DAGEN:
Exposities: NTM Fryslân met rijdend materieel met originele schaalmodellen door Gjalt Kootstra.
ALLE

•

•
•
•
•

Afbeeldingen op Ansichtkaart door Wytze Wijbenga.

Exposities:
NTM Fryslân
met Boorsma.
rijdend materieel met originele schaalmodellen
Trein – en Tramkaartjes
door Willem
Autobussen en lezingen door Melle v/d Goot
Gjalt Kootstra.
door
Springkussen
 Muziek en feesttent
Afbeeldingen op Ansichtkaart door Wytze Wijbenga.
 Douwe Kootstra Verhalenverteller ( zie Dienstregeling terplekke)
Trein
Iedere
klantTramkaartjes
een gratis boek vandoor
Durk v/d
Ploeg ( zolang
de voorraad
strekt)
– en
Willem
Boorsma.
Autobussen
Donderdag 28 april:
enBoekbindster
lezingen Nanda
doorTrouw
Melle 10.00
v/d –Goot
12.00 uur
Draaiorgel van Theun Zuiderveld 10.30 – 11.30 uur en 13.30 – 14.30 uur
Springkussen
Vrijdag 29 april:
Schminken 14.00 – 16.00 uur
Muziek
en feesttent
Verhaalvertelster Gerda van Wijk voor de kleintjes t/m 7 jaar 16.15 uur
ZaterdagKootstra
30 april: Verhalenverteller ( zie Dienstregeling terplekke)
Douwe
Poffertjes 10.00 – 17.00 uur gratis portie bij besteding van minimaal € 5,00 ( max. 1 per persoon)
Iedere
klantNanda
een Trouw
gratis 10.00
boek– 12.00
van uur
Durk
v/dAuke
Ploeg 14.00
( zolang
Boekbindster
- Clown
– 16.00de
uur voorraad
Shantykoor de Hellingbazen 10.30 – 12.00 uur - Durk v/d Ploeg 13.00 – 17.00 uur

www.doumaautoschade.nl

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

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

strekt)

Boekbindster Nanda Trouw 10.00 – 12.00 uur

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

Draaiorgel van Theun Zuiderveld 10.30 – 11.30 uur en 13.30 – 14.30 uur

VRIJDAG 29 APRIL:
Schminken 14.00 – 16.00 uur

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

Verhaalvertelster Gerda van Wijk voor de kleintjes t/m 7 jaar 16.15 uur

ZATERDAG 30 APRIL:
Poffertjes 10.00 – 17.00 uur gratis portie bij besteding
van minimaal € 5,00 ( max. 1 per persoon)
Boekbindster Nanda Trouw 10.00 – 12.00 uur - Clown Auke 14.00 – 16.00 uur
Shantykoor de Hellingbazen 10.30 – 12.00 uur - Durk v/d Ploeg 13.00 – 17.00 uur

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

voor

complexe vraagstukken.

Surhuisterveen

De Westereen

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

@dvenonline

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

Roden

Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar

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

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

06-14881806

H. de Hoop 06-37010132

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s
Babi Pangang + Tjap Tjoy
1/4 Kip
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 22,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Koe Loe Yu (5 stuks)
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

Drachten

leeftijd (vraag naar de voorwaarden)

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.

Sj. de Beer

WIJ
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

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

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

WWW.BOEKENNIETJE.NL

maatwerkoplossingen

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

DONDERDAG 28 APRIL:WWW.BOEKENNIETJE.NL

Keimpe
Gros

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

€ 26,95

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

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

Haadwei 51A
9104 BC Damwald
info@gobdewalden.nl
06-46776278
www.gobdewalden.nl
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Militair fotograaf Jan Dijkstra

‘Ik ha it moaiste wurk
fan de hiele wrâld’
DAMWÂLD - Van straaljagercockpits en marineschepen tot commando-oefeningen en marechaussee-acties. Als
militair fotograaf staat Jan Dijkstra uit Damwâld overal met z’n neus bovenop. Voor Defensie schiet hij de mooiste plaatjes van collega’s in actie. ,,As ik guon foto’s weromsjoch, krij ik wer pikefel.’’
Tekst: Nynke van der Zee

Jan Dijkstra is 15 jaar als hij voor het
eerst samen met een kameraad vanuit
Damwâld naar Jelsum en Marssum
fietst om vliegtuigen te spotten. Het geluid, de snelheid, de souplesse; hij valt als
een blok voor de straaljagers die Vliegbasis Leeuwarden als thuishaven hebben. ,,Wêr’t dy leafde krekt weikomt? Ik
wit it net. De iene is gek op fiskjen, de
oare op it sammeljen fan postsegels. En
ik bin sljocht op fleantugen.’’
Rennend de winkel uit

Als telg uit een ondernemersfamilie
besluit Jan na de middelbare school in

de voetsporen van zijn vader te treden.
,,Us heit hie in winkel yn Damwâld.
Dat like my ek wol wat. Mar as ik yn
de winkel in fleantúch hearde, wist ik
net hoe rap ik nei bûten drave moast
om te sjen wat foar masine it wie.
‘Miskien moatst dêr dyn wurk mar fan
meitsje’, sei ús heit op in dei tsjin my,
doe’t ik wer ris de loft ôfspeurde. Dus
dat ha ik dien.’’

‘Dy allerearste kear dat ik
njonken in F-16 stie?
Yn ien wurd geweldich!’

Jan besluit in militaire dienst te gaan.
,,It leafste wie ik fansels piloat wurden,
mar dêr hie’k net genôch myn bêst foar
dien op skoalle’’, grijnst hij. ,,Ien ding
stie lykwols as in peal boppe wetter: ik
woe by de loftmacht oan de slach.’’ In
2001 gaat z’n droom in vervulling en
wordt de militaire vliegbasis in Leeuwarden Jan’s werkplek. Hij gaat er aan
de slag als militair specialist brandstofvoorziening en materieelbeheer.
Een baan waarbij hij voor het eerst
oog in oog staat met z’n grote liefde.
,,Dy allerearste kear dat ik njonken
in F-16 stie? Yn ien wurd geweldich!
Wat in machtich moaie masine. It wie
leafde op it earste gesicht.’’
Once in a lifetime

Naast z’n werk stort Jan zich in z’n
vrije tijd op een andere passie: fotograferen. Hij huurt een fotostudio in
Leeuwarden waar hij familieportretten schiet en ontpopt zich tot een
veelgevraagd fotograaf op bruiloften.
Wanneer in 2016 de F-35 - ook wel
bekend als de Joint Strike Fighter naar Leeuwarden komt, is Jan er als
de kippen bij. Hij één van de eerste
fotografen die de nieuwste aanwinst
op de gevoelige plaat mag vastleggen.
,,Ik fielde dat dit myn kâns wie om as
militêr fotograaf oan de slach te gean.’’

Om officieel militair fotograaf te worden, moet Jan wachten op een vrijkomende vacature bij het Mediacentrum
Defensie. Een functie waar veel meer
collega’s op azen. ,,It is dreech om sa’n
plakje te krijen. Ik hie it gelok dat der
yn 2017 twa funksjes bykamen. Dat
wie myn kâns, dy’t ik mei beide hannen grypt ha. In ‘once in a lifetime opportunity’.’’
Ingewikkelde missies

De missie in Mali, een marinemissie
op de Middellandse Zee, oefeningen
van het korps mariniers in Noorwegen, een muzikaal tournee met het militaire korps door Litouwen. Jan heeft
al heel wat van de wereld gezien sinds
hij als militair fotograaf in dienst is.
,,Ik mei oeral hinne om oefeningen of
missies fêst te lizzen. It foardiel is dat
ik sels militêr bin, dus ik kin ek mei
op patroelje yn bygelyks Jordanië of
Afghanistan. Myn doel is om sa goed
mooglik yn byld te bringen wat myn
kollega’s hjir krekt dogge.’’

‘Myn doel is om sa goed
mooglik yn byld
te bringen wat myn kollega’s
krekt dogge’
Af en toe is dat nog een flinke uitdaging, geeft hij toe. ,, Yn België mocht
ik lêstendeis in oefening fan it korps
mariniers fêstlizze. Dy oefening wie
moarns ierebetiid op in fleanfjild, doe’t
de sinne noch net opkaam wie. It wie
hast te tsjuster om goeie foto’s te meitsjen. Sa’n situaasje freget it uterste fan
myn kennis en apparatuer. Uteinlik is
it slagge om prachtige plaatsjes te sjitten. Dat jout my in geweldich gefoel.
Dan is myn missy slagge.’’
Prijsschieten

Het meest trots is hij op de foto die
hij in Amerika mocht maken tijdens
testvluchten van de spiksplinternieuwe F-35. ,,Ik fyn Amearika sawiesa
in prachtich moai lân. Om de F-35
te presintearjen, organisearre de eenheid dêr yn Amearika in saneamde
‘laagvliegsessie’ troch Death Valley. De

piloaten fleagen leech en hurd troch in
ravyn. As ik dy foto’s weromsjoch dan
krij ik wer pikefel.’’
Als ‘luchtmacht-man’ keek Jan ook
op zee z’n ogen uit. ,,Ik mocht foar in
missy op de Middellânske See mei op
marineskip de Karel Doorman. Dat
skip hat grutte yndruk op my makke.
Ik fielde my as in jonkje yn de snoepwinkel. Oeral wêr’t ik seach, wienen
moaie plaatsjes te knippen.’’ Die ervaring had hij ook tijdens een klus met
het korps mariniers in Noorwegen.
,,Midden yn de fjorden rieden se mei
dy grutte stoere auto’s troch de natoer.
De sinne kaam krekt op. Dan is it gewoan priissjitten as fotograaf.’’
De heilige graal

De meest unieke fotoshoot? Daar
hoeft Jan niet lang over na te denken.
,,Mei de militêre oefening Frisian
Flag yn 2018 mocht ik mei yn in F-16
om fanút de loft foto’s te meitsjen. Dat
wie letterlik en figuerlik it hichtepunt
fan myn kariêre. As lyts jonkje stie ik
al yn Marssum foto’s te knippen fan
dizze masine. Dat ik der doe sels yn
fleane mocht, wie in jongesdream dy’t
útkaam.’’ Een jongensdroom die naar
meer smaakt, want inmiddels is Jan in
opleiding tot militair luchtfotograaf.
,,De heilige graal yn myn wurk’’, knipoogt hij.

‘Dat ik sels yn in F-16
fleane mocht,
wie in jongesdream dy’t
útkaam’
Vol passie laat Jan de ene na de andere
foto zien. Bij ieder plaatje weet hij nog
exact waar hij is genomen en welke
missie of oefening het was. ,,Dat is
myn tik, ik wit fan elke foto presys it
ferhaal. Ik herken myn eigen foto’s ek
út tûzenen’’, geeft hij toe. ,, Lêst seach
ik yn Den Haag in hiele rige banners
klear stean mei foto’s der op. Ik koe
fuortendaliks myn eigen foto’s der útpikke. Neam my in fakidioat, mar ik
ha no ien kear it moaiste wurk fan de
hiele wrâld.’’

Benieuwd naar de foto’s van militair fotograaf Jan Dijkstra?
Kijk op Instagram.com/juliet_delta_combatphoto of houd de social media
kanalen van Defensie in de gaten.
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Meubelcentrum

NEEF

Meubelcentrum

NEEF

COMPLETE
WONINGINRICHTING
COMPLETE
WONINGINRICHTING

Absolute kennis en kunde
van buitenzonwering
Maak nu een afspraak
of kom weer langs in onze zaak.
Screens,markiezen, uitvalschermen, knikschermen,
rolluiken, horren we hebben het allemaal!

Vakkundige montage
en geen plaatsingskosten!
Nieuwe openingstijden
WIJ HEBBEN EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT
MEUBELS
EN 9.30
SLAAPKAMERS
MAARuur
OOK VLOEREN: TAPIJT,
Dinsdag
t/m zaterdag
van
t/m 17.30
LAMINAAT, PVC. OOK VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING ZOALS SCREENS, UITVALSCHERMEN,
MaandagPLISSÉ,
en koopavond
op afspraak.
GORDIJNEN, VITRAGES, IN-BETWEENS,
ROL /VOUWGORDIJNEN
ENZ. KUNT U BIJ ONS TERECHT.

WIJ HEBBEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT

MEUBELCENTRUM NEEF
open op aanvraag
MEUBELSMaandag:
EN SLAAPKAMERS.
Rijksstraatweg 72
Dinsdag
9:00 -PVC.
18:00
MAAR OOK VLOEREN: TAPIJT,
LAMINAAT,
WIJ HEBBEN
EEN UITGEBREID ASSORTIMENT MEUBELS EN
SLAAPKAMERS
MAAR
OOK
VLOEREN:
OOK
VOOR BINNENENWoensdag
BUITENZONWERING
9254
DK Hardegarijp
9:00 TAPIJT,
- 18:00
PVC. OOK VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERINGZOALS
ZOALSSCREENS,
SCREENS,UITVALSCHERMEN,
UITVALSCHERMEN,
TLAMINAAT,
0511 47 20
20
Donderdag
9:00 - 18:00
GORDIJNEN, VITRAGES, IN-BETWEENS, PLISSÉ, ROL /VOUWGORDIJNEN ENZ. KUNT U BIJ ONS TERECHT.
GORDIJNEN,
VITRAGES,
IN-BETWEENS,
E meubelcentrumneef@chello.nl
Vrijdag
9:00 - 18:00
en 19:00-21:00
PLISSÉ, ROL /VOUWGORDIJNEN
ENZ.- 17:00
www.meubelcentrumneef.nl
Zaterdag 9:30

KUNTzijn
U wij
BIJgesloten
ONS TERECHT.
*Tussen de middag
van 12:30 uur - 13:30 uur.

MEUBELCENTRUM NEEF
Rijksstraatweg 72
9254 DK Hardegarijp
T 0511 47 20 20
E meubelcentrumneef@chello.nl
www.meubelcentrumneef.nl

Maandag: open op aanvraag
Dinsdag 9:00 - 18:00
Woensdag 9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag 9:00 - 18:00 en 19:00-21:00
Zaterdag 9:30 - 17:00
*Tussen de middag zijn wij gesloten van 12:30 uur - 13:30 uur.

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

r
e
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s
i
Uw hu e zorg!
onz

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

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!

Renzo van der Veen
t. 06 129 261 26

www.wiersmadvies.nl
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Wâldpiken reizen naar Oekraïne met hulpgoederen:

‘Wy witte no hoe’t oarloch der útsjocht’
FEANWÂLDEN/TWIJZELERHEIDE - Zes pallets met blikken rode biet. Vijftig
matrassen. Tientallen slaapzakken. En medicijnen. Dit op het eerste oog
merkwaardige boodschappenlijstje vormde de inhoud van de grote witte
Scania-vrachtwagen waarmee wâldpiken Okko-Jan Pietersma en Eelco
Wolthuizen begin maart naar de Roemeens-Oekraïense grens reden. In
een tijd waarin individualisme zegeviert, laten beide heren zien dat naastenliefde geen grenzen kent.
Tekst: Nynke van der Zee

In het kantoor van hun werkgever
Scania Rinsma in Berlikum zitten Eelco Wolthuizen en Okko-Jan
Pietersma aan een kop koffie. Exact
hier begon het plan om in maart met
hulpgoederen naar Oekraïne te reizen. ,,Earlik is earlik: it idee is eins
fan ús kollega Jelte Bakker’’, vertelt
Eelco, geboren en getogen in Feanwâlden. ,,Hy is yntusken al trije kear
mei in frachtwein fan de baas nei Oekraïne riden mei guod. Doe’t OkkoJan en ik dat hearden, seinen we: dat
is ek wol wat foar ús. Wêrom net? Sa
kinne wy wat dwaan foar de minsken
yn Oekraïne. En boppedat lake it
aventoer ús ek wol oan.’’
Het idee voor de reis naar Oekraïne
ontstaat op vrijdagochtend 4 maart.
Het plan krijgt al snel concreet vorm.
Nog diezelfde dag kloppen OkkoJan en Eelco aan bij hun baas om een
vrachtwagen en trailer te lenen. ,,Dat
wie gjin inkel probleem’’, glundert
Okko-Jan uit Twijzelerheide. ,,Wy ha
hjir echt in gouden plakje by Rinsma.
Elkenien yn it bedriuw stie fuortendaliks achter ús plan. Sterker noch: wy
koenen drekst in frachtwein en trailer
meikrije en frije dagen opnimme. Dat
wie echt geweldich.’’

raam in de bestuurderscabine rijden
beide mannen Duitsland binnen.
Daar ontdekt Eelco dat hij alles mee
heeft genomen, behalve zijn paspoort.
Ze bellen hun adviseur Jan Ypma, die
bij de voorbereidingen heeft geholpen, om raad. ,,Dom laitsje en ûnnoazel sjen as jim kontrolearre wurde’’,
luidt zijn advies. Zo gezegd, zo gedaan. ,,Yn Dútslân waarden wy fuort
fan de dyk helle troch de plysje’’, vertelt Okko-Jan. ,,Doe’t de plysjeman
ús reade krús achter it rút seach en
ús ferhaal oanhearde, sei er fuortendaliks: ‘You are Ukraine Heroes’ en
mochten wy trochride.’’
Tijdens de eerste overnachting in
het Duitse Geiselwind ontdekt het
tweetal dat ze een vrachtwagen hebben meegenomen zonder standkachel.
,,Ik waard midden yn de nacht wekker
mei it iis yn it hier’’, grijnst Okko-Jan.
,,Ik ha de mûtse opset en bin wer op
bêd krûpt. Yn Dútslân wie it nachts
-7. Yn Hongarije waard it wat better.
Dêr kuolle it ôf oant -2.’’

‘Wy ha safolle
flechtlingen sjoen.
Ik kin der wol
fan janke.’

Van plan tot reis

In het weekend evolueert het wilde Slapen in barakken
idee van vrijdagochtend tot een nauw- Eenmaal aangekomen in Roemenië
gezet draaiboek. Eelco regelt op zater- worden ze hartelijk onthaald door de
dag de hulpgoederen die het tweetal vrijwilligers van Fight for Freedom. Ze
mee zal nemen en
melden zich op
op zondagmiddag
het afgesproken
is alles in kannen
adres en moen kruiken. ,,Ik
gen die nacht
krige sneintemidovernachten in
dei telefoan fan
de noodopvang.
Alle hulp aan Oekraïne is van
Eelco’’, lacht Ok,,Dat
wienen
harte welkom. Wilt u Okko-Jan
ko-Jan. ,,Moarn
âlde barakken
en Eelco ondersteunen in de vorm
om fjouwer oere
dêr’t wy iten
van goederen of financiële hulp?
moarns gean wy
krigen en dûse
Stuur een mail naar
dy kant op, sei er.
koenen’’, herinokko-jan.pietersma@scania.com
Yn noch gjin trije
nert Eelco zich
en laat weten wat u zou willen bijdagen tiid hienen
nog goed. ,,Dy
dragen. Alvast heel hartelijk dank!
wy it allegear renacht
kamen
gele. Mei help fan
der nije flechtferskate frijwillilingen oan yn de
gers en ús kollega’s, dy’t foar ús klear seal dêr’t wy sliepten. Dat momint hat
stienen doe’t wy harren fregen. Soks djippe yndruk makke. In gesin mei in
jout safolle enerzjy.’’
pear bern dy’t allinnich in rolkoffer by
harren hienen. Alles efterlitten op de
Op maandag 7 maart om vier uur ‘s flecht foar de oarloch.’’
ochtends beginnen de heren aan hun
reis naar de Roemeens-Oekraïense Ook Okko-Jan heeft dat moment nog
grens. Op de navigatie vullen ze het scherp op z’n netvlies staan. ,,De jonge
adres in van de stichting Fight for dy’t in plakje yn ús sliepseal krige wie
Freedom. ,,De lokaasje wêr’t wy it omtrint krekt like âld as myn eigen
guod hinne bringe moasten, wie ge- soan. Op sokke mominten kin ik wol
heim’’, legt Eelco uit. ,,Dat dogge se janke. Dat rekket my. Sa’n jonge hat
om’t se oars benaud binne dat mins- gjin idee wêr’t er is of wêr’t er hinne
ken harren foarriedlokaasje plun- giet. Ferskriklik toch? Sa sjocht flechtderje. Dêr leit fansels allegear iten, sjen foar in oarloch der út, wit ik no.’’
drinken en medisinen. Pas as wy ús
yn Roemenië meld hienen, krigen wy Net te benaud
it eksakte adres om ús frachtwein te Na het lossen van de hulpgoederen
lossen.’’
beginnen de heren aan hun terugreis.
De brandstofmeter in de Scaniatruck
geeft aan dat er hoognodig getankt
Ukraine Heroes
Met een gezonde portie goede moed moet worden. Maar welk pompstaen een groot rood kruis achter het tion de mannen onderweg ook te-

HELP OOK MEE

genkomen, allemaal zijn ze compleet
leeg. ,,Ek yn Roemenië gongen de
brânstofprizen rap omheech troch de
oarloch’’, legt Eelco uit. ,,Dus hie elkenien benzine en disel hamstere. Alle
tankstasjons dy’t wy tsjinkamen, hienen neat mear.’’ Waar de zenuwen bij
Okko-Jan beginnen op te spelen, blijft
Eelco ijzig kalm. ,,Net te benaud. Wy
komme der wol.’’
Uiteindelijk treffen ze een tankstation waar ze maximaal tweehonderd
liter diesel mogen tanken. ,,Wat wie
ik bliid doe’t wy wer op paad koenen’’,
geeft Okko-Jan toe. Niet wetende dat
de volgende uitdaging al weer in het
verschiet ligt. Bij de Roemeens-Hongaarse grens wacht hen namelijk een
nieuwe spannende situatie: grenscontrole. ,,Ik hie fansels gjin paspoart by
my’’, grijnst Eelco. ,,Wêr’t elkenien
by de grins op de hinnereis hiel relaxed wie, troffen wy no in hiel serieus
mokkeltsje. Sy woe alles kontrolearje.
Mei help fan Google Translate kamen wy in hiel ein. Mar ik moat tajaan dat ik doe ek efkes in bytsje senuweftich wie.’’

‘Wy witte no de rûte en de
obstakels ûnderweis.
Dus dat moat hielendal
goed komme’
Een onverwachte knuffel

Eenmaal de grens over rijdt het tweetal via Duitsland weer naar Friesland.
In Duitsland wordt de 900-liter tank
helemaal volgegooid. ,,By it beteljen
frege dy frou yn it pompstasjon my
wêr’t wy west wienen’’, vertelt OkkoJan. ,,Ik sei dat wy út Oekraïne kamen.
Samar ynienen waard se hiel emosjoniel. Har mem blykte Oekraynske te
wêzen. Se joech ús sekken fol snobbersguod mei foar ûnderweis. Prachtich.’’
Ondertussen buiten op het Duitse
parkeerterrein wordt Eelco op zijn
beurt aangesproken door een Oekraïense vrachtwagenchauffeur die
het rode kruis achter het raam niet
is ontgaan. ,,Ek hy wie hielendal yn
triennen doe’t er hearde dat wy nei
syn heitelân ta west wienen om guod
te bringen’’, knikt Eelco. ,,Hy krûpte
my sels oan. In wyldfrjemde man dy’t
sa tankber is. Dêr dogge wy it foar.’’

De smaak te pakken

Na deze eerste reis hebben de mannen
de smaak te pakken. ,,Wy gean seker
noch in kear’’, weet Okko-Jan. ,,En it
moaie is dat ek ús kollega’s allegear
entûsjast binne. Wy krije sels fakânsjeoeren oanbean fan kollega’s sadat wy
sels gjin oeren hoege op te nimmen.
Ik hie juster noch in kollega oan de
telefoan dy’t sei: ‘Ik brûk myn fakânsjedagen ommers toch net, do meist se
wol ha’. Dat is sa machtich moai oan
dit bedriuw. Elkenien hat it bêste mei
elkoar foar. En elkenien is grutsk op
Jelte en op ús dat wy dit dogge.’’

Eelco Wolthuizen uit Feanwâlden en Okko-Jan
Pietersma uit Twijzelerheide reden met de grote
witte Scania-vrachtwagen vol hulpgoerderen
naar de Roemeens-Oekraïense grens. Foto: Simon van der Woude

Ook Eelco kan niet wachten om
z’n tweede rit richting Oekraïne te
maken. ,,Wy witte no de rûte en de
obstakels ûnderweis. Dus dat moat
hielendal goed komme. Mar ik moat
earst noch mar al efkes op syk nei myn
paspoart.’’

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

De tsjoenderkringelhazzenutestrûk
By ús foar yn ‘e tún stiet in hazzenutestrûk. In peaskebeamke neame
de minsken it ek wol, omdat er sokke moaie kringelige takjes hat. Yn ‘e
iere maaitiid, as der noch gjin bledsjes oansitte en it nachts noch wolris
wat ripe wol, liket it soms krekt oft
er lytse gekleurde boltsjes ynhingje.
Dat binne fansels de knoppen, dy’t
wat berypt binne en dêr’t de sinne
dan op skynt.
Op in moarntiid sieten wy te kofjedrinken, doe’t wy in beukerklaske
by ús yn de strjitte dwaande seagen.
Hja bleaunen by alle huzen wol
efkes stean en doe’t hja oan ús ta
wienen, wiisden hja wakker nei ús
hazzenutestrûk.
Ik pakte in skaaltsje mei peaskeaaikes, dy’t ik dy wyks krekt kocht
hie en frege oft ik harren earne mei
helpe koe. De beukerjuffer fertelde
dat hja in wurkstikje makken

oer blommen en planten en dat hja
graach witte woenen hoe’t dat moaie kringelige beamke hiet.
Ik sei: “Wat is dit no skande, dat
jimme hjir net in bytsje earder lâns
kaam binne. Dit beamke is nammentlik in tsjoenderkringelhazzenutestrûk en fan ‘e moarn hongen
der allegearre peaskeaikes yn. Sjoch
mar ris, in skaaltsje fol ha ik der
ôfhelle. Jimme meie allegearre wol
efkes priuwe.”
No, dat dienen hja graach en der wie
al gau ien dy’t sei dat er noch wol
ientsje ha woe. Mar de beukerjuffer
sei dat ien moai genôch wie. Doe
wie der in oaren ien dy’t foarstelde
om dan mar in stekje mei te nimmen nei skoalle ta. Dan koe juf dat
moai yn ‘e tún sette en hienen hja
ankom jier harren eigen peaskeaaikebeam.
No dat ha wy doe mar dien.
Mar ik tink net dat it eksperiment slagge is. Ik ha
der alteast nea wer wat fan
heard. Mar fan ‘e maaitiid
hienen wy wol wer peaskeaaikes. In hiele skaal fol.
Dat ús beamke is noch
lang net úttsjoend.
Eelkje Postmus
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Proefactie

Loss
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BTW

3 maaltijden voor slechts € 15,-

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.

Strandweg 1
9976 VS Lauwersoog
0519 - 349 045
www.hetboozewijf.nl

Welkom in het hart van Lauwersoog waar iedereen samenkomt,
van bewoners uit de omgeving tot (dag)toeristen en campinggasten. Ons restaurant beschikt over een groot terras met uitzicht
over de museumhaven en het Lauwersmeer.
We zijn op zoek naar

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

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

Postzegel
niet nodig

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

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

Naam:
Adres:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Werktijden zijn in overleg, zo kun je het mogelijk combineren
met je school, stage of andere baan.
Horeca-ervaring is niet persé noodzakelijk. De wil om nieuwe
dingen te leren en het leuk vinden om met mensen om te gaan
vinden we wél belangrijk.
We bieden een passend salaris, reiskostenvergoeding,
mogelijkheid om mee te rijden met collega’s wanneer je
afhankelijk bent van het OV, en overnachtingsmogelijkheden op
het naastgelegen vakantiepark.
Je ontvangt een bonus wanneer je de hele zomer gewerkt hebt.
Onder alle medewerkers wordt in het naseizoen een vakantie
op een Zeeuws Siblu-vakantiepark verloot.
Wil jij ons gemotiveerde team komen versterken? Stuur dan jouw
motivatie met bijgevoegd curriculum vitae naar
siegrid@hetboozewijf.nl.

Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

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

www.houtbouwgvanderwal.nl
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COLUMN

Begrip
Het is inmiddels een jaar geleden dat
ik een kinderboek heb gepresenteerd
over de Tweede Wereldoorlog in
Noordoost-Friesland. Mijn doel was
om de oorlog dichter bij de kinderen
te brengen, zodat we nooit vergeten
wat voor verschrikkelijke dingen er
zijn gebeurd.
Toen ik het boek schreef wist ik niet
dat de oorlog nu, een jaar later, dichterbij zou zijn dan ooit. In Oekraïne
wordt er heftig gevochten, er worden
op allerlei plekken bommen gegooid,
overal zijn explosies en er worden onschuldige mensen vermoord. Het is
morgen alweer zeven weken geleden
dat Rusland deze oorlog begon.
In het begin kon je de televisie niet
aanzetten zonder dat er beelden van
de oorlog voorbij kwamen. ,,It giet
no net mear altyd oer de oarloch yn it
jeugdjournaal’’, merkte onze dochter
laatst op. Ze leek opgelucht. Maar dat
betekent niet dat de oorlog voorbij is,
zei ik tegen haar. Toch begrijp ik haar
wel, want ik kijk zelf liever ook niet
te vaak naar de beelden waar te zien
is dat alles in een land kapot wordt
gemaakt.
Eerlijk gezegd sloot ik me tot nu toe
zoveel mogelijk af voor de oorlog in
Oekraïne. Uiteraard wilden we er voor
onze krant wel op een zo goed mogelijke manier aandacht aan besteden.
Omdat we een lokale krant zijn, waren
we op zoek naar verhalen dichtbij huis.
Verhalen van mensen uit onze buurt
die op wat voor manier dan ook hulp
bieden aan de mensen uit Oekraïne.
Zo schreef Nynke van der Zee een
verhaal over twee Wâldpiken die
naar Oekraïne reisden met hulpgoederen. ‘No wit ik hoe’t oarloch der
útsjocht’, zeiden Okko-Jan en Eelco.
Zelf mocht ik mensen uit Oekraïne
interviewen die naar Nederland zijn
gevlucht. Zij verblijven in een Bed &
Breakfast in Ee. Ook deze mensen
weten hoe oorlog eruit ziet en ze vertelden mij hun aangrijpende verhaal.
Ik heb vele verhalen over de Tweede
Wereldoorlog geschreven, beelden
van de oorlog op televisie gezien en ik
probeerde me weleens een voorstelling te maken hoe erg het moet zijn,
maar na dit interview besef ik het pas
echt. Door deze mensen in de ogen
te kijken voelde ik de pijn. Het greep
me meer aan dan ik had verwacht.
Misschien temeer omdat de vrouw
die ik interviewde ongeveer even

oud is als mij, ze heeft een dochter
van dezelfde leeftijd als onze dochter en ze hadden net een nieuw huis.
Ze hadden allebei een goede baan en
leefden in een land niet zo ver hier
vandaan. Ook zij hadden nooit verwacht dat ze zouden moeten vluchten. Ze was bescheiden, vertelde dat
ze zich bezwaard voelde dat iedereen
zoveel voor hun deed, maar tegelijkertijd waren ze ook zo dankbaar.
Juist omdat ik me zo goed met haar
kon identificeren vond ik het zo erg
voor deze mensen. Een paar dagen
later had ik voor deze zelfde krant
een gesprek met mensen die gevlucht
zijn uit Syrië. In dit land woedt al
meer dan tien jaar oorlog. Over deze
oorlog zien we nooit meer beelden
op tv. Ik denk dat onze kinderen niet
eens weten dat daar oorlog is.
Maakt dat het minder erg voor die
vluchtelingen? Nee! We zijn allemaal mensen die het liefst in ons eigen land willen wonen en als dat niet
kan vanwege de veiligheid hopen we
dat anderen ons willen helpen. Dat
betekent niet dat we allemaal vluchtelingen in huis moeten opvangen,
maar wat wij wél kunnen doen is
deze mensen het gevoel geven dat
ze hier welkom zijn. Gewoon door
te groeten. Of door ‘welkom’ te zeggen in plaats van hen na te staren,
zoals Adrie uit Ee het zo mooi verwoordde.

Schrijver Klasina van der Werf over het boek Jarl:

‘De oorlog heeft zoveel
kanten, het is nooit zwart-wit’
EE/DOKKUM - Een kinderboek schrijven over een verzetsman van wie bijna niemand ooit heeft gehoord. Klasina
van der Werf vond het verhaal over verzetsheld Jarl Ruinen (1906-1945) zo indrukwekkend, dat ze er wel iets
mee moest doen. ,,In Ee had iedereen een fotolijstje van hem op de schoorsteenmantel staan toen hij overleden
was. Daardoor dacht ik: dat moet wel een heel bijzonder persoon zijn geweest.’’
Tekst: Jesse Nutma

Klasina van der Werf is journalist en
eindredacteur van de lokale Noordoost-Friese krant de Westereender.
In haar kantoor aan de Haadwei in
Damwâld vertelt ze enthousiast over
haar kinderboek Jarl, waarvan de
tweede druk inmiddels is verschenen.
,,Er bleef nog steeds vraag naar het
boekje, dus toen belde de boekhandel
steeds op: wanneer komt die tweede
druk?’’, zo omschrijft Van der Werf de
totstandkoming van de nieuwe oplage.
,,Het is geen grote oplage hoor, maar
mijn doel was gewoon dat het boek er
moest komen. Eigenlijk vond ik het
belangrijkste dat dit verhaal in deze
regio verteld werd.’’

Geen tijd te verliezen

De kans om Ruinens verhaal meer
aandacht te geven kwam zo’n twee jaar
geleden. Van der Werf kreeg in het kader van 75 jaar vrijheid subsidie van de
gemeente Noardeast-Fryslân om een
educatieproject over de verzetsman
op poten te zetten, samen met andere creatievelingen uit het dorp. Die
kans greep ze met beide handen aan

Zij maakt het leven van de vluchtelingen momenteel van dichtbij mee
en merkt dat iedereen er op een andere manier mee omgaat. Negatieve
reacties komen vaak voort uit onbegrip, onwetendheid. ,,Daarom willen
wij graag één keer ons verhaal vertellen, samen met de mensen uit Oekraïne die wij opvangen. Om meer
begrip te kweken. Want als mensen
het verhaal achter deze vluchtelingen kennen, weet ik zeker dat ze met
andere ogen naar hen kijken.’’
Dat geldt voor mij in ieder geval wel.
Nog steeds zie ik de tranen in hun
ogen voor me. Het gemis van hun
familie, de angst, de onzekerheid,
maar ook de dankbaarheid en de
liefde. Liefde tussen twee families uit
verschillende landen die elkaar tot
voor kort niet kenden. En dat geeft
me hoop. Want hoe verschrikkelijk
oorlogen ook zijn, één ding weet ik
zeker, liefde overwint altijd alles.
Klasina van der Werf

Wel of geen held?

Een onderdeel van het project was
dat de basisschoolkinderen van Ee
vragen konden stellen aan de dochter
van Ruinen, Lineke (1939). Een van
de kinderen stelde de vraag of Ruinen een held was. Lineke vertelde dat
ze het geweldig vond wat haar vader
had gedaan, maar dat zij daardoor na
de oorlog nooit een vader heeft gehad. Dat antwoord greep Klasina aan.
,,Juist omdat je al zo in het onderwerp
zit en je je zo ingeleefd hebt, dacht ik:
wat erg voor die vrouw. Zij heeft haar
hele leven haar vader gemist. Ik vond
het ook goed om dat in het boek te
benadrukken richting de kinderen.
De oorlog heeft wat dat betreft zoveel
kanten. Het is nooit zwart-wit.’’

Het monument door de ogen van Freerk, toen hij
negen jaar was. De tekening prijkt op het kinderboek Jarl, dat te koop is bij Primera in Damwâld
en Boekhandel Van der Velde in Dokkum.

Educatieproject
nu ook in
Dokkum
Het monument door de ogen van Freerk de Beer die nu 80 jaar is. Hij maakte dit schilderij en vertelt
er 13 april meer over tijdens de tweede Ids de Beerlezing in Theaterkerk Nes.

Heel moedig

Jarl Ruinen woonde ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog in het Friese
dorpje Ee. Hij was huisarts, en werd
door de bewoners aldaar ‘dokter
Ruinen’ genoemd. Tijdens de oorlog
hielp Ruinen joodse onderduikers aan
schuiladressen. Vanwege zijn verzetsactiviteiten werd hij door de Duitsers
opgepakt, gemarteld en samen met
negentien andere gevangenen door
de Duitsers gefusilleerd in Dokkum.
Klasina van der Werf heeft nog meer
bewondering voor Ruinen gekregen
tijdens het onderzoek naar zijn leven.
,,Jarl was volgens mij heel moedig. Als
je zo gemarteld wordt en toch niks
verklapt, dan zegt dat wel wat over je
persoonlijkheid.’’
Gemiste kans

Foto: Marit Anker

ook niet aan de kinderen in Ee konden overgedragen. ,,Ze hadden wel elk
jaar een herdenking bij zijn graf, maar
dan nog vroeg ik me af of de kinderen
wel wisten wie hij was. Ik vond het
een gemiste kans dat er niet meer over
verteld werd.’’

De journalist was meteen onder de indruk van het verhaal van Ruinen, toen
ze het voor het eerst hoorde in 2006.
Ze woonde toen net in Ee. Het viel
haar op dat er op de basisschool van
haar kinderen weinig over hem verteld werd. De juffen kenden het verhaal niet heel goed, waardoor ze het

en ze had geen tijd te verliezen. ,,De
mensen die erover kunnen vertellen
leven nu nog. En je ziet hier al dat de
mensen die Jarl hebben meegemaakt
toen heel jong waren.’’ Tijdens en vlak
na het schrijfproces zijn meerdere betrokkenen van het project overleden.

Het educatieproject over Jarl
krijgt dit jaar navolging op twee
scholen in Dokkum, te weten de
Burgerschool en de Ebenhaëzerschool. Naast het boek, maken
ook de cd van Onno Loonstra
met luisterliedjes + muziekclip
en een bezoek aan verschillende
monumenten onderdeel uit van
het project.

Ruim zeventig jaar later…
De tekening op de voorkant van het boek Jarl is gemaakt door Freerk de
Beer uit Dokkum. Hij maakte deze tekening van het oorlogsmonument
toen hij negen jaar was, ter ere van zijn heit: verzetsstrijder Ids de Beer.
Bijzonder is dat Freerk nu, na ruim zeventig jaar, het Dokkumer monument – waar ook Jarl Ruinen zijn naam op staat - opnieuw geschilderd
heeft. Woensdag 13 april laat hij het resultaat zien tijdens de tweede Ids de
Beerlezing in Theaterkerk Nes. In deze krant mogen we een foto van het
schilderij alvast publiceren.
Rechts het oorlogsmonument door de ogen van een kind, links het monument door de ogen van dezelfde Freerk de Beer die nu 80 jaar is. Hij koos er
bewust voor om het monument in de herfst te schilderen. ,,De hjerstkleuren herinnerje ús oan de simmer. Monuminten bringe ek oantinkens mei
sich mei’’, stelt De Beer. Tijdens de Ids de Beer-lezing gaat hij verder in op
het belang van monumenten.
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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

Dag en nacht

Tytsjerk

voordelig

• Suderein 44

tanken

Dokkum

• Beurtvaart 3
• Rondweg 16

Kollumerpomp
• Brongersmaweg 2

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Surhuisterveen
• Meander 36

www.tankpostma.nl

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

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

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.

ER OP UIT?
- Koffie met gebak
- Lunch
- Menu’s vanaf €28,95
 DEPLEATS  DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL
SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi
- Kindvriendelijk

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

Overlijden melden! Bel dag en nacht 06-42 40 25 46
Ongeacht waar u bent verzekerd.
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Bij familie Zijlstra in de weilanden
onder Noardburgum

Klein
wâldspultsje
tjokvol
onderduikers
FEANWÂLDEN/NOARDBURGUM - Verscholen tussen de elzensingels nabij
Noardburgum zit tijdens de Duitse Bezetting een klein wâldspultsje tjokvol onderduikers. Directeur en onderdirecteur van het pompstation voor
de waterleiding in Noardburgum horen daar ook bij. De eigen kinderen
moeten noodgedwongen op de vloer slapen.
Tekst: Jaap van der Boon Foto: Jaap de Boer

Berend Zijlstra (1934), al weer bijna
een mensenleven wonend in Feanwâlden, is een van die kinderen van het
gezin dat op de vloer moet slapen. Net
als zijn jongere broertje Bram en zusje
Geeske. Oudere broer Haye (1926)
slaapt op zolder en de oudste broer en
zussen wonen al elders.
Het woudboerderijtje, dat in het verlengde van het huidige doodlopend
weggetje langs de oude christelijke
school aan de Swette ligt, heeft waterleiding noch elektriciteit. De Zijlstra’s
putten water uit een kleine dobbe bij
de woning. Tijdens de oorlog worden
diverse artikelen schaars, zoals petroleum en koffie. Maar Berend’s moeder
Hiltje is inventief. Zij smelt schapenvet als vervangende brandstof, zodat
ze het waxinelichtje op tafel toch nog
kan laten branden.

zijn vader elders is om vee te slachten. Zo gaat hij eens met zijn vader
naar een boer aan de Heidstreek om
een schaap te slachten. Als de klus
geklaard is, is het al tegen elf uur ’s
avonds, drie uren na het ingaan van
de avondklok tijdens de oorlog. Vader
en zoon Zijlstra keren dwars door de
weilanden terug naar huis. Bij de woning horen ze Duitse soldaten praten.
De Zijlstra’s proberen in de schaduw van de stookhut over te steken
naar het boerderijtje, maar kunnen
de soldaten, die vaak patrouilleren
tussen Quatrebras, Feanwâlden en
Noardburgum, niet meer ontwijken.
Vader en zoon worden niet aangehouden. De Duitsers zeggen Nabend en laten de Zijlstra’s zonder
vragen doorlopen.

onderduikers zijn er kennelijk alleen ’s
nachts.
De reed van de Swette naar de Zijlstra’s loopt helemaal door tot de
Rijksstraatweg, schuin tegenover het
Terluinslaantje. Op de hoek staat de
boerderij van Kees Oostenbrug, dat
een centrum van verzetsactiviteiten is.
Op een keer rijdt Bijlsma uit Gytsjerk,
van het latere loonbedrijf, een wagen
vol mest over de onverharde weg vanaf
de Swette richting de Rijksstraatweg.
,,Us mem stie doe by it raam en sei:
‘Wat moatte dy lju hjir no mei in
weinfol dong. It wie Bylsma, mar dy
hie hjir gjin lân. Mar sjoch, dêr hiene
se wapens ûnder. Dy hiene se dropt
yn de Westereender Mieden, leau’k.”
De wapens worden ondergebracht bij
Oostenbrug.
De laatste dagen

In de laatste dagen voor de Bevrijding
komen er meer onderduikers: directeur Berghuis van het hoofdpompstation van het waterleidingbedrijf in
Noardburgum en het gezin van zijn
onderdirecteur Haisma. Deze brengt
zijn vrouw en drie kinderen mee.
Daarbij komt ook nog boer Oostenbrug, met zijn vrouw, zijn moeder, zus
en broer die tegenover zijn boerderij
wonen. Het woudboerderijtje zit ineens tjokvol.
Hoe krijgen al die mensen een slaapplek? Berend Zijlstra: ,,Der wiene twa
bedstees. Yn de iene leine fjouwer
grutte keardels, en yn de oare fjouwer
froulju.” En zo liggen de veehandelaar,
de veehouder, zijn broer Johannes en

Berend Zijlstra uit Feanwâlden, bij wie in de laatste weken voor de bevrijding het wâldspultsje van
z’n ouders tjokvol onderduikers zat. Foto: Jaap de Boer

En ze maakt een alternatief voor koffie. ,,It wiene griene earten, dy hie ús
mem ferbrând yn de koekpanne en
dan wie der noch wat en dat waard
yn de âlde kofjemûne draaid en dêr
waard kofje fan makke.”
Avondklok

Vader Brand handelt in schapen en
kalveren. Tijdens de oorlog raakt hij
bedreven in het slachten, ook al gaat
dat illegaal. ,,Der waard by ús sawat
alle dagen slachte en ús heit gie der
mei te útsuteljen. As er fuortgie op
de fyts lei er in bytsje rûngear. It boesgroentsje siet fêst en der treau er alle
pakjes fleis yn.”
Berend Zijlstra is er altijd bij, ook als

Arbeidseinsatz

Behalve het vlees is ook de wol belangrijk. Op een gegeven moment
levert een kilo wol 800 gulden op.
Berend’s broer Haye, die de leeftijd
heeft om verplicht voor de Duitse Arbeitseinsatz te werken, is er dagelijks
mee bezig. In feite is hij onderduiker
in eigen huis.
Berend weet niet dat in de loop van
de oorlog een aantal mannen ondergedoken is in de schuur naast het
wâldspultsje. Zijn vader heeft daar
hekken over twee stalschotten gelegd
en daarover heen hooi. De onderduikers moeten voor de enige koe die
Zijlstra heeft, langs lopen om via een
luikje in de schuilplaats te komen. De

de onderdirecteur dicht aaneen op een
toch al niet ruime slaapplek. Berend
Zijlstra wijst op een foto naar de voordeur in de krimp van het wâldspultsje:
,,Achter dizze doar sliepten wy op de
flier, dêr leine strie en kodekken en jou
dy mar del. Mar der wiene gjin wanklanken, hear.”
Berghuis krijgt onderdak bij de rest
van de onderduikers in de schuur.
De drie kinderen van Haisma liggen
in een provisorische bedstee in het
schuurgedeelte van het wâldspultsje,
waar anders Zijlstra’s jongste kinderen
slapen.
Monden vullen

Het is geen probleem om al die monden te vullen. Brand Zijlstra heeft in
één keer 40 kuorfol (1 korf = 35 kilogram) aardappels gekocht. Hoewel
al het voedsel op de bon is, verdient
hij genoeg met de handel in vee, vlees
en wol, om ieders maag te verzadigen.
Hij ruilt ook wel brood voor vlees bij
de plaatselijke bakker.
Dat de leiding van het pompstation
onderduikt, heeft zijn reden. In de
nacht van 9 op 10 april 1945 wordt
van Geallieerde zijde een stakingsbevel afgekondigd voor alle nutsbedrijven. Ook het personeel van het
pompstation van Noardburgum legt
het werk neer en duikt onder. Al een
dag later slaagt De Duitse Technische
Noodhulp erin om het pompstation
voor een deel in werking te zetten. Op
14 april gaat het personeel weer aan de
slag. Een dag later zal Leeuwarden of-

ficieel bevrijd zijn door de Canadezen.
Als diezelfde dag de bevrijders in
aantocht zijn, komen er zeven onderduikers uit de schuur tevoorschijn.
Eén van hen, ‘Hollander’ Simon,
fietst in een overall van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) naar de
Rijksstraatweg om de Canadezen te
begroeten. Maar hij is nog niet halverwege, of hij duikt in een sloot en
kruipt behoedzaam terug. Zijlstra:
,,Want de Kanadezen skeaten, dy wisten net wa’t er wie.”
Bevrijding te laat

Voor enkele onderduikers bij de Zijlstra’s komt de Bevrijding net te laat.
Evert Sijbesma – met als schuilnaam
Bauke Kingma – en Tjalling Talma
raken als leden van de BS zwaar gewond bij een schietpartij met passerende Duitsers bij de boerderij van
Oostenbrug. Ze overlijden op respectievelijk 14 en 15 april. Een ander lid
van de BS maar niet ondergedoken bij
de Zijlstra’s, Harmen de Vries, wordt
op 16 april doodgeschoten bij het hek
van het waterleidingbedrijf.
Het woudboerderijtje van de Zijlstra’s
is van de aardbodem verdwenen. Halverwege de jaren ’60 verkoopt Brand
Zijlstra het wâldspultsje. Na alle
bruikbare materialen eruit gehaald en
de dakpannen verwijderd te hebben,
zet de zoon van de nieuwe eigenaar de
opstallen in brand. ‘Een snelle vorm
van krotopruiming’, kopt de krant de
volgende dag denigrerend over het
woudboerderijtje. De reed is intussen
verdwenen onder het gras.
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Nieuwe chalets vanaf € 41.350,Geen verhuurverplichting



+31 (0)519 349 133 (vakantiepark)
www.campinglauwersoog.nl



+31 (0)519 349 045 (restaurant)

Unieke locatie nabij Waddenzee, bos en aan het Lauwersmeer

www.hetboozewijf.nl

Strandweg 1, 9976 VS Lauwersoog

Sfeervol restaurant met groot terras
Grote waterspeeltuin en indoor speeltuin
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Van Camping Lauwersoog naar Siblu Vakantiepark
LAUWERSOOG - Het is nog even wennen voor de meeste mensen en in de
volksmond wordt het park rondom Het Booze Wijf nog vaak ‘camping’
genoemd, maar in de praktijk wordt het steeds meer omgebouwd tot vakantiepark. Sinds de familie Bos de camping heeft verkocht aan het Franse
bedrijf Siblu maken steeds meer kampeerplekken plaats voor chalets.
Tekst: Klasina van der Werf

Het is alweer ruim twee jaar geleden Rust en ruimte
dat Siblu Vakantieparken Camping Het doel van de nieuwe eigenaar is
Lauwersoog overgenomen heeft. om de camping om te toveren tot va,,Het was een maand voordat de co- kantiepark met chalets. De chalets zijn
ronacrisis uitbrak, in februari 2020’’, sinds begin vorig jaar te koop en in die
vertelt Klaske Dijkstra
tijd zijn er al heel wat
uit Oentsjerk die vervakantiehuizen verkocht
antwoordelijk is voor de ‘Veel mensen uit en geplaatst. ,,Vooral
marketing en commumensen uit Friesland,
eigen regio
nicatie. De naam ‘Siblu’
hebben niet in de Groningen en Drenthe
is nog vrij onbekend in
hebben
belangstelling
gaten hoe mooi voor een chalet als tweeNederland. Alleen in
het hier is’
Zeeland zijn twee vakande huisje. In coronatijd
tieparken die onder Siblu
zag je dat mensen uit de
vallen. ,,In Frankrijk hebstad de rust en de ruimte
ben ze 21 parken’’, aldus verkoopadvi- wilden opzoeken. Die vinden ze hier’’,
seur Jan-Wouter Zwart uit Zoutkamp. stelt Jan-Wouter Zwart. Zijn collega
De parken van Siblu zijn allemaal te voegt er aan toe dat het de intentie is
vinden aan of vlakbij het water. Lau- dat mensen aan wie ze chalets verkowersoog paste precies in dit plaatje.
pen het zelf gebruiken, eventueel in

combinatie met verhuur. ,,Dat verhuren kan via ons, zodat ze er zelf geen
werk van hebben.’’
Gemoedelijk en gezellig

De eigenaren van een chalet of stacaravan in het ‘oude’ gedeelte mogen
overigens gewoon blijven staan, mits
ze veilig en schoon zijn. Alleen sommige vaste campinggasten vinden
het jammer dat hun oude vertrouwde
campingplekje in de toekomst zal
verdwijnen. Anderen zien het als een
kans om in ruil daarvoor nu een chalet
te kopen. Klaske: ,,In het begin merkten we dat mensen een beetje moesten
wennen aan het feit dat een Franse
investeerder dit bedrijf had overgenomen, maar gelukkig is het nog steeds
een gemoedelijk en gezellig park waar
in de buurt zoveel te doen is.’’
Werelderfgoedlijst

Zowel Klaske als Jan-Wouter willen aan de bezoekers uitdragen hoe
bijzonder de omgeving van Lauwersoog is. ,,Zelfs mensen uit de regio
Noordoost-Friesland hebben niet in
de gaten hoe mooi het hier is. Ook
voor een dagje uit is Lauwersoog een
aanrader. Hier zijn prachtige wandelen fietsroutes en bij Het Booze Wijf
kun je lekker een kopje koffie drinken
of heerlijk eten. Voor de kinderen is er
een binnen- en buitenspeeltuin en het
strand is voor iedereen’’, zegt Klaske.
Jan-Wouter voegt er aan toe dat het
park middenin het natuurgebied Nationaal Park Lauwersmeer ligt en aan
de rand van de Waddenzee dat zelfs
op de werelderfgoedlijst van Unesco
staat.
Meer informatie

Inmiddels zijn er ruim 350 chaletplaatsen, waarvan de laatste 50 onlangs zijn opgeleverd door de vaste
groenaannemer Frisia Burgum. De
kavels van de laatste uitbreiding zijn
vanaf Pasen 2022 beschikbaar voor
chalet-kopers.
Als extra faciliteit voor de eigenaren
van de chalets wordt er een zwembad

bij het park gebouwd zodat het verblijf
ook in de wintermaanden aantrekkelijk is. Meer informatie: https://chalet.
siblu.nl/vakantiepark/nederland/waddenzee/lauwersoog

TIPS

voor toeristen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietsen rondom het
Lauwersmeer
Rollen van de zeedijk
Wandelen door het bos
Mountainbiken
Zeehondencentrum
Doezoo
Waddenfun
Wadlopen
Zeehonden spotten
Wadden Experience
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VPTZ:
ER ZIJN …. als sterven dichtbij komt!

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensfase is voor de
mantelzorgers - partner, kinderen, familie en kennissen - zwaar;
ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg.
Als het levenseinde nadert, wordt deze zorg over het algemeen intenser en intensiever.

GEBIEDSONTWIKKELING

Faunapassage Ottemawei verbindt natuurgebieden

Gelukkig zijn er vrijwilligers van de VPTZ, die
ER ZIJN …
om de mantelzorgers te ondersteunen.

Dieren zoals de otter, hermelijn, reptielen en vissen kunnen zich voortaan veilig verplaatsen
tussen de natuurgebieden de Bouwepet en het Ottema-Wiersmareservaat. Dit dankzij een
nieuwe faunapassage aan de Ottemawei, die de beide natuurgebieden met elkaar verbindt.
De faunapassage vervangt een duiker die onder de weg lag. Deze duiker vormde met name
voor zoogdieren een barrière. De nieuwe faunapassage, van zo’n vijf meter breed en 1,25
hoog (gemeten vanaf het waterpeil in de duiker), heeft aan beide zijden looprichels van 50
centimeter breed. Daardoor kunnen dieren zoals otter, hermelijn maar ook andere zoogdieren,
insecten, reptielen en vissen zich van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen.

Bovendien hebben wij altijd behoefte aan:

nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie:
www.vptz-nofriesland.nl
of bel met één van onze coördinatoren:
Ankie 06 – 22 14 12 96 of
Lysbeth 06 – 12 06 79 50.

Bij de faunapassage is de weg verhoogd en geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per
uur. Deze weginrichting sluit aan bij het voornemen van de gemeente Tytsjerksteradiel om de
snelheid op de gehele Ottemawei terug te brengen naar 60 kilometer per uur.
Plus op natuur, recreatie en landschap
De faunapassage is een van de maatregelen vanuit de beloofde ‘plus’ voor het gebied rondom
de Sintrale As. De plus omvat naast de natuurmaatregelen ook maatregelen op het gebied van
recreatie en landschap.

UITGERUST
Met gevoel
WAKKER WORDEN! 1+1
ontworpen,
125,GRATIS
met zorg
UITGERUST
Metgemaakt
gevoel
WAKKER WORDEN! 1+1
ontworpen,
699,UITGERUST
GRATIS
Met gevoel 125,met zorg
WAKKER WORDEN!
ontworpen,
gemaakt
1+1

Kijk voor meer informatie op www.decentraleas.nl of volg ons via Twitter of Facebook.

POCKETVERING
MATRAS JUBILEUM

140 X 200 CM

70 / 80 / 90 x 200 / 210 cm

Dit pocketvering matras zorgt voor een optimale ondersteuning van hoofd, schouders
en heupen en heeft maar liefst 7 comfortzones. Door de afdekking van koudschuim
heeft het matras ook een goede ventilatie, goede vochtopname, geen kuilvorming,
grote mate van comfort en een lange levensduur. Het matras is leverbaar in
standaard en stevig ligcomfort, is 22,5 cm hoog en in vele maten leverbaar.

POCKETVERING
MATRAS JUBILEUM

2 STUKS
70 / 80 / 90 X 200 / 210 CM

70 / 80 / 90 x 200 / 210 cm

Dit pocketvering matras zorgt voor een optimale ondersteuning van hoofd, schouders
en heupen en heeft maar liefst 7 comfortzones. Door de afdekking van koudschuim
heeft het matras ook een goede ventilatie, goede vochtopname, geen kuilvorming,
grote mate van comfort en een lange levensduur. Het matras is leverbaar in
standaard en stevig ligcomfort, is 22,5 cm hoog en in vele maten leverbaar.

699,-

POCKETVERING
MATRAS JUBILEUM

Heerlijke zachte dekbedden en hoofdkussens, AGS Atelier heeft het
allemaal. Na jaren ervaring in de slaapbranche heeft AGS Atelier
met zorg de producten ontworpen en gemaakt. Heerlijk slapen
zonder zorgen! Onze dekbedden zijn leverbaar in alle gangbare
lengte- en breedtematen.

Goed
ventilerend

Heerlijke zachte dekbedden en hoofdkussens, AGS Atelier heeft het
allemaal. Na jaren ervaring in de slaapbranche heeft AGS Atelier
met zorg de producten ontworpen en gemaakt. Heerlijk slapenENKELE DONZEN
Goed
2 STUKS
ventilerend
zonder zorgen! Onze dekbedden zijn leverbaar in alle gangbareDEKBED ALEXIA
70 / 80 / 90 X 200 / 210 CM
Dit pocketvering matras zorgt voor een optimale ondersteuning van hoofd,
schouders
Rijk gevuld
lengteen breedtematen.
• Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met softfinish
en heupen en heeft maar liefst 7 comfortzones. Door de afdekking van koudschuim
afwerking • 90% nieuwe witte Europese eendendons
heeft het matras ook een goede ventilatie, goede vochtopname, geen kuilvorming,
zachte140,
dekbedden
encm
hoofdkussens, AGS Atelier heeft het
vulling • Leverbaar inHeerlijke
de breedtematen
200 en 240
grote mate van comfort en een lange levensduur. Het matras is leverbaar in
en in de lengtematen
200jaren
en 220
cm
allemaal. Na
ervaring
in de slaapbranche heeft AGS Atelier
standaard en stevig ligcomfort, is 22,5 cm hoog en in vele maten leverbaar.
• Ook in 4-seizoenen uitvoering leverbaar vanaf 179,met zorg de producten ontworpen en gemaakt. Heerlijk slapen
2 STUKS
Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!
zonder zorgen! Onze dekbedden zijn leverbaar in alle gangbare
70 / 80 / 90 X 200 / 210 CM
Onze matrassen zijn leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen.
ENKELE DONZEN
lengte- en breedtematen.

Foto van faunapassage
70 / 80 / 90 x 200 / 210 cm

www.decentraleas.nl

Heerlijk
zacht

optimale
warmteregulatie

met zorg
gemaakt

GRATIS

140 X 200 CM

Rijk gevuld

699,-

Heerlijk
zacht
optimale
warmteregulatie

ve
Rijk gevuld

DEKBED ALEXIA

Waarom een pocketvering matras?
Een pocketvering matras, wat is dat precies? In de kern van deze matrassen
zitten veren die afzonderlijk verpakt zijn in zakjes, oftewel pockets. Hierdoor
kunnen de veren zich afzonderlijk aanpassen aan de contouren van je lichaam.

Daarnaast geeft dit het matras van binnen een open structuur, hierdoor is de
ventilatie optimaal. Het matras is in zones opgedeeld, zodat jouw lichaam
Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!
optimaal
ondersteund
Zo is hetlengtematras
bijvoorbeeld soepel bij je
Onze
matrassen
zijn leverbaar wordt.
in alle gangbare
en breedtematen.
schouders en steviger bij je heupen.

Waarom een pocketvering matras?
389,90 X 200 CM

Een pocketvering matras, wat is dat precies? In de kern van deze matrassen
zitten veren die afzonderlijk verpakt zijn in zakjes, oftewel pockets. Hierdoor
kunnen de veren zich afzonderlijk aanpassen aan de contouren van je lichaam.

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET

469,-

Daarnaast geeft dit het matras van binnen een open structuur, hierdoor is de
ventilatie optimaal. Het matras is in zones opgedeeld, zodat jouw lichaam
optimaal ondersteund wordt. Zo is het matras bijvoorbeeld soepel bij je
schouders en steviger bij je heupen.
POCKETVERING

punt DONZEN
erENKELE
Altijd een donsretour inlev DEKBED ALEXIA

• Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met softfinish

Producten van dons en veren kunnen prima gerecycled worden.
afwerking • 90% nieuwe witte Europese eendendons
Lever daarom gebruikte dekbedden en kussens gevuld met dons en veren bij ons in voorvulling
recycling.
• Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 240 cm

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen
49,-

nt
erpu169,Altijd een donsretour inlev
140 X 200 CM

90 X 200 CM

90 X 200 CM

kunnen de veren zich afzonderlijk aanpassen aan de contouren van je lichaam.

Specialistt iin
n
kasten op maat

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET

359,-

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur • Afgedekt met koudschuim
90 X 200 CM
• 21 cm hoog • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort • Leverbaar in alle
gangbare lengte- en breedtematen

POCKETVERING
MATRAS CAMELIA

389,-

AZURI

• Heerlijk zacht en goed ventilerend • Voorzien van

90 X 200 CM

ZOMERDEKBED
AZURI

4-SEIZOENEN
SYNTHETISCH DEKBED SERING

2 STUKS
• Heerlijk zacht en goed ventilerend • Voorzien van

POCKETVERING
•
MATRAS
CAMELIA
•

50,-

45,-

609,-

ZOMERDEKBED
AZURI

90 X 200 CM

DeKOUDSCHUIM
zekerheden van
MATRAS FRESIA
Altijd
Goed Slapen

359,-

• Koudschuim matras • Extra comfort door 7 comfortzones en 3D profilering
90 X 200in
CM
• Koudschuim HR60 of HR55 • 22 cm hoog • Leverbaar
standaard of stevig ligcomfort
• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen

Oude matrassen worden gerecycled en tot nieuwe grondstoffen
gemaakt. Zo werken wij mee aan een beter milieu.

KOUDSCHUIM
MATRAS FRESIA

• 19 cm hoog • Koudschuim HR40 of HR38
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in standaard of stevig
ligcomfort • In vele maten leverbaar

het milieu
Altijd een warm hart voor
De zekerheden van

•
•

2 STUKS

KOUDSCHUIM
MATRAS FLEUR

het milieu
Altijd een warm hart voor

• 19 cm hoog • Koudschuim HR40 of HR38
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in standaard of stevig
ligcomfort • In vele maten leverbaar

Oude matrassen worden gerecycled en tot nieuwe grondstoffen
gemaakt. Zo werken wij mee aan een beter milieu.

SYNTHETISCH DEKBED SERING

• Optimale warmteregulatie en ventilatie door 100%

Producten van dons
en veren kunnen prima gerecycled worden.
140 X 200 CM
140finish
X 200 CM
mako katoen met soft
tijk • 100% nieuwe witte
Lever daarom gebruikte dekbedden en kussens gevuld met dons en veren bij ons in voor recycling.

469,-

609,-

• 19 cm hoog • Koudschuim HR40 of HR38 • Pocketvering matras • 7-zone pocketvering
• Koudschuim
matras
• Extra comfort
door 7 comfortzones
profilering
interieur
• Afgedekt
met koudschuim
• 22en
cm3D
hoog
• 7-zone geneste pocketvering interieur • Afgedekt met koudschuim
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in standaard of• stevig
• Koudschuim
HR55 • 22• cm
hoog • in
Leverbaar
in standaard
stevig ligcomfort
21 cm hoog • Leverbaar in
standaard ofHR60
stevigofligcomfort
Leverbaar
alle
• Tijk of
is voorzien
van 4-zijden rits • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort
ligcomfort • In vele maten leverbaar
• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen
gangbare lengte- en breedtematen
• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen
90 X 200 CM

inl
DEKBED
AMALIA
etour
sr
169,- Altijd een don 285,-

VANAF

140 X 200 CM
•
140 X 200 CM
160 x 200 cm nu 1.549,VLAK
180 x 200 cm nu 1.649,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

KOUDSCHUIM
POCKETVERING
MATRAS MARGRIET MATRAS FLEUR

359,-

140 X 200 CM

De zekerheden van
Altijd
Goed Slapen
4-SEIZOENEN
4-SEIZOENEN DONZEN
everpu

49,1499.-

BOXSPRING
1200
optimaal ondersteund
wordt. Zo isGRANDEUR
het matras bijvoorbeeld
soepel bij je
Complete
schouders en
steviger bij jevlakke
heupen. boxspringcombinatie
•

• 22 cm hoog • 7-zone geneste pocketvering interieur
• Afgedekt
met koudschuim
90 X 200
CM
• Tijk is voorzien van 4-zijden rits • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort90 X 200 CM
• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

KOUDSCHUIM
MATRAS FRESIA

285,-

140 X 200 CM

Producten van dons en veren kunnen prima gerecycled worden.
Lever daarom gebruikte dekbedden en kussens gevuld met dons en veren bij ons in voor recycling.

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur • Afgedekt met koudschuim
• 22 cm hoog • 7-zone geneste pocketvering interieur • Afgedekt met koudschuim
pocketvering
datisprecies?
de4-zijden
kern van
matrassen
geeft dit het matras van binnen een open structuur, hierdoor is de
• 21 cm hoog • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfortEen
• Leverbaar
in alle matras, wat•is
Tijk
voorzien In
van
ritsdeze
• Leverbaar
in standaard Daarnaast
of stevig ligcomfort
ZOMERDEKBED
oftewel
ventilatie optimaal. Het matras is in zones opgedeeld, zodat
jouw lichaam
gangbare lengte- en breedtematen zitten veren die afzonderlijk verpakt zijn in•zakjes,
Leverbaar
in allepockets.
gangbareHierdoor
lengte- en breedtematen

469,-

en in de lengtematen 200 en 220 cm
• Ook in 4-seizoenen uitvoering leverbaar vanaf 179,-

90 X 200 CM Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!
Onze matrassen zijn leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen.

MATRAS
CAMELIA
Waarom een pocketvering
matras?

389,-

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen

• Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met softfinish
afwerking • 90% nieuwe witte Europese eendendons
vulling • Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 240 cm
en in de lengtematen 200 en 220 cm
• Ook in 4-seizoenen uitvoering leverbaar vanaf 179,-

609,-50,45,1499.-

BOXSPRING GRANDEUR 2000
90 X 200 CM
Complete vlakke boxspringcombinatie
160 x 200 cm nu 1.499,KOUDSCHUIM
180 x 200 cmMATRAS
nu 1.589,FLEUR
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

VANAF

140 X 200 CM
VLAK

• Koudschuim matras • Extra comfort door 7 comfortzones en 3D profilering
• Koudschuim HR60 of HR55 • 22 cm hoog • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort
• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

4-SEIZOENEN DONZEN
49,DEKBED AMALIA

140 X 200 CM

• Optimale warmteregulatie en ventilatie door 100%
mako katoen met soft finish tijk • 100% nieuwe witte

69,-

Oude matrassen worden gerecycled en tot nieuwe grondstoffen
gemaakt. Zo werken wij mee aan een beter milieu.

PER STUK

• Heerlijk zacht en goed ventilerend • Voorzien van

3-KAMER DONS
HOOFDKUSSEN
FELICIA

2 STUKS
90,-

69,-

75,-

PER STUK

2 STUKS
50,-

45,-

EUROPEES DONS
HOOFDKUSSEN
ARIANE

Bartafel Dani
v.a. 325.-

1689.VANAF

140 X 200 CM
VLAK

Barstoel Demi 129.De bartafel is back! Met het Lamalux blad
zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk!

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

BOXSPRING GRANDEUR 3000
Complete vlakke boxspringcombinatie
160 x 200 cm nu 1.749,180 x 200 cm nu 1.839,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

90,-

75,-

SYNTHETISCH HOOFDKUSSEN LILY

BOXSPRING GRANDEUR 2500
Complete vlakke boxspringcombinatie
160 x 200 cm nu 1.699,180 x 200 cm nu 1.789,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

X 200 CM
2140STUKS

4-SEIZOENEN
SYNTHETISCH DEKBED SERING

Altijd Goed Slapen

het milieu
Altijd een warm hart voor

169,-

1729.VANAF

140 X 200 CM
VLAK

DAMWÂLD, HAADWEI 57 TELEFOON 0511 421781 INFO@KOOISTRA.NL WWW.KOOISTRA.NL

69,PER STUK

april 2022 | de Westereender | 23

Kijkje in de caravan
van zeven Westereender vrienden

DE WESTEREEN - Dat jongeren behoefte hebben aan een eigen plekje bewijzen zeven vrienden uit De Westereen.
Een jaar geleden spraken ze nog om beurten bij de ouders thuis af, maar – zo zeggen ze zelf – op een gegeven
moment wil je een plek waar je vrijuit kunt praten. ,,Sûnder dat heit en mem yn de rûmte derneist sitte.’’ Nu
spreken ze elke week in hun eigen caravan af, in de achtertuin van één van de vrienden.
Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

al vrienden vanaf de basisschool en
kennen elkaar ook van het voetballen
in het dorp. Dinand vertelt hoe ze
aan deze caravan komen. ,,In kennis
fan ús heit woe dizze caravan kwyt.
Wy hiene wolris sein dat we op syk
wienen nei in eigen plakje om te
chillen. Dus heit sei: dan wit ik wol
in pear jonges dy’t belangstelling ha.
Mei inoar ha we de caravan betelle en
we binne sponsore troch ús âlders dus
al mei al wie it net sa djoer.’’
Froulju

Voor deze ene keer mag de redactie
van de Westereender langskomen om
eens een kijkje te nemen in de caravan. Speciaal voor deze gelegenheid
hebben ze hun caravan opgeruimd,
want – zo geven ze toe – het is er

niet altijd even netjes. Joost Heidstra
(15), Michel Kamminga (15), Mylan
de Jager (14), Sydo Hoekstra (15),
Gosse van der Ploeg (14), Dinand
Lap (15) en Rindert Wijbenga (14)
stellen zich allemaal voor. Ze zijn

Nummer 3 van The Tribute-Battle of
the Bands komt naar Broeksterwâld
BROEKSTERWÂLD – Op vrijdag 22 april vindt er in de Pipegael in Broeksterwâld een bijzonder concert plaats. Brucified, een tribute aan Bruce
Springsteen en the E Street Band, treedt dan op in het dorpshuis.

Bruce Springsteen is zonder twijfel
een van de meest invloedrijke rocksterren aller tijden. Samen met zijn
E Street Band is hij legendarisch
geworden en veroverde hij een vaste
plek in vele harten, platenkasten en
hitparades.
Brucified is een waar eerbetoon aan
Bruce Springsteen en de E Street
Band, met stevige drums, een stuwende bas, gierende gitaren, brullende saxofoon, synthesizergeluid, piano, backing vocals en overtuigende
performance van de frontman. Deze
band, inmiddels bekend van SBS6

The Tribute – Battle of the Bands,
doet er alles aan om het gevoel en
geluid te creëren dat hoort bij de live
concerten die Bruce nog steeds geeft.
Geniet van een concert van ‘The Boss’,
uitgevoerd door Brucified, een meer
dan waardige act en eerbetoon aan
Bruce Springsteen & The E Street
Band! Vrijdag 22 april in doarpshûs
de Pipegael in Broeksterwâld.
Kaarten in de voorverkoop €20.00, via
info@depipegael.nl of 06-54227316.
Kaarten aan de deur €25.00.
Foto: William Rutten

Een plek waar de caravan moest staan
was snel geregeld, want bij Sydo achterhuis hebben ze alle ruimte. En daar,
helemaal achter in de tuin zonder directe buren, zijn de jongens nu regelmatig te vinden. In de app spreken ze
af wanneer en hoe laat ze ‘even gean
sitten’. Meestal in het weekend na
het werk - want ze hebben allemaal
bijbaantjes - of na het voetballen. De

De zeven vrienden uit De Westereen bij hun caravan. Achter, van links naar rechts: Sydo Hoekstra,
Mylan de Jager en Rindert Wijbenga. Voor, van links naar rechts: Dinand Lap, Joost Heidstra, Gosse
van der Ploeg en Michel Kamminga.

muziek staat aan, de kachel brandt en
de cola en sinas staat in de koelkast.
Samen met de ouders hebben ze afgesproken dat ze hier geen bier drinken.
Dit wil niet zeggen dat ze nog nooit
een biertje hebben gehad, geven de jongens toe. Toch staat vooral gezelligheid
op zo’n avond centraal. ,,Wy prate nei
oer wat der dizze wike is gebeurd, we
ha it oer fuotbal en allegear oare dingen
dy’t der op dat momint spylje’’, vertelt
Joost. Sindskort zijn ook ‘froulju’ welkom in de keet. ,,Seker weten’’, klinkt
het lacherig, maar toch ook eensgezind.
Brandblussers

Volgens de Westereenders is ook aan
veiligheid gedacht. In de hoek staan
zelfs twee grote brandblussers. ,,Mar
de iene docht it net mear’’, lacht Rindert. ,,Dêr wie wat mei, dus ha wy ‘ em
daliks mar leech spuite op it gers.’’ Ook
het raampje aan de linkerkant heeft
het niet overleefd. Er gaat weleens wat
mis en daar hebben de jongens vaak
de grootste lol om. Naar de kroeg gaan
ze op deze leeftijd nog niet, maar ze
zijn laatst wel naar de kersttent bij
Quatrebras geweest. Gosse: ,,Dat wie
fantastisch. We ha dêr de tiid fan ús
libben hawn.’’ Stiekem zijn een aantal
weleens naar een Café geweest, maar
daar staken de ouders gauw een stokje
voor zodra ze dat ontdekten. En dus
houden ze het lekker bij hun eigen

plekje, in de caravan, waar ze alles
kunnen bespreken. ,,Hjir kinne wy ús
sels wêze’’, zegt Michel.
Pizza

Dat ze veel in de caravan zitten, wil
niet zeggen dat ze nooit op pad gaan.
,,We gean wolris op ‘e strún, bygelyks
nei pizzeria Milano. Dêr kinne se ús
al, se neame ús ‘beste vrienden’’’, lacht
Mylan. Hij kwam als laatste bij de
groep en was er nog niet bij toen ze
met de vriendengroep naar Ameland
gingen. De samenstelling van de groep
verandert weleens, in dit geval als gevolg van een verhuizing van één van de
jongens naar een ander dorp. ,,Sjoch,
dat is in souvenir fan Ameland.’’ Joost
wijst een metalen plaat op de muur
aan. ,,En dizze ha we lêst fûn doe’t it sa
hurd waaide’’, zegt Sydo dy naast het
stationsbord van De Westereen zit. En
zo maken de Westereender jongens de
caravan steeds gezelliger. Buiten staat
het terras al klaar voor als de temperatuur omhoog gaat. ,,Dan gean we ek
wol werris barbecueën.’’ Toch zullen ze
het vaakst binnen zitten in hun knusse,
zelf ingerichte caravan waar nog wel
wat ruimte over is om spullen die ze
verzamelen op te hangen. Dat ze met
z’n allen in de krant komen vinden ze
best bijzonder. ,,Dat ferhaal kinne we
wol ynlistje. Dan sykje we der in moai
plakje foar yn ús caravan.’’
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Onze vrijwilligers
helpen je graag
Noordoost-Friesland

als je tijdelijke een steuntje
in de rug nodig hebt

Vrijwilliger worden bij Humanitas? Stuur een mail naar:
Foto: Marcel van Kammen

no.friesland@humanitas.nl of bel 06-57645319.
Het werkgebied van Humanitas Noordoost-Friesland bestaat uit de gemeenten
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.
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Loekie, Jellie en Joukje runnen de fietsenzaak in het
hartje van Kollum nu met z’n drieën. Foto: Jaap de Boer

Rijwielhandel Luinstra in Kollum bestaat 20 jaar
KOLLUM – Rijwielhandel Luinstra bestaat 20 jaar en dat gaan ze vieren.
Vanaf het Paasweekend zijn er twee weken lang – van 18 april tot en met
30 april - jubileumacties in de winkel. Nieuwsgierig naar de actie? Kom
vooral langs.

Sinds begin vorig jaar runnen Loekie Visser, Jellie Luinstra en dochter
Joukje Luinstra de fietsenzaak in het
hartje van Kollum met z’n drieën.
Oprichter Eddie Luinstra is vorig jaar
overleden. Een groot gemis, zowel
voor de familie als voor de klanten. ,,In
soad klanten kamen spesjaal foar ús
heit. Hy makke mei elkenien altyd in
praatsje. Ek de lêste jierren doe’t er al
mei pensjoen wie kaam hy noch altyd
yn de winkel. It wie syn lust en syn leven, hy koe it net loslitte’’, vertelt Jellie

Luinstra. Ondanks het gemis hebben
Jellie, Loekie en Joukje besloten om
het jubileum toch te vieren. ,,Us heit
sei ek altyd, elk feestje moatst fiere.’’ In
elk geval krijgen klanten bij aankoop
van een fiets een mooi bos bloemen.
Fietsverhuur

Eddie Luinstra begon zijn fietshandel
twintig jaar geleden naast zijn werk.
Hij verkocht de fietsen eerst thuis en
knapte ze op. Het liep zo uit de hand
dat hij besloot om voor zichzelf te

beginnen. In 2002 begon hij met een
kleine fietswinkel, op de plek waar nu
Buitengewoon Mooi is gevestigd. Een
paar jaar later verhuisden ze naar het
huidige pand aan de Voorstraat. Jellie
en Loekie kennen elkaar van de fietsenzaak. Hij hielp de familie Luinstra
met installatiewerk en zo raakten ze
met elkaar in gesprek. Loekie werkte
27 jaar op de verkoopafdeling bij Biddle in Kootstertille. Hij heeft een paar
jaar geleden het stokje overgenomen
van Eddie. Jellie hielp haar vader altijd
al in de zaak. Nu runnen Jellie en Loekie de zaak samen met dochter Joukje,
die daarnaast ook nog een opleiding
tot onderwijsassistent volgt. ,,Mar as
ik gjin skoalle of staazje haw, bin ik

yn ‘e winkel te finen’’, lacht Joukje. Zij
houdt zich vooral bezig met de fietsverhuur. ,,Ferline jier binne wy dêrmei
begûn en it wie fuortendaliks in grut
sukses.’’
Fietsen gewild

Sinds de nieuwe eigenaren de zaak
hebben overgenomen gaat het als een
speer met de fietshandel. Eerst was het
druk in de coronatijd en nu zijn fietsen
als gevolg van de hoge brandstofprijzen enorm populair. Vooral elektrische
fietsen. ,,Dochs hawwe wy ek soargen,
want it is tsjintwurdich dreech om bepaalde ûnderdielen te krijen en de levertiden fan guon fytsen binne langer.’’
Rijwielhandel Luinstra onderscheidt

zich door de goede service die ze
bieden. Zo hebben ze nog steeds een
breng- en haalservice voor de fietsen die gerepareerd moeten worden.
,,Daar kunnen we nog wel een chauffeur voor gebruiken’’, zegt Jellie Luinstra. Hendrik Elzinga en Bas Luca de
Vries zijn verantwoordelijk voor de
werkplaats. Jellie: ,,Tegearre foarmje
we in goed en gesellich team. Mei ús
allen probearje wy dit bedriuw fan ús
heit sa goed mooglik troch te setten.’’
Meer informatie:
info@luinstrafietsen.nl
of tel: 0511-233173

VRIJWILLIGER WORDEN?
Wil jij ook vrijwilliger ‘Voorlezen en hulp bij taal en huiswerk’ worden?
Hou jij ook van taal? En lijkt het je leuk om kinderen te helpen bij de
Nederlandse taal door voor te lezen, een spelletje te doen of te helpen bij
hun huiswerk?
Neem contact op met coördinator Akkie Visser van Humanitas Noordoost-Friesland, Taalenhuiswerk.nof@humanitas.nl, tel: 06-51376788.

It Skriuwboerd

Jelena helpt gezin uit Syrië met taal en huiswerk
SURHUISTERVEEN/KOLLUMERZWAAG – De 22-jarige Jelena Fokkens uit Kollumerzwaag loopt als eerstejaars
student Pedagogiek stage bij een gezin uit Syrië. Zij geeft de vier kinderen elke week taal- en huiswerkbegeleiding voor het project Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk van Humanitas.
Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het is vrijdagmiddag. Alle vier kinderen van de familie Zien Eddin uit
Surhuisterveen zijn thuis want Jelena
is op bezoek. Ze zitten samen op de
bank: Gina (12), de tweeling Sami
en Layal (10) en de kleine Mohammed (7) die meteen tegen Jelena
aankruipt. Jelena is inmiddels kind
aan huis. Ze bezoekt de familie sinds
november elke week en de kinderen
kijken er naar uit als ze langskomt.
Moeder Nagham vindt Jelena ook
heel aardig, vertelt ze terwijl ze de
thee inschenkt en koekjes op tafel
zet. ,,Hoe was jullie week?’’, vraagt
Jelena vraagt aan de kinderen. ,,En

zijn er ook dingen waar jullie hulp
bij nodig hebben?’’ Sami heeft de komende week toetsen en kan nog wel
wat tips gebruiken. Eerst helpt Jelena
Mohammed, terwijl de andere kinderen een spelletje doen.
Spelenderwijs

Jelena heeft een werkblad voor Mohammed meegenomen. Hij heeft
moeite met de taal, dus vandaar dat
hij in zijn vrije tijd wat extra ondersteuning kan gebruiken. ,,Maar wel
op een leuke manier, spelenderwijs’’,
zegt Jelena. Na de oefening zoekt ze
samen met Mohammed een boek uit

en dan leest zij de moeilijke zinnen
en hij de zinnetjes die vetgedrukt
zijn. ,,Dat is een goede oefening.’’ De
oudsten vinden vooral het spelletje
dat ze met z’n allen doen gezellig.
,,De kinderen zijn zo enthousiast en
dat maakt mij ook weer enthousiast’’,
zegt Jelena. Zij koos voor deze stage
omdat ze van taal houdt. ,,Kinderen
voor wie Nederlands niet de eerste
taal is hebben vaak wat extra hulp
nodig. Hier krijgen ze even alle aandacht, dat is anders dan op school.
Het is mooi om te zien hoe snel ze
het oppikken.’’

De kinderen zitten op basisschool
It Skriuwboerd in Surhuisterveen
en hebben het erg naar hun zin. Ze
wonen al vijf jaar in Nederland en
alleen de oudste heeft in Syrië op
school gezeten, in groep 3. ,,Maar
daar weet ik niet meer zoveel van.’’
Ze zouden niet graag terug willen,
hebben hier hun vrienden en vriendinnen. Voor moeder Nagham is dat
anders, zij mist haar familie. Ze is wel
heel positief over de basisschool waar
hun kinderen nu les krijgen. ,,Het is
een hele goede school.’’ De kinderen
leren op school ook Fries en Engels,
dus aan meertalige opvoeding geen
gebrek. Mohammed wil graag ook

nog Spaans leren, zegt hij. ,,Dat kan
bij ons op school’’, legt Gina uit. ,,We
hebben een talentcircuit en dan kun
je er ook voor kiezen om de Spaanse
taal te leren.’’ Haar broertje heeft daar
een goede reden voor. ,,Ik wil later
profvoetballer worden en bij Barcelona spelen.’’
Helaas stopt Jelena haar stage in
juli. ,,Dan kom je toch nog wel eens
langs?’’, vraagt de moeder. ,,Ja hoor’’,
zegt Jelena en de kinderen stralen.
,,Zullen we straks even naar de bibliotheek?’’, vraagt Sami. ,,Dat gaan
we doen’’, zegt Jelena. En zo maken
ze er ook nu weer een gezellige en
leerzame middag van.
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Open Huis
www.despiker.frl

Zaterdag 23 april 2022
van 11.00 tot 15.30 uur

De Spiker Nesserwei 2 Ternaard

U bent van harte welkom!
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Het nieuwe beeldmerk van de Admiraliteitsdagen - de letter A – zal de komende tijd steeds
vaker in het straatbeeld verschijnen. Onlangs
hing de A al in de lucht met dank aan de Dutch
Drone Shows. Foto: Marcel R Fotografie

Organisatie Admiraliteitsdagen maakt zich klaar voor de toekomst

Jan-Michiel van der Gang draagt
het stokje over aan Rigtje Monsma
DOKKUM - Het voortbestaan van de Admiraliteitsdagen in Dokkum moet niet afhankelijk zijn van de personen
die in de organisatie zitten. Dat stelt voormalig voorzitter Jan-Michiel van der Gang. Hij heeft na tien jaar het
stokje overgedragen aan de 44-jarige Rigtje Monsma uit Dokkum die zich nu de voorzitter van de Admiraliteitsdagen mag noemen. Jan-Michiel blijft achter de schermen actief.
Tekst: Klasina van der Werf

Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de eerste editie van de Admiraliteitsdagen plaatsvond, toen nog
aan de andere kant van De Zijl. Artiesten gaven hun optreden vanaf een

ponton op het water die destijds tegenover hotel de Posthoorn lag. Nu is
het grote podium bij het keerpunt van
de Elfstedentocht – met de historische binnenstad als mooiste decor van

Jan-Michiel van der Gang draagt na tien jaar het stokje over aan de nieuwe voorzitter
van de Admiraliteitsdagen, Rigtje Monsma. Foto: Marcel R Fotografie

Nederland - niet meer weg te denken
tijdens hét maritieme festival. ,,Sterker nog, als het podium er één keer
staat, dan beginnen de Admiraliteitsdagen pas echt’’, zegt Rigtje Monsma.
Na twee ‘coronajaren’ kunnen de vrijwilligers niet wachten tot het zover is.
Meer dan alleen topartiesten

stoppen met de Admiraliteitsdagen
kan Jan-Michiel niet. ,,Dat was misschien wel makkelijker geweest. Het is
nu belangrijk om de nieuwe voorzitter
alle ruimte te geven die ze verdient. Ik
denk dat het goed is dat iemand met
een frisse blik naar het festival kijkt.’’
Wat kunnen bezoekers verwachten?

Welke artiesten optreden kunnen de
organisatoren nog niet vertellen. Wel is
duidelijk dat BLØF op zaterdagavond
3 september op het hoofdpodium zal
optreden, de Zeeuwse band die al voor
2020 geboekt stond. Verder zijn er
weer vele activiteiten door de hele stad,
muziekoptredens op zes verschillende
podia, foodtrucks, het bierfestival,
straattheater en uiteraard een haven vol
schepen zoals het een maritiem festival
betaamt. ,,Het is echt een feest voor
jong en oud. Zo hebben we dit jaar
voor het eerst een ouderenprogramma op De Zijl. Ouderen hebben een
moeilijke tijd gehad en daarbij komt
ook eenzaamheid om de hoek kijken.
Daarom regelen we voor hen een mooi
orkest op de donderdagmiddag.’’

De voorbereidingen voor het festival dat van 1 tot en met 4 september
plaatsvindt in het centrum van Dokkum zijn alweer in volle gang. ,,Eigenlijk hebben we niet stilgezeten, ook
niet in de jaren dat het evenement niet Ontmoeting binnen de bolwerken
op de normale manier door kon gaan’’, Het wordt weer een feest zoals we
vertelt de nieuwe voorzitter. ,,Voor dat van de Admiraliteitsdagen kenons was dit een mooi
nen. De ontmoeting
moment om te zien
binnen de bolwerken
‘Als het podium
waar we staan, wat we
staat daarbij centraal.
er één keer staat,
willen en wat we be,,Daar zijn we wel
langrijk vinden. Onze
weer aan toe’’, zegt
dan beginnen de
kernwaarden zijn inJan-Michiel. Zijn opAdmiraliteitsdagen
clusiviteit, kwaliteit en
volger ziet het voorzitpas echt’
verbinding. Oftewel:
terschap als een mooie
de Admiraliteitsdauitdaging. De oudgen is een feest van ons allemaal. We voorzitter heeft er alle vertrouwen in
zijn veel meer dan alleen een festival dat Rigtje het kan. Andersom prijst zij
met topartiesten. We zijn een sterk Jan-Michiel van der Gang om de bijevenement van en voor de hele regio zondere rol die hij tijdens zijn 10-jarig
Noordoost-Friesland. Waar zie je dat voorzitterschap heeft vervuld. ,,Een
verder nog?’’
hele prestatie als je ziet hoe het evenement zich heeft ontwikkeld tot een
festival dat jaarlijks tienduizenden
Achter de schermen
Zelf is Rigtje Monsma sinds 2019 bij bezoekers naar Dokkum trekt. Zijn
het evenement betrokken. ,,Ik denk dat bijdrage is hierin onmisbaar geweest.
veel mensen niet in de gaten hebben Hij zorgt voor verbinding bij vrijwilhoeveel werk dit is en wat er achter de ligers, sponsoren, gemeente, stichtinschermen allemaal gebeurt.’’ Volgens gen en verenigingen. Het evenement
Jan-Michiel is het mooie aan dit fes- is, mede door Jan-Michiel zijn inzet,
tival dat het een goed gebruik is dat de het grootste evenement van Noordmensen die meewerken bij de Admi- oost-Friesland geworden. Een hele
raliteitsdagen betrokken blijven, wel- knappe prestatie waar ik alleen maar
licht op een andere plek. Ook komen bewondering voor heb.’’
er nog steeds nieuwe enthousiaste en
vaak ook jonge vrijwilligers bij die hun Meer informatie:
steentje willen bijdragen. Helemaal www.admiraliteitsdagen.nl

Even voorstellen
Rigtje Monsma (44) is geboren
en getogen in Dokkum. Ze is
getrouwd met Paulus met wie ze
twee kinderen heeft, Otto (15) en
Margreet (11). In het dagelijks
leven is Rigtje Monsma districtsmanager bij Kruidvat in Friesland en Groningen. Rigtje kwam
voor het eerst in aanraking met
de Admiraliteitsdagen toen ze
tijdens één van de eerste edities
meestreed met de Zeilpramenrace Lauwerszee Regatta. Ook de
jaren daarna bleef ze een trouwe
bezoeker van hét maritieme festival in ‘haar’ stad. In 2019 werd
ze gevraagd voor de sponsorcommissie en namens deze commissie kwam ze in het bestuur van
de Admiraliteitsdagen terecht.
Van het één kwam het ander en
nu is Rigtje Monsma de nieuwe
voorzitter van het evenement dat
bezoekers uit het hele Noorden
naar Dokkum trekt. ,,Ik heb er
heel veel zin in en kijk uit naar de
samenwerking met alle commissies. Als voorzitter hoop ik voor
verbinding tussen die commissies te zorgen en ik wil proberen
meer zichtbaar te maken wat we
met het hele team doen om er
een gratis toegankelijk feest van
te maken voor iedereen.’’
Rest de nieuwe voorzitter nog één
ding te zeggen: ,,Reserveer het
eerste weekend van september alvast in je agenda, want wij gaan er
met z’n allen weer voor.’’
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•

‘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

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

www.elkander.frl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

* Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

De iQualQ waterontharder is de
zuinigste en de slimste in zijn soort.
In Friesland is DRS installatietechniek
dé dealer van deze waterontharder!

Waterontharder exclusief
verkrijgbaar bij DRS
✓
✓
✓
✓

Vermindering huidirritatie
Energiebesparend

Geen kalkaanslag
Nooit meer apparatuur ontkalken
✓ Minder schoonmaakmiddelen nodig

DRS installatietechniek bv
Swarte Mar 3
Noardburgum
0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl
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Wanneer?
Van vrijdag 27 mei (première) tot
en met 6 juni is de voorstelling
Balthasar ’s avonds om 20.30 uur te
zien in de Bonifatiuskapel. Op de
zondagmiddagen 29 mei en 5 juni
vinden er matineevoorstellingen
plaats die om 14.30 uur beginnen.
De tuin is een uur voor aanvang
open. Jan Cooks 4 You en Stichting 754 heten bezoekers van harte
welkom op de horecapleinen. Voor,
tijdens (er is een pauze) en na de
voorstelling kunnen mensen genieten van warme en koude drankjes, een lekker stukje appelgebak
met slagroom, broodje hamburger,
puntzak friet, nacho’s of bitterballen. Op 2 juni krijgen middelbare
scholieren de kans om de voorstelling te zien. Om ook op basisscholen meer bekendheid te geven aan
Balthasar Bekker is een speciaal
educatieproject ontwikkeld rondom Bart en Saar die op onderzoek
uitgaan: wat is waar en wat niet?
Reserveer nu uw kaarten via
www.stichting754.nl

Nieuwe voorstelling van 27 mei tot en met 6 juni in de Bonifatiuskapel

Bart Harder – bekend van Mocro Maffia en
Hoogvliegers – speelt de rol van Balthasar.
Foto: Marit Anker

De betoverende wereld van Balthasar Bekker
DOKKUM – Na Bonifatius en Titus komt Stichting 754 met een nieuwe muziektheaterproductie in de Bonifatiuskapel: Balthasar. Maar wie was Balthasar Bekker? Waarom heeft het team ervoor gekozen juist dit vergeten
verhaal opnieuw tot leven te brengen? Volgens producent Sjoek Nutma
is dit hét moment om het verhaal van Balthasar te vertellen. ,,Maar dan
wel met heel veel humor, want we kunnen in deze bizarre tijden wel een
luchtige avond gebruiken.’’

Doorspekt met humor

Tekst: Klasina van der Werf

Historicus Lammert de Hoop van de
Stichting 754 had de naam ‘Balthasar’
weleens laten vallen, maar – eerlijk is
eerlijk – producent Sjoek Nutma wist
niks over deze man. ,,Behalve dat in
Metslawier een straat naar hem vernoemd is en dat er een standbeeld
in het dorp staat, kende ik Balthasar
Bekker niet.’’ Hoe beter hij zich in het
leven van Balthasar Bekker (1643-

ën waren. Dat zag je in de coronatijd
ook gebeuren. Anderen wantrouwen
en ze afschilderen als het kwaad lijkt
een diepgewortelde eigenschap van
mensen. Helemaal in een tijd waarin
social media mensen in hun greep
hebben.’’

1698) ging verdiepen, hoe meer hij ervan overtuigd was dat Balthasar zich
perfect leent voor een theaterspektakel. ,,Het mooie van deze productie
ten opzichte van de vorige is dat we
veel meer fantasie kunnen gebruiken,
mede omdat het al zo lang geleden is
gebeurd. Bovendien spreekt de thematiek tot de verbeelding. Balthasar
ging altijd op zoek naar de waarheid
in een tijd dat er veel complottheorie-

Nutma werkt net als bij Titus weer
samen met scriptschrijver Bouke Oldenhof en regisseur Bruun Kuijt. Ook
het gelegenheidskoor met zangers en
zangeressen uit de regio zijn van de
partij, net als dansers van Dansstudio Dokkum, onder leiding van Joyce
Postma en Chantal Wieringa. De muziek is van componisten Henk Pool en
Peter van der Zwaag. Laatstgenoemde
is ook verantwoordelijk voor de in-

strumentale orkestbegeleiding. ,,Het tale kapel uit 1934 met middeleeuwse
wordt weer één groot spektakel, mede uitstraling, biedt een Shakespeariaadankzij het decor, licht, geluid en nse theateromgeving met een rond,
prachtige kostuums’’, stelt Sjoek Nut- half open lucht amfitheater. ,,Dit
ma. ,,Dit keer is het stuk doorspekt theater is zo uniek en het leent zich
met humor. Bart Harder – bekend perfect voor de voorstelling. De tuin
van Mocro Maffia en Hoogvliegers – is ruim voor aanvang al open zodat
speelt de rol van Balthasar. Deze keer mensen de Middeleeuwse sfeer alvast
vertolkt niet Joop Wittermans de rol kunnen proeven.’’ Kortom, het wordt
van de duivel, maar
weer een ouderwets
‘Balthasar ging
zijn zoon Mads, die de
gezellig avondje uit.
altijd op zoek naar
hele Bonifatiuskapel
Na twee jaar corona
het liefst in de fik zet.
zijn de meeste mende waarheid in
Dat zorgt voor bijzoneen tijd dat er veel sen daar wel weer aan
dere taferelen in de
toe. Misschien dat de
complottheorieën
kapel. Ook de andere
boodschap door corowaren’
vaste acteurs, bestaanna juist nog meer verde uit Marjolein Ley,
helderend is, want wat
Timna Hacquebord, Sjoerd Blom en de theatermakers de mensen willen
Eke Salomé lopen letterlijk als come- meegeven is: zoeken we naar feiten of
dians door de kapel en nemen het pu- hangen we aan fictie? Volgen we blind
bliek op een actieve manier mee in het wat een ander zegt of oordelen we
stuk. Opvallend is ook dat de acteurs zelfstandig, ook tegen gevestigde memeerdere rollen spelen, behalve Bart ningen in? Balthasar is een theatrale
Harder. Hij speelt alleen zichzelf en spiegel over het gevecht van Balthasar
Balthasar Bekker.’’
met ‘de betoverde wereld’: toen en ook
nu van betekenis.
Ouderwets gezellig avondje uit

Bijzonder is en blijft de Bonifatiuskapel als locatietheater. De monumen-

Wie is Balthasar?

Het monument van Balthasar Bekker – gemaakt door
kunstenaar Hans Jouta - is te vinden in Metslawier.
Foto: Johanna Kommerie

Balthasar Bekker (1643-1698) was in de zeventiende eeuw een beroemd predikant en theoloog, maar bovenal bestrijder van het bijgeloof. Hij streed tegen hekserij en bijgeloof in duivelse, kwade geesten. Mede door zijn bestseller
‘De Betoverde Weereld’ speelde hij in West-Europese landen een belangrijke rol in het afschaffen van de hekserijvervolgingen en van het verbranden van vermeende heksen op de brandstapel. Dat hij verkondigde dat allerlei verhalen
over spoken, heksen en tovenaars verzonnen of onzin waren, werd hem niet in dank afgenomen door vele tijdgenoten
die daar nog heilig in geloofden.
Balthasar Bekker is geboren en getogen in Metslawier, werkte later in Franeker en Amsterdam om vervolgens tegen
het einde van zijn leven weer terug te komen in Friesland. In Metslawier staat een gedenkmonument voor hem, gemaakt door kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert.
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Demodag vrijdag 22 april
Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Ontdek onze
slimme
hoortoestellen.

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

U gelooft werkelijk uw oren niet als u hoort wat er tegenwoordig
allemaal kan op hoorgebied. We willen het u persoonlijk laten ervaren
tijdens de Demodag op 22 april in onze Schoonenberg winkel.

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

Tijdens de Demodag ontdekt u
hoe de nieuwste technologie u kan
helpen bij beginnend gehoorverlies.
Onze productspecialisten laten u
kennismaken met verschillende
slimme hoortoestellen met handige
toepassingen. Zo zijn ze bijvoorbeeld
oplaadbaar en direct te koppelen aan
uw smartphone. Daarnaast worden

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

onze hoortoestellen op maat voor
u gemaakt en zijn ze soms zelfs
100% onzichtbaar.
Kom langs op vrijdag 22 april!
We kijken ernaar uit om u op 22 april
te verwelkomen in onze winkel.
Loop gewoon eens binnen en laat
u verrassen!

428

Liever een afspraak op een andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

Schoonenberg De Westereen
Ljurkstrjitte 72A
088-9324358
(Winkelcentrum)

ISSER

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.

oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

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

www.aksis-administratie.nl

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

www.vissergordijnen.nl
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Joop Cohen was in de Tweede Wereldoorlog één van de weinige
Joden die in Dokkum woonde.

Initiatiefnemer Onno Loonstra voor de voormalige pastorie waar dominee Cohen met zijn gezin heeft gewoond.
Hier wordt op 14 april een Stolperstein onthuld. Foto: Jaap de Boer

Onthulling eerste Stolperstein in Dokkum

‘Dominee Cohen krijgt na
80 jaar aandacht die hij verdient’
DOKKUM - Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat dominee Josef Wilhelm Bernard (Joop) Cohen (1904-1942) uit
Dokkum is vermoord in Schloss Hartheim. Al ruim voor de Tweede Wereldoorlog was Cohen pacifist, dus tegen
geweld. Vanaf de preekstoel in de Grote Kerk in Dokkum sprak hij zich uit tegen de Duitse bezetting en het nazisme. Dit is hem uiteindelijk noodlottig geworden. Op 14 april, de datum waarop Dokkum werd bevrijd, wordt
een Stolperstein onthuld voor ‘zijn’ pastorie Op de Fetze 2.

,,Dit is de eerste Stolperstein in Aangeklaagd voor opruiing
Dokkum’’, vertelt Onno Loonstra die Cohen was in de Tweede Wereldoornamens het 4 mei comité Dokkum log één van de weinige Joden die hier
initiatiefnemer is van dit project. woonde. Al groeide hij in Amsterdam
Stolpersteine, ook bekend als strui- op in een niet-praktiserend joods
kelstenen, is een project van de Duit- gezin dat veel affiniteit had met het
se kunstenaar Gunter Demnig. Het socialisme. Tijdens zijn jeugd ging hij
naar het Christeis een over geheel
Europa verspreid
lijk Gymnasium
‘Dit project over Cohen
monument voor
in Utrecht. Hier
begon met
de
slachtoffers
werd zijn interesse
van het natioin het christendom
de Stolperstein,
gewekt, waarna hij
naalsocialisme. In
maar het werd steeds
zich hiertoe beFriesland worden
groter.’
de gedenktekens
keerde. In 1925
stroffelstiennen
begon hij aan een
genoemd. ,,Omdat dit de eerste studie theologie. Tien jaar later werd
Stolpersteine in Dokkum is wordt hij predikant van de Hervormde Gede steen door de kunstenaar zelf meente in Dokkum. ,,Het was een
gelegd’’, vertelt Loonstra. De ont- bijzondere man, een vrijzinnige dohulling is alleen voor genodigden. minee die ook wel op zondag ging
Aansluitend wordt de tijdelijke ex- zwemmen in de Dokkumer grachpositie ‘geen nummers maar Namen’ ten, met die grote lange baard voor
geopend over concentratiekamp Da- zich uit. Voor de oorlog had hij het
chau in de Grote Kerk in Dokkum. al aan de stok met de overheid’’, weet
,,Deze expositie is voor iedereen toe- Onno. Nog in datzelfde jaar zorgde
gankelijk op zaterdagen, koningsdag een preek ervoor dat hij gearresteerd
en bevrijdingsdag. Mensen kunnen werd. Hij moest veertien dagen in
dan ook meteen een kijkje nemen bij de gevangenis in Leeuwarden zitten.
de Stolperstein, in de straat achter de Cohen werd aangeklaagd voor opruiGrote Kerk.’’
ing, omdat hij zich had uitgesproken
De foto die Cohen ontving in het kamp: zijn vrouw Tine met de kinderen.
De gedachte aan zijn gezin hield hem op de been.

zich verzameld op het plein en zagen
ze hoe hij werd afgevoerd naar de gevangenis in Leeuwarden. Van daaruit
werd Cohen afgevoerd naar concentratiekamp Dachau, waar hij op 3
oktober aankwam. De gedachte aan
zijn gezin hield hem in het kamp op
de been. En ook uit zijn geloof bleef
hij kracht putten. Op 4 mei 1942 werd
Cohen met 560 andere gevangenen
op transport gezet naar Schloss Hartheim. In dit kasteel, vlakbij Linz in
Oostenrijk, zijn tijdens de oorlog zo’n
18.000 mensen vermoord. Volgens het
misleidende officiële overlijdensbericht dat Tine al tijdens de oorlog ontving, overleed Cohen op 23 mei 1942
in Dachau aan een longontsteking.
Pas na de oorlog werd duidelijk dat hij
naar Schloss Hartheim was gebracht,
waar hij zeer waarschijnlijk direct na
aankomst werd vermoord.
Meer aandacht

tegen de oorlog en dienstweigering
zou hebben aangemoedigd.
Geweldloze oplossing

De twee weken in de cel hielden hem
echter niet tegen. Cohen zag zichzelf
namelijk niet alleen als predikant,
maar ook als iemand die een verantwoordelijkheid had ten opzichte van
de bevolking. Hij moest zijn gemeente
erop wijzen wat er in de wereld aan de
hand was en wat de gevolgen voor zijn
toehoorders konden zijn. Ook na het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef de dominee trouw aan zijn
idealen en bleef hij prediken voor een
geweldloze oplossing. Na een preek
op 11 mei 1941 werd Cohen verhoord
door de Sicherheitsdienst. Deze keer
lieten ze hem nog gaan. Op 15 juni
liep het echter anders. In zijn preek
zei Cohen dat men God meer moest
gehoorzamen dan de mensen. Hij verwees hiermee naar de Duitse bezetter.
Afgevoerd naar Dachau

Op 22 juli werd Cohen gearresteerd.
Zijn vrouw Tine had nog geprobeerd
om hem te waarschuwen, maar kwam
te laat. Inmiddels had de hele stad

Ondanks zijn ontberingen in het
kamp bleef Cohen tot aan zijn dood
altijd vertrouwen houden in de goedheid van de mens en God. Tine, die
samen met haar drie zoontjes achterbleef en de oorlog overleefde, bleef
dezelfde ideologische overtuigingen
houden als haar man. Ook al wist ze
wat de gevolgen konden zijn. Een
korte tijd was er een joods meisje bij
haar in huis ondergedoken. En later
overnachtten er regelmatig leden van
een verzetsgroep in de pastorie. ,,Ter
nagedachtenis aan dominee Cohen is
er in 1967 een monument onthuld in
de Grote Kerk in Dokkum. Ook is er
een vitrine ingericht met herinneringen aan deze dominee’’, vertelt Onno
Loonstra. ,,Maar het verhaal van Cohen verdient meer aandacht.’’
Geen nummers maar Namen

Die aandacht krijgt Cohen dit jaar alsnog. Naast de onthulling van de Stolperstein – door kleinzoon en naamgenoot Joop Cohen - wordt er op 29 april
een lezing gehouden in de Grote Kerk
in Dokkum over martelaarschap, door
Jos Sinnema, de man achter de expositie ‘geen nummers maar Namen’.
Sinnema vertelt tijdens zijn lezing
ook over Titus Brandsma en Johannes Kapteyn die eveneens in concentratiekamp Dachau zaten en daar zijn
vermoord. ,,Dit project over Cohen
begon met de Stolperstein, maar het
werd steeds groter’’, stelt Loonstra. Hij
bezocht vorig jaar de zoon van Cohen
die in november helaas is overleden.

,,Orpheus herinnerde zich nog dat
zijn vader werd gearresteerd. Hij is
een paar jaar geleden weer in zijn oude
huis in Dokkum geweest en zag in de
grote hal nóg voor zich dat zijn vader
door de Duitsers werd meegenomen.
Zijn vrouw liet me weten heel blij te
zijn dat Orpheus wist dat de Stolperstein voor zijn vader in Dokkum
zou worden geplaatst.’’
Het project over Cohen wordt op 4
en 5 mei afgesloten. Op 4 mei is er
na 20.00 uur de gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk
met sprekers en muziek en extra aandacht voor Cohen, Brandsma en Kapteyn. Een dag later, op Bevrijdingsdag,
is de expositie ‘geen nummers maar
Namen’, mede georganiseerd door
Dirk Osinga, voor het laatst te zien in
de Grote Kerk.
Bron: Biografie van dominee Cohen,
geschreven door Anne-Lise Bodeldijk.

FLEAN OP!
mei de oarloch oer de drompel
freegje ik my lûdop ôf
bin ik no wol of net in pasifist
neffens ús mem en god
moasten wapens omsmeid wurde
en ommers fan al dat definsjejild
koenen wy afrika der boppe-op
helpe
mem en god hawwe blykber
net yn ’e eftertún stien
as de safolste fleanmasine
fan frisian flag it ferwulft snijt
flean op!
nei oekraïne

Geart Tigchelaar

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân

www.belabela.nl

9101DC Dokkum, 1e etage
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Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel
voor hout, plaatmateriaal, deuren en
isolatie voor de professionele verwerker.
Naast de handel in deze producten,
bewerken wij veel hout in onze
machinale afdeling.

Houthandel
J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2
9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25
F 0511 45 34 07

E verkoop@barkmeijerbv.nl
I www.barkmeijerbv.nl

Zuiderschans
8 Dokkum
| Telefoon:
871
Zuiderschans 8 Dokkum
| Telefoon:
0519
- 2210519
871- 221
| www.meulenenbaarsma.nl
www.meulenenbaarsma.nl
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Pieter Bos
in de bloei van zijn
keepersleven
BUITENPOST - Hij had al eens een invalbeurtje gehad, maar op 11 maart
maakte Cambuur-keeper Pieter Bos dan eindelijk zijn debuut in de eredivisie. Eerste keeper Sonny Stevens was ernstig geblesseerd geraakt en
eindelijk verliet Bos de reservebank voor een plaats onder de lat vanaf de
eerste minuut.
Tekst: Bonne Stienstra Foto’s: Henk Jan Dijks

Het was niet zomaar een debuut
in een onbeduidend wedstrijdje. 11
maart stond Cambuur-Ajax op het
programma. Een uitverkocht stadion
en een tegenstander, die in Amsterdam nog met 9-0 over de Leeuwarders was heen gewalst. En toen Ajax
al snel scoorde, toen dacht Pieter Bos:
,,Nee, lit it net in wedstriid as yn Amsterdam wurde. Lit it gjin 7-0 of 8-0
wurde.’’
Gaandeweg viel het scoreverloop alleszins mee. Ajax kwam nog op 0-2,
maar in de tweede helft scoorde
Cambuur twee keer. Toen zag het
er naar uit, dat Cambuur een sensationeel gelijkspel zou behalen, mede
dankzij een fraaie redding van Bos in
de slotfase op een kopbal van dichtbij.
Hij dacht: ,,2-2 tsjin Ajax, moaier debút kin ik my net winskje.’’ Maar met
een zondagsschot knalde Ryan Gra-

venberch in blessuretijd via de de paal
en ver buiten bereik van Bos alsnog
raak: 2-3.
Buitenpost

25 jaar is Pieter Bos, geboren, getogen en woonachtig in Buitenpost en
zijn voetballeven lang al keeper. Nou
ja, in de F-jes voetbalde hij nog wel
eens mee, maar toen al trok het doel.
Hij heeft zijn voorliefde voor het
keepersvak wel eens proberen te achterhalen en dan komt hij uit bij zijn
mem en de rest van de familie. Dat
waren en zijn korfballers. Pieter was
dat niet, maar zijn moeder vertelde
hem al eens: ,,Koest earder in bal
fange as rinne.’’
Pieter Bos werd keeper, van de E-tjes,
deed mee aan de talentendagen van
SC Heerenveen en viel op, zodanig
dat hij werd uitgenodigd voor de Hee-

renveense voetbalschool. Eenmaal per
week trainde hij er en zaterdags stond
hij bij de Buitenpost-jeugd onder de
lat. Toen hij D-pupil werd, verkaste
hij definitief naar Heerenveen en de
jeugdopleiding daar. Niet in de laatste
plaats door de steun van zijn moeder,
die hem twee keer per week en later
nog vaker naar Heerenveen reed.

post. Hij kreeg een contract aangeboden en een plaats in de eerste selectie.
Weliswaar achter keepers als Leonard
Nienhuis en Harm Zeinstra, maar hij
was pas negentien jaar oud en had
geduld. Onmiddellijk eerste keeper
worden zat er nog niet in. Hij kreeg
een plaats op de bank bij het eerste en
onder de lat bij de beloften.

Het was wel een ingrijpende beslissing voor een dorpsjongen als Pieter
Bos om als voetballer zijn club en zijn
dorp te verlaten. Immers, niets mooier
dan voetballen met je vrienden van het
dorp en van de school. Nog mist hij
dat sociale aspect wel eens, maar spijt
van zijn keuze voor de voetbalschool
in Heerenveen heeft hij nooit gehad,
want: ,,Elk jonkje dreamt der fan
fuotbalprof te wurden.’’

Bos kreeg daardoor bij Cambuur toch
zijn speelminuten en die zijn onontbeerlijk voor een voetballer en dus ook
voor een keeper. ,,As keeper moatst
erfaring opdwaan, sa folle mooglik, en
dat dochst net op de bank’’, zegt hij.
Sonny Stevens kwam als eerste keeper en Bos schikte zich in zijn rol als
stand-in.

Bij SC Heerenveen doorliep hij de
hele jeugdafdeling en aan het eind van
elk seizoen was het weer afwachten
of hij mocht blijven of moest gaan.
Bos: ,,Dat wie altyd wer hartstikkene
spannend.’’ Uiteindelijk, aan het eind
van zijn periode als A-junior, viel de
beslissing, dat hij niet bij SC Heerenveen kon blijven wegens te weinig
perspectief. Een plaats in de eerste selectie zat er voor hem niet in.
Cambuur

In 2016 klopte Cambuur figuurlijk
aan de deur van huize Bos in Buiten-

ZwemCentrum Kollum gaat dicht
KOLLUM - Mede als gevolg van de hoge energieprijzen gaat het ZwemCentrum in Kollum dicht. Dat heeft eigenaar Vincent Gottschalk bekend
gemaakt. Aanleiding is de energierekening die met 28.000 is gestegen.

Door de sluiting komen zeven
personeelsleden op straat te staan.
Daarnaast kunnen 500 kinderen
geen zwemles meer volgen of afzwemmen in Kollum. Het zwembad was ook populair bij ouderen
en mensen met een beperking. Het
zwembad is toegankelijk ingericht
voor invaliden, heeft warm water (32 graden) en de groepen zijn
klein. Het doelgroepen bad was
geschikt voor kinderen die speciaal
zwemonderwijs nodig hebben of
mensen met reuma. In totaal maak-

ten een kleine duizend mensen wekelijks gebruik van het kleinschalige
zwembad. De teleurstelling is dan
ook groot, zowel bij de zwemmers
als bij Gottschalk zelf. Hij nam het
zwemcentrum zeven jaar geleden
over. Meerdere keren heeft hij subsidie aangevraagd bij de gemeente
Noardeast-Fryslân, maar elke keer
kreeg hij nul op het rekest. Ook
een vergunning voor zonnepanelen
werd afgewezen en een brandbrief
richting burgemeester en wethouders heeft niets geholpen.

Belangrijke doelgroep

De gemeente zegt het spijtig te
vinden dat het ZwemCentrum
Kollum moet sluiten. ,,Ze zien ons
als een commercieel bedrijf, maar in
andere gemeenten zie je dat zwembaden meestal wel gesubsidieerd
worden. Bovendien krijgt buitenzwembad It Paradyske in hetzelfde
dorp Kollum wel structureel subsidie van de gemeente. Ook buurdorp
Buitenpost wordt gesteund door de
gemeente Achtkarspelen met het
gloednieuwe zwembad. Daarbij
vergeleken vragen wij een relatief
kleine bijdrage waarmee we sluiting hadden kunnen voorkomen.
Ik denk dat de gemeente denkt dat
de zwemmers hun weg naar andere
baden wel zullen vinden. Dat is ook

Tot Stevens begin maart zwaar geblesseerd raakte en Bos wist dat hij meer
dan een paar minuten, meer dan een
paar wedstrijden, onder lat bij Cambuur zou staan. Bos: ,,Dat wolle je it
leafst, gewoan in sery wedstriden keepe. Moatst in keeper net ôfrekkenje op
wat ynfalmenuten of ien wedstrydsje.
In keeper moat fertrouwen krije en
opdwaan, dêr wurdt er better fan.’’
Die kans op een serie wedstrijden heeft
hij nu gekregen en hij hoopt zijn kans
te kunnen grijpen. Niet dat hij zichzelf
extra onder druk zet, maar lekker is het
wel als je op de wedstrijddag weet dat
je speelt en een gezonde spanning kan

wel zo, maar ze zien daarmee een
hele belangrijke doelgroep over het
hoofd. Ik vertelde het vanochtend

opbouwen. Bos: ,,Dit is myn kâns op
sjen te litten wat ik kin, want ik bin 25
jier, ik moat fierder as keeper.’’
Reddingen en missers

Kan een veldspeler nog eens een
mindere dag verbloemen met hard
werken, een keeper kan dat niet, die
wordt afgerekend op fraaie reddingen
en eventuele missers. Bos kan tegen
die druk en is nuchter: ,,Ast goede
reddingen hast, dan liket dat spektakulêr, mar it is dyn taak om ballen
tsjin te hâlden. Sa simpel is it. En as
it fan de kant ôf liket, datst in blunder
makkest, dan hoecht dat net altyd in
blunder te wêzen.’’
Een keeper, vaak de meeste ondankbare functie binnen een elftal, moet
niet blijven hangen in een misser. Dat
is kwestie van mentaliteit en Pieter
Bos denkt de juiste mentaliteit te hebben. ,,Ek al omdatst ek dêryn hieltyd
erfarener wurdst.’’
Hij heeft na dit seizoen nog een contract van een jaar bij SC Cambuur.
Of hij dat op de bank of onder de lat
uitdient of dat hij elders zijn keepersheil gaat zoeken en vinden, hij weet
het nog niet. Maar één ding staat voor
hem als een paal boven water: ,,Ik wol
net lang mear op de bank sitte, ik wol
keepe, ik bin no yn de bloei fan myn
keeperslibben.’’

aan een vrouw die hier revalideert
en zij stond huilend bij de badrand.
Dat doet je wel wat.’’
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WAT DOET HET GEBIEDSTEAM?

GEMEENTE DANTUMADIEL HELPT JE GRAAG!

‘Zorg voor jeugd en hun ouders is dichterbij dan je denkt’

Kinderen, jongeren of hun ouders kunnen weleens in een situatie terechtkomen waarbij ze vastlopen. Vaak proberen ze
het eerst zelf op te lossen, maar wát als je er niet uitkomt? ,,Mensen denken er vaak niet aan om de gemeente te bellen,
maar ons gebiedsteam is er juist om onze inwoners te helpen, dus ook de jeugd’’, stelt wethouder Gerben Wiersma van
de gemeente Dantumadiel.
De wethouder raadt mensen aan om vooral niet te lang aan te modderen als er problemen zijn. ”Als ze ons eerder
bellen, kunnen we gemakkelijker helpen. Ik snap wel dat je er niet meteen bij stil staat om de gemeente te bellen als er
spanningen zijn in het gezin. Toch is ons gebiedsteam er om inwoners van de gemeente te ondersteunen bij problemen.
Het gebiedsteam is een aparte afdeling binnen de gemeente die zich hiermee bezighoudt en zij hebben net als andere
zorgverleners geheimhoudingsplicht. Dus twijfel niet en bel de mensen van ons aanmeldteam. Voor je het weet zijn
je kinderen groot, ik merk zelf ook hoe snel dat bij mijn kinderen gaat. En ik weet ook dat opvoeden niet altijd even
gemakkelijk is, vooral in een tijd dat iedereen het druk heeft. Maar het zou zonde zijn dat deze periode waarin de jeugd
jong is gepaard gaat met teveel zorgen, terwijl samen met het gebiedsteam gezocht kan worden naar een oplossing.”

Maak kennis met:
Annet Hamstra is als praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ Jeugd werkzaam bij zowel Huisartsenpraktijk Van den
Bremer en Henstra Damwâld en bij huisarts Kiers in Wâlterswâld.
Annet helpt de jongeren door inzicht te krijgen in hoe een week er voor hen uitziet, wat ze spannend vinden en of de
negatieve gedachten wel reëel zijn. “Door met werkbladen te werken krijgen ze inzicht op papier. Bij kleinere kinderen
werk ik meer met tekeningen, maar ook boeken zijn een goed hulpmiddel, zoals dit boek waarin staat wat je kunt doen
als je snel boos bent’’, legt Annet uit.

Annet
Mirjam Pel maakt als schoolmaatschappelijk werker onderdeel uit van het gebiedsteam Dantumadiel. Zij gaat in
gesprek met zowel de ouders als de leerkrachten en de leerlingen. “Wij willen graag de vindplaats voor ouders en hun
kinderen zijn.”

Mirjam

Hoe gaat Mirjam te werk? Na een aanmelding zoekt ze contact met de ouders en de school. Ze spreken af voor een
kennismakingsgesprek, bij mensen thuis of op school. “Ik bespreek vaak met de ouders of met de kinderen waar ze
tegenaanlopen. Het is mooi om te zien hoe goed kinderen zelf kunnen aangeven wat hun dwars zit. Dit doen ze door
op papier dingen visueel te maken of door middel van een kaartspel. Het is maar net wat bij iemand past. De één is wat
spraakzamer dan de ander, maar met een beetje creativiteit komen we er altijd wel uit.”

‘Hulp nodig? Bel het aanmeldteam van Dantumadiel!’
Christien van den Burg maakt vanaf het begin deel uit van het
aanmeldteam van de gemeente Dantumadiel. Ze heeft veel
ervaring als allround hulpverlener. Het aanmeldteam is het
eerste aanspreekpunt waar inwoners die problemen hebben
naar toe kunnen bellen. “Een telefoontje is vrijblijvend, jouw
probleem is bij ons veilig en we oordelen niet.”

De meeste vragen komen per telefoon of per mail binnen
“In eerste instantie bieden we een luisterend oor en we verwijzen
mensen door naar de juiste hulpverleners. Veel mensen vinden het
fijn om hun probleem samen met de hulpverlener te ordenen en te
kijken welke stap ze kunnen zetten om verlichting te ervaren. Soms is
het een hele puzzel”, legt Christien uit.
De medewerkers van het aanmeldteam weten precies wie ze aan
de hulpvrager moeten koppelen en waar ze recht op hebben
”Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp vanuit het gebiedsteam.
De gemeente ontvangt geld van de rijksoverheid om zorg aan
ouders en jeugd van te betalen”, zegt Christien. Op het gebied
van jeugdzorg kunnen inwoners voor verschillende vragen bij het
gebiedsteam terecht, bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen,
scheidingsproblematiek of gedragsproblemen. Steeds meer huisartsen en scholen weten het aanmeldteam inmiddels te vinden. “Wij
zijn er vervolgens om met mensen mee te denken en hen advies te
geven. Dus maak jij je zorgen over jouw kind? Twijfel niet en neem
contact met ons op.”

Het gebiedsteam Dantumadiel is bereikbaar via tel: (0519) 29 88 88
of e-mail: gebiedsteam@noardeast-fryslan.nl

april 2022 | de Westereender | 35

Prachtig Dokkum is
binnenkort ‘voelbaar’
DOKKUM - De Dokkumer bolwerken, de IJsfontein, de Bonifatiuskapel, de Admiraliteit en de sfeervolle grachten met hun historische
panden en pakhuizen. In Dokkum valt genoeg te zien. Een belevenis
die de drie serviceclubs in de stad iedereen gunnen - ook bezoekers
die visueel gehandicapt zijn. Vandaar dat de Friese 11-steden stad
binnenkort een gedetailleerde 3D plaquette krijgt, zodat iedereen
de pracht en praal van Dokkum ook kan vóelen.

Vijf nieuwe gezichten bij raad Dantumadiel
DAMWÂLD - De gemeenteraad van Dantumadiel heeft vijf nieuwe raadsleden: Hilbrand Visser (CDA), Heerke Kooistra (SGP), Thealize Kooistra-Roorda (Gemeentebelangen), Joran Jager (BVNL) en Jari Weistra (FNP). Martin
Frensel is beëdigd als interim-griffier.

BVNL is nieuw in de raad. De VVD is door de verkiezingsuitslag haar zetel
verloren. Deze partij werd afgelopen vier jaar vertegenwoordigd door Gerda
Bos-Jonkman. Zij nam afscheid van de gemeenteraad, net als Romke Postma
(Gemeentebelangen), Wietse Stienstra (Gemeentebelangen), Jan Jitse Visser
(CDA), Adrie Slomp-Ludolphie (CDA) en Tom Bakker (SGP).

De bronzen 3D plaquette van de
stad is het goede doel dat is uitgekozen door de drie serviceclubs in
Dokkum. De financiering van het
bijzondere beeld kent een opvallende herkomst. In 2020 schonk
de Rabobank haar kunstcollectie
uit het kantoor in Damwâld aan
Rotaryclub Dokkum, Lionsclub
Noordoost Friesland en Lionsclub
Dokkum Bonifatius. Aan de drie
serviceclubs het verzoek de werken
te veilen en de opbrengst te gebrui-

ken voor een lokaal goed doel.
De bronzen 3D plaquette zal in het
hartje van de Dokkumer binnenstad een mooi plekje krijgen. Met
de plaquette hopen de drie serviceclubs iedere bezoeker van hun stad
te trakteren op alle highlights die
Dokkum kent. Van de nieuwe IJsfontein tot de unieke contouren van
de bolwerken, ieder detail zal in de
bronzen plaquette met de grootste
precies vorm krijgen.

Bijeenkomsten over
het pensioenstelsel
N OA R D B U RG U M
- Van je salaris wordt
iedere maand geld ingehouden voor AOW en
een aanvullend pensioen. Wat gebeurt
er met dat geld van jou? Voor wie betaal of spaar je? Is het voor jezelf straks,
of betaal je voor de mensen die nu 67
jaar of ouder zijn? Eten gepensioneerden jouw geld op of hebben ze dat zelf
gespaard? Gaat je AOW of pensioen
omhoog als het minimum loon omhoog gaat? Hoe zit het eigenlijk? Weet
jij het? Topman Willem Noordman van
vakbond FNV komt woensdag 20 april
naar dorpshuis de Balstien (van Cronenburgweg 1) in Noardburgum om
hier met je over in gesprek te gaan en
uitleg te geven. Bij ons telt je mening of
je nu Vakbondlid bent of niet! Om jong
en oud, werkenden, studerenden en gepensioneerden kans te geven aanwezig
te zijn, zijn er twee bijeenkomsten, de
eerste om 16:00 uur en de tweede om
19:00 uur. De toegang is gratis.

Heilige Humor in De Retraite
TWIJZELERHEIDE/DOKKUM - Wâldpyk Kees Postma (1982) is geboren in
Twijzelerheide en Baptisten voorganger in Dokkum en Burgum. In zijn
boek ‘De Retraite: een lichtvoetig en humoristisch verhaal over een
voorganger op zoek naar zichzelf’ kruipt hij in de huid van dominee David
Keizer en combineert hij moeiteloos diepe geestelijke lessen met knotsgekke humor.

hij het nodig vindt om voorgangers,
geestelijk leiders en kerken in dit boek
een spiegel voor te houden.
Gesigneerde exemplaren zijn te verkrijgen bij de Boektiek, Hoogstraat 12
in Dokkum. Via www.boektiekdokkum kun je het boek ook thuis laten
bezorgen of klaar laten leggen. Uiteraard is het boek ook op andere plekken
fysiek en online breed verkrijgbaar.

Verloren
oorlogskind
DOKKUM - Dinsdag 26 april
verschijnt het boek ‘Verloren
oorlogskind’ van Thomas
Sijtsma uit Dokkum. Dit boek
gaat over twee paar ouders die
dezelfde zoon verloren, over
mensen die dapper durven
zijn tegen de klippen op, over
onvoorwaardelijke liefde en
een levenslange gevangenis
van gemis en verdriet.

Rond de verschijning van het
boek komt de tachtigjarige Harry
Davids vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. Hij keert
terug naar Noordoost-Friesland
en komt naar Amsterdam voor
de lancering van het boek. Op 2
mei worden er stolpersteine geplaatst voor zijn ouders op hun
oude adres.
Thomas Sijtsma (Dokkum, 1985)
kwam na zijn universitaire studie
geschiedenis terecht in de journalistiek. Hij schrijft sindsdien onder andere voor de verzetskranten
Trouw en Het Parool. Verloren
oorlogskind is zijn derde boek,
eerder verschenen de wielerboeken Renner met rede (2017) en
Het Beest (2018).

Hoofdpersoon David, een vermoeide
voorganger, verbaast zich regelmatig
over de christelijke cultuur, de kerk en
alles wat daarbij hoort. Voortdurend
speelt deze vraag door zijn hoofd:
Should I stay or should I go? Ten
einde raad besluit hij een retraite te
gaan volgen in Ierland, samen met
andere opgebrande herders uit verschillende denominaties. In dit boek
wordt duidelijk dat een herder ook
maar een schaap is en dat om jezelf
kunnen lachen even helend kan zijn
als een gereformeerde drietrapsraket
vanaf de preekstoel.
De eerste recensies zijn veelbelovend en
inmiddels wordt het boek ook door de
landelijke christelijke media opgepikt.
Op 25 april is Kees, van 10.00-12.00, te
gast bij Groot Nieuws Radio om meer
te vertellen over De retraite en waarom

Op www.keespostma.com vind je
meer info over Kees, het boek én een
aantal humoristische columns.

Nieuwste trends bij Klean & sa
TWIJZELERHEIDE - Negen mooie dames showden eind maart de nieuwste
voorjaarscollectie van het seizoen 2022 bij Klean & sa in Twijzelerheide. Door
middel van een grote partytent was er via de winkel verbinding gemaakt met
de feestzaal bij ’t West welke voldoende ruimte bood voor alle aanwezigen.
Onder het genot van een hapje en een drankje kon het publiek hier ruim een
uur lang genieten van de nieuwste artikelen en trends op modegebied.

Prachtige (felle) kleuren, grafische
prints, bloemenprints en diverse modellen en lengtes broeken werden er
geshowd. Aan de nog altijd populaire
dierenprint wordt dit seizoen een leuke ‘twist’ gegeven door het gebruik van
andere kleuren. Ook de flared pants
wordt, na enige terughoudendheid,
steeds populairder. Hier wordt ook op
ingesprongen met de bovenkleding.
Veel tops in knit, gehaakte look, en
shirts in lekker veel kleurtjes en prints.
Een leuke opkomende trend is ook de
pofmouw die we in diverse t-shirts en
blouses zien, van bescheiden tot groot.
Er werden in totaal maar liefst 54 sets
geshowd van onder andere de merken
Red Button, &CoWoman, Yest, Enjoy,
Jacqueline de Jong enzovoort. De diverse sieraden maakten het compleet. Ook
van het vlotte en betaalbare plus size
merk Only Carmakoma (42-54) werden
er prachtige sets geshowd. DJ Gemma
verzorgde voor de muziek. Naast kleding vind je bij Klean & sa ook de steeds
populairder wordende wasparfums. Er is
keus uit een ruime collectie van geuren
om je was die ultieme geurboost te geven. Ook zijn er aan de parfums van Parfum Point Refill de afgelopen tijd weer
de nieuwste geuren toegevoegd.
Voor meer informatie, volg Klean &
sa op Facebook en Instagram of kom
langs in de winkel.
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“Oplossingen in
duurzaam stoken!”


Damzijl 9
9101 PP Dokkum

Scan en ga naar
de webshop!

“Gasloos verwarmen
met oog voor mens &
milieu”


Damzijl 9
9101 PP Dokkum

+31 519 760 705
info@defro.nl

+31 519 760 700
info@attackbenelux.nl

www.defro.nl

www.attackbenelux.nl

De leukste schoenentrends

Scan en ga naar
de webshop!

Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

Gabor

Mexx

RegioBank

De klantvriendelijkste
bank van Nederland
editie 2021

Xsensible Stretchwalker

Wolky

Remonte

Kijk voor meer schoenentrends op onze website:

www.fokkingaschoenen.nl
Winkelcentrum Damwald, Conradi Veenlandstrjitte 10, Tel. 0511-421025

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

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

OENTSJERK - Het seniorenorkest ‘Ryk Troch Muzyk’ uit Trynwâlden
houdt op zaterdag 30 april vanaf 14.30 uur een ‘Bevrijdingsconcert’ in Pro
Rege onder leiding van dirigent Douwe Veenstra uit Feanwâlden. Er is een
heel muzikaal en herkenbaar programma samengesteld met ondersteuning
van zanger Doeke Visser uit Burgum. Laat u verrassen door de muzikanten
die bijna allemaal de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en dus
niet de jongsten meer zijn, maar toch nog geweldige muziek kunnen maken.

De Spiker yn Ternaard hâldt
iepen hûs nei werûntwikkeling

De Kruidhof opent
een kleurrijk nieuw seizoen

TERNAARD - It eardere wensoarchsintrum De Spiker yn Ternaard, dat yn de
ôfrûne moannen werûntwikkele is ta hierapparteminten, hâldt op sneon
23 april fan 11.00 oant 15.30 oere iepen hûs. Potinsjele hierders, ynteressearre omwenners en de parse binne dêrby fan herte wolkom om it
eigentiidske konsept mei 74 studio’s en apparteminten te besjen.

BUITENPOST - Op dinsdag 12 april gaan Botanische Tuin De Kruidhof en
het IJstijdenmuseum in Buitenpost weer open voor publiek. De afgelopen
winterperiode is er volop gewerkt aan het opfleuren van De Kruidhof en
het IJstijdenmuseum.

De Spiker, lange tiid de spil fan it
doarpslibben yn Ternaard, is yngripend
ferboud ta in wenlokaasje foar likegoed
starters as âldere allinnichsteanden en
pearen. It kompleks, dat ek foarsjoen is
fan iepenbiere romten, is bedoeld foar
minsken fan 20 oant 100 jier dy’t selsstannich wenje wolle, mar it aardich
fine om inoar te helpen of gewoan op
te sykjen. Fansels sûnder hokker ferplichting, ferlies fan selsstannichheid
of privacy dan ek. De wenstudio’s foar
starters wurde ferhierd foar in priis ûnder de hiertaslachgrins.
Ynteressearren kinne op 23 april yn
twa modelwenningen besjen hoe’t

De Spiker der fan binnen útsjocht.
De makelder is de hiele dei oanwêzich om fragen te beäntwurdzjen en
om ynskriuwingen te begelieden. De
oplevering fan de earste wenningen
is op 15 maaie. Dy datum, en ek dy
fan de iepen dei, binne inkele wiken
letter wurden yn ferbân mei oprûne
stoarmskea. Wa’t net wachtsje kin en
no al mear witte wol, kin terjochte op
de webside www.despiker.frl.
Fotobijschriften: Ofbylding links:
modelferzje fan appartemint foar âldere hierders. Ofbylding rjochts: modelferzje fan wenstudio foar starters.

De winkel heeft een metamorfose
ondergaan, de droogschuur is gerenoveerd en teruggebracht in karakteristieke staat en we zijn bezig met
het aanleggen van de grootste bramencollectie van de wereld.
Kleur op de Kruidhof

Om De Kruidhof een vrolijker aanblik te geven is er volop geschilderd.
Na een oproep in de krant hebben
we vele restjes verf mogen ontvangen
vanuit de gehele provincie. Deze verf
hebben we gebruikt om onze meubels, bloempotten en bakken te voorzien van vele verschillende kleuren.
Het is een vrolijk geheel geworden.
Moderne winkel

De winkel heeft een ware metamorfose ondergaan. Ook hebben we het
assortiment van de winkel en verkooptuin flink uitgebreid. Het IJstijdenmuseum is gerenoveerd en daarmee toekomstbestendig. Daarnaast
hebben we de agenda voor 2022
voorzichtig durven vullen met vele
leuke activiteiten voor jong en oud.

Interkerkelijke Paasviering
in sporthal Damwâld
DAMWÂLD - Op Paasmaandag
18 april om 9.30 uur wordt de Interkerkelijke Paasviering voor het
eerst gehouden in de nieuwe sporthal
‘de Campus’ aan de Badhuisweg in

Damwâld. Het thema is Ongezien…
Een nieuw begin. De viering wordt
geleid door ds Jaap Miedema en aan
de dienst werken verder mee: Brassband ‘Ere zij God’ uit Damwâld en de
Gospelgroep ‘the Lighting Stars’ uit
Ureterp. Er is oppas geregeld voor de
allerkleinsten.

Leuk voor kinderen

Kinderen kunnen zich op De Kruidhof heerlijk uitleven in onze grote
natuurlijke speeltuin. Er is een klimheuvel en een glijbaan voor de kleintjes en voor de grotere kinderen is er
een uitdagende klimtoren, een kabelbaan, water en zand, heel veel zand!

TIP: neem droge kleren en laarzen
mee.
Gratis speurtocht

Dit jaar hebben we voor alle kinderen een gratis speurtocht. Samen met
onze mascotte Hotse kunnen kinderen op zoek naar ‘miniatuurpoppetjes’. Al zoekende naar de letters
komen de kinderen op een speelse en
educatieve manier in aanraking met
bloemen, planten en kruiden. Deze
route maakt het bezoek voor kinderen en volwassenen extra leuk.
Pasen op De Kruidhof

Tot en met koningsdag 27 april hanteren wij een speciaal entreetarief.
Volwassenen betalen €5,- en kinderen van 5 t/m 11 jaar slechts €2,-. Dit
speciale tarief geldt dus ook tijdens
de Paasdagen. Op beide Paasdagen
is De Kruidhof geopend van 12.0017.00 uur.
Koningsdagmarkt

Op woensdag 27 april organiseert
De Kruidhof de Koningsdagmarkt.
De markt staat in het teken van Tuin
& Natuur. Er zijn diverse deskundigen aanwezig om je te voorzien van
tips en advies. Van tuinarchitectuur
tot natuurfotografie en boomverzorging. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Kinderen kunnen zich
laten schminken of lekker ravotten in
onze grote, natuurlijke speeltuin.

Keningsdei in
De Westereen
DE WESTEREEN - Woensdag 27
april zal De Westereen in het teken staan van Keningsdei. Een
dag met veel en gevarieerde
activiteiten. Naast de vrijmarkt
is ook dit jaar weer veel ruimte
voor muziek. Het ‘Westereender Oranje Komitee’ (W.O.K.)
hoopt er weer een sfeervolle
dag van de maken. De 6e editie
van Keningsdei wordt georganiseerd op en rond het fjildtsje
achter De Ferbingsstjerke.

Tijdens Keningsdei, die van
13.00-19.00 uur op het programma staat, is er veel ruimte voor
de traditionele vrijmarkt. Vanaf
12.00 uur kunnen mensen hun
handelswaar opstellen voor de
verkoop. Aanmelden is niet nodig. Het podiumprogramma start
om 13.30 met Sportdance WomenSupport onder leidding van
Maria van der Kooi, gevolgd door
optredens van Jelle Jitze, Gyna,
Turbo M, Benno en de Blondies.
Het slotstuk wordt verzorgd door
een gezamenlijk optreden van alle
deze toppers bij elkaar.
Op het fjiltsje zijn er natuurlijke
meerdere springkussens, een pannakooi, een survivalbaan, een
touwtrekkast met leuke cadeautjes, Clowns Binkie en Klinkie
zijn er om hun ballonnen kunsten
te vertonen en de kleine kinderen
te vermaken. Voor de kinderen is
er ook nog de kop van Jut. Voor
de ‘grotere’ mensen, en de waaghalzen onder ons, de Rodeo Stier.
Ook zal er erg verassend theater
in en rondom de toiletwagen zijn
en er is een unieke mogelijkheid
om foto’s te maken in het fotohokje. Aan eten en drinken is uiteraard ook ruimschoots gedacht.
Verder kunnen bezoekers dit jaar
weer meedoen aan de ‘grote bord’
verloting. De prijzen worden ongeveer vanaf 17.30 uur bekend
gemaakt.

Waddentour uitgebreid met drie nieuwe dorpen
WIERUM/TERNAARD/OOSTMAHORN - De Waddentour – een toeristische en
cultuurhistorische route langs verschillende dorpen in Noardeast-Fryslân
– is uitgebreid met drie dorpen. De route is in 2016 ontwikkeld door vier
dorpen met een beschermd dorpsgezicht, te weten Ee, Paesens-Moddergat, Holwerd en Metslawier. Daar zijn de drie dorpen Wierum, Ternaard
en Oostmahorn nu bijgekomen. Op zaterdag 23 april is de feestelijke
opening van deze vernieuwde Waddentour.

bord is een viercijferige code geplaatst
die aanvullende informatie geeft over
de geschiedenis van het betreffende
historische pand. Daarnaast is er een
website ontwikkeld (www.waddentour.nl) waarop liefhebbers thuis nog
eens rustig kunnen nagenieten van
deze tocht.
Verbindingsroute

De Waddentour omvat verschillende
dorpswandelingen in de zeven dorpen. In elk dorp zijn bordjes geplaatst
bij bijzondere panden en plekken om
de rijke historie van de dorpen in
beeld te brengen. Op een groot welkomstbord aan het begin van het dorp
is meer informatie te vinden over de
Waddentour en bij toeristische infor-

matiepunten in de regio zijn folders
verkrijgbaar.
Gebruiksvriendelijke app

Bezoekers met een smartphone kunnen gebruik maken van de gebruiksvriendelijke app die hen naar en door
deze zeven prachtige dorpen begeleidt
langs de verschillende bordjes. Op elk

Bijzonder is dat de wandelroutes door
de zeven dorpen onderling weer met
elkaar verbonden zijn door een grote
route die zowel per fiets, in de auto
als te voet kan worden afgelegd. Deze
route van ongeveer zestig kilometer is
eveneens te vinden op de website van
de Waddentour. Ook zijn daar tips
te vinden van plekken waar toeristen
desgewenst kunnen overnachten als ze
de tocht over meerdere dagen willen
verspreiden.
De Waddentour is mede mogelijk gemaakt door de gemeente NoardeastFryslân, provincie Fryslân en tientallen
sponsoren uit de deelnemende dorpen.
Meer informatie:
www.waddentour.nl
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Noordelijke Autocross Club hoopt op 3000 bezoekers in Kollum

‘Eindelijk kunnen autocrossers
weer de baan op’
KOLLUM / DE WESTEREEN - Autocross is zoveel meer dan alleen een dagje racen op het circuit. Autocross is ook
maandenlang ‘s avonds met vrienden sleutelen aan je auto en de hele winter uitkijken naar de eerste cross
van het seizoen, om vervolgens op die eerste cross blij te zijn de mensen terug te zien waar je het voorgaande
seizoen gezonde rivaliteit mee had.
Tekst: Johanna Kommerie Foto’s: RaRaRacing.nl

Paasmaandag 18 april staat bij veel
liefhebbers van autocross rood omcirkelt in de agenda. Dan vindt namelijk
de eerste cross van NAC Autocross
plaats op de keiharde kleibaan van
het Van der Schaaf Circuit in Kollum.
Eén van die liefhebbers is Silke Jongbloed uit De Westereen. Als secretaris
van NAC Autocross is ze het hele jaar
door betrokken bij de voorbereidingen
van de drie crossen die dit jaar in Kollum verreden worden. Daar zit veel
werk in, want er worden hoge eisen
aan bijvoorbeeld veiligheid gesteld.
Daarnaast stapt ze ook zelf in de auto
om in de Rodeoklasse haar krachten
met haar tegenstanders te meten. ,,De
afgelopen twee jaar hebben we maar
twee keer een cross kunnen organiseren en dan ook nog met beperkingen.
We zijn blij dat we nu weer zonder
restricties los kunnen. Dat hebben we
echt gemist!”

Warm hart voor de autosport

Voor de NAC was de coronatijd een
lastige tijd. Net voordat corona losbarstte had de club, die al sinds 1980
actief is, veel geïnvesteerd in de baan.
Omdat de vaste kosten voor de club
wel doorliepen, maar er nauwelijks in-

komsten waren, hield de club in 2020
een inzamelingsactie die uiteindelijk
€3500,- opleverde. ,,Dat was erg mooi
om te zien, dat zoveel mensen de club
een warm hart toedragen”, aldus Silke.
Op een gemiddelde cross in Kollum

komen zo’n drieduizend man publiek
af. Zowel publiek als rijders roemen
de baan in Kollum vanwege de keiharde kleigrond. Dit zorgt voor extra
snelheid en dus spektakel op de baan.
Wie toekijkt kan de rivaliteit op de
baan niet ontgaan. Zeker in de klassen waarin contact toegestaan is, gaat
het er nog wel eens hard aan toe.
,,Buiten de baan merk je echter vaak
weinig van die rivaliteit”, vertelt Silke.
,,Daar is de sfeer heel gemoedelijk. Ik
zeg wel eens: vrienden op het rennerskwartier, vijanden op de baan.” Silke
doet inmiddels al veertien jaar aan autocross, eerst vier jaar in de juniorenklasse, en sinds haar achttiende in de
Rodeoklasse. De motorolie stroomt
haar door het bloed. ,, Ik wist als klein
meisje al dat ik ook wilde gaan crossen. Mijn vader heeft meer dan vijfendertig jaar gecrosst, hij is nu mijn
monteur.”

Junioren doen het goed

Naast de cross op Paasmaandag staan
ook Pinkstermaandag 6 juni en zaterdag 17 september op de agenda van
crossers. Tijdens deze dagen meten
rijders in de volgende klassen hun
krachten: Standaard 1850, Standaard
2000, Junioren, Rodeo, Vrije Standaard, Stockcar F1, Stockcar F2 en
Stockcar F2 Junioren. ,,Het is mooi
om te zien dat de junioren het zo goed
doen. Zodra zij doorstromen naar de
seniorenklassen hebben ze al de nodige ervaring. In de Stockcar F2 merk je
bijvoorbeeld dat de jongens die nu net
met de senioren meedoen het goed
doen, zelfs in Engeland waar er veel
meer een autocrosscultuur heerst kunnen ze goed meekomen.”
Bijzondere klassen te gast

Tijdens elke cross is er naast de ‘standaard’ klassen ook iedere keer een
gastklasse. Op Paasmaandag zijn dat
de Alderwetske Stockcars. ,,Dat is
een groep stockcarrijders die rijdt
met oude auto’s. Sommige auto’s zijn
vijftien jaar oud, maar er zitten ook
veertig jaar oude stockcars bij. Die
gastklasse is een soort demo, waarbij
het publiek kan zien hoe er vroeger
gereden werd.” Pinkstermaandag zijn
de Sprinters te gast in Kollum, en 17
september wordt het publiek verrast
met de Bangerstox. ,,Dat eindigt dan
met een Demolition Derby, waarbij
ze doorgaan tot er maar één overblijft.
Bij hen gaat het minder om het racen,
maar meer om met een zo kapot mogelijk auto weer naar huis te gaan. Dat
zorgt gegarandeerd voor spektakel!’’

COLUMN

Hometrainer
In de hal staat een hometrainer, ooit
aangeschaft vanwege een noodzakelijke revalidatie. Af en toe klim ik op het
apparaat, want bewegen is goed voor
de mens en als het buiten geen technisch fietsweer is, is het een alternatief.

moeder, die in onmacht op de vloer
lag, nog net de telefoon binnen handbereik had en hem belde. Hij vroeg
wat er aan de hand was en mem zei:
,,Ik bin mei de hometrainer oer de
kop slein.’’

Niets is saaier dan fietsen op een
hometrainer. Je komt geen mens tegen en geen meter vooruit. Je hoeft
niet te letten op overstekende eenden
of elektrisch aangedreven bejaarden.
Je kan je geest uitschakelen, want er
kan je niets gebeuren.

Dus helemaal ontbloot van gevaar
is het niet, maar met de hometrainer over de kop slaan is als met een
roeiapparaat in het riet sturen of zinken: het komt zelden voor. Dus je
maalt onbekommerd de benen rond
en laat je gedachten gaan.

Hoewel, bedenk ik me plotseling, een
vriend vertelde eens van zijn oude

Zo kwam ik op Rutte, die wil dat we
de knop omzetten wat ons energie-

verbruik aangaat. De cv twee graden
lager zetten, huizen isoleren en maar
een dikke trui aantrekken. Allemaal
om de Russen onder druk te zetten.
Ergens las ik, dat we met de helft
minder Russisch gas toe kunnen als
1 miljoen mensen in plaats van dagelijks een kwartier maar vijf minuten
onder de douche zouden staan. Wat
een mens een kwartier lang onder de
douche moet, is mij een raadsel, vijf
minuten is al lang, maar dit terzijde.
En toen vroeg ik me af hoeveel ongebruikte energie er door mensen
op hometrainers wordt opgewekt. Ik

dacht aan pake, die ooit vertelde dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog beppe op zolder op een fiets rond trapte
en zo via de dynamo stroom opwekte,
waardoor pake naar Radio Oranje kon
luisteren.
Dat moet tegenwoordig ook kunnen,
misschien konden we zo wel helemaal
van het Russisch gas af komen. Ik
belde Rutte, die zei dat het een lumineus idee was en dat hij een commissie in het leven zou roepen. Dan weet
je het wel.
Bonne Stienstra
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DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:
GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO

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

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

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

VERKOCHT

De Westereen
Salomon Levystrjitte 2

Harkema
De Singel 3 a

Surhuisterveen
Drachten
Burmaniastraat
19
Westersingel 10

Verkocht

Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Vraagprijs:
k.k.
Vraagprijs: € €219.000,159.500,- k.k.

VERKOCHT

Lutjegast
Opende
Rikkerdaweg 12
Sjallemastraat
43
Vraagprijs: €227.500,- k.k.
VERKOCHT

De Koaten 6 A
Verkocht

Ritmasterswyk 12
Verkocht

Buitenpost
Drachten
Ried
Westersingel
6 -8
10
Huurprijs:
p.m.
Vraagprijs: €€562,50
159.500,k.k.

VERKOCHT

Surhuisterveen

Feike Wybrensstrjitte 13
Verkocht

Opende
Bensmastraat 32
Vraagprijs: €184.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Kootstertille

Boelenslaan

Marum

Holtropslaan 4
Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

Harkema

Betonwei 44
Vraagprijs: €975.000,- k.k.

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

VERKOCHT

Drachten
Koperslagersstraat 40

Buitenpost
Buitenpost
Sebaldeburen
Augustinusga
4
Waling 22
Dykstrastraat 4 Waling
Geawei
KerkwegDykstrastraat
41

Verkocht

Vraagprijs: €169.500,- k.k.
Verkocht

€169.500,- k.k
k.k.
Vraagprijs: €319.000,-

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

