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‘Pak de fyts en sjoch om dy hinne’
WESTEREEN/DAMWÂLD - Mede door corona is Noordoost-Friesland meer in 
trek bij toeristen. Dat stelt wethouder Rommy Kempenaar die toerisme in 
zijn portefeuille heeft. ,,Ik hear ek fan hoarekaûndernimmers dat se mear 
toeristen oer de flier ha as yn it ferline.’’

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Nu Kempenaar opnieuw benoemd is 
tot wethouder heeft hij weer recreatie 
en toerisme in zijn portefeuille. ,,Dêr 
bin ik bliid mei, want it past by myn 
oare portefeuilles, lykas ekonomy en 
ûndernimmen. It fernaamste is dat wy 

as kolleezje fasiliteare foar de ûnder-
nimmers. De ûndernimmers witte sels 
it bêste wat toeristen wolle. Sy kreëare 
de klantenreis en wy moatte derfoar 
soargje dat it gebied geskikt is om te 
kuierjen, te fytsen en it wetter op te 

gean’’, aldus de wethouder van Dantu-
madiel. Hij stelt dat de gemeente dat 
niet alleen kan. ,,Toeristen tinke net 
yn gemeentegrinzen, derom wurkje 
wy út de Regiodeal wei gear mei ús 
buergemeenten Noardeast-Fryslân, 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.’’ 

Rust en ruimte
Wat dit gebied zo bijzonder maakt 
is volgens Kempenaar de rust en de 
ruimte. Vooral in een land van verste-
delijking wordt er volgens de wethou-

der met andere ogen gekeken naar het 
coulisselandschap en natuurgebieden 
als It Bûtenfjild, Houtwiel en de Mie-
den. In zijn eigen woonplaats – De 
Westereen – zijn de camperplaatsen 
bij Jachthaven ’t Eibernêst door het 
publiek zelfs uitgeroepen tot favoriet. 
,,Dizze minsken kinne wer in bor-
rel drinke by kafee de Stapper en in 
hapke ite by Old Dutch. Wy wenje 
hjir yn in unyk gebied, allinnich ha we 
dat sels net altyd yn ‘e gaten. Foaral 
yn coronatiid seachst dat minsken út 

de Randstad bliid wienen om út de 
drokte te wêzen.’’ 

Randvoorwaarde is wel dat er ook 
wat te beleven is in de omgeving. En 
daarbij kan de gemeente de onderne-
mers weer faciliteren. Als tip raadt de 
wethouder mensen aan om tijdens een 
fietstocht eens naar museum de Sû-
kerei in Damwâld te gaan, of naar de 
Schierstins in Fewanwâlden, of met de 
kinderen naar Sanjessafari. ,,Oftewol, 
pak de fyts en sjoch om dy hinne.’’

VANDAAGIN DEZE KRANT:dé TOERISTENBIJLAGE van 
Noordoost-Friesland
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Hoogmoed
‘Twaalf kilometer wandelen op een 
dag; is dat niet wat weinig voor een 
wandelvakantie?’ Ik hoor het mezelf 
nog hardop zeggen toen we begin 
dit jaar de huttentocht in Oostenrijk 
boekten. Eindelijk kwam die langge-
koesterde wens uit: een wandelvakan-
tie door de bergen. Van hut naar hut 
met zo’n stoere rugzak. Geen telefoon, 
geen werk, geen andere mensen. Al-
leen het vrolijke geklingel van grazen-
de koeien in de uitgestrekte, groene 
alpenweides. 

Half juni was het dan zover. Na flink 
wat oefenetappes door het vlakke 
Friese landschap reden we naar Oos-
tenrijk. Het adembenemend mooie 
wandelgebied rondom de 2941 meter 

hoge Hochkönig in het Salzburger 
Land was een week lang ons domein. 
Bergtoppen die de hemel leken te ra-
ken, versierden ons uitzicht. 

Op dag één stond er weinig op ons 
‘to do’-lijstje. We hoefden alleen maar 
aan te komen in ons hotel en de wan-
delkaarten te bestuderen. Maar op dag 
twee van de wandelvakantie konden 
we meteen flink aan de bak. Vanaf het 
dorpscentrum van Mühlbach zouden 
we in zo’n vier uurtjes naar onze eerste 
hut wandelen, een luttele tien kilome-
ter verderop en zo’n 800 meter hoger. 

Met de wandelbus werden we vanuit 
het hotel naar onze startlocatie ge-
bracht. Samen met twee oudere dames 

stapten we uit bij het Tourismusbüro 
in het dorp. Een vrolijk kwispelende 
jack russell vergezelde het bijzon-
dere stel. Voordat de tocht kon begin-
nen, rookten beide dames eerst hun 
mentolsigaretje bij de bushalte. Het 
was vast en zeker niet hun eerste en 
bleek eveneens niet de laatste te zijn 
die dag. 

Wij fitte wandelaars lieten de oudere 
dames achter bij de bushalte en be-
gonnen vol vertrouwen aan onze tocht. 
Waar we tien kilometer in Friesland in 
nog geen twee uur flierefluitend vol-
tooiden, was het dit keer ‘a different 
cookie’, zoals Louis van Gaal het zou 
verwoorden. 

De eerste klim begon gelijk al in het 
dorp. Aan de strakblauwe lucht was 
geen wolkje te bekennen. Perfect weer 
voor een fotoshoot in een wandelbro-
chure, maar bloedje heet wanneer je 
bepakt en bezakt met een voorraad 
schoon ondergoed en drinkwater voor 
drie dagen naar boven moet klimmen. 

Als ware landgeiten trotseerden we de 
smalste weggetjes langs diepe kloven 
en genoten van de meest prachtige 
vergezichten. Het zweet parelde in de 
volle zon langs ons voorhoofd en ook 

op onze ruggen vormde zich achter de 
zware rugzakken zo langzamerhand 
een plasdrasgebied. Een douche onder 
een schitterende waterval zorgde voor 
de nodige verkoeling. 

De klim leek eindeloos. Achter elke 
behaalde top gloorde weer een nieuwe 
beklimming. Hoe hoger we klommen, 
hoe verder ons zelfvertrouwen daalde. 
We waren toch geen mietjes? Na een 
laatste steile klim zagen we zeven uur 
later dan eindelijk onze eerste bestem-
ming. Een sfeervolle witte berghut, 
waar de pullen met goud glimmende 
bier door de waard aan de gasten op 
het terras werden geserveerd. 

En wie zaten daar tot onze grote ver-
bazing al aan zo’n grote unit te nip-
pen? Inderdaad. De beide dames en 
hun vrolijke witte jack russell. Na 
ontelbare kilometers ploeteren naar 
het einde van de wereld bestond ons 
ontvangstcomité uit twee kettingro-
kende bejaarden en een hond. Ons 
laatste restje hoogmoed verdween op 
die prachtige berg in Oostenrijk als 
sneeuw voor de zon.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ik mag 
graag over kleine dingen vallen. Soms moet 
ik echter de hand in eigen boezem steken. 
Maak ik fouten, die onvergeeflijk zijn, zo-
als in de vorige Tijdverspilling. Ik schreef: 
‘jij meisje in een elektrische stoel.’ Mijn 
excuses hiervoor, ik wist en weet wel beter. 
Gaat u ook op vakantie? Of wordt dit te 
duur? Wellicht koopt u wel wat nieuws 
voor de zomermaanden. Gelukkig kan 
dat gemakkelijk vanuit de stoel. Iets leuks, 
zo gewoon even tussendoor en niet lokaal. 
Wel een beetje opletten uiteraard. En ja, een 
ogenschijnlijk puur Nederlands bedrijf uit 
Amsterdam. Een bestelling geplaatst, na-
tuurlijk niet al te duur, want het is maar 
voor een mooie zomer toch. Betalen via 
After Pay, een goede garantie. De bestelling 
was zomaar geklaard. Lekker snel, binnen 
een paar minuten. Dat dit ook het enige 
snelle in het verhaal was, bleek pas achteraf. 
Het duurde een week, enige weken, bijna 
twee maand. Even een berichtje, een keurig 
antwoord: ja, het product moest uit China 
komen. Stilletjes neuriede ik: ‘het is weer 
voorbij die mooie zomer’. Maar na twee 
maanden, de postbode. En ja, het bloesje ge-
leverd. De eerste oogopslag was voldoende: 
het was waarschijnlijk een Chinese maat, 
de moeite van het passen kon bespaard blij-
ven. Kortom, de maat was niet goed. Toen 
begon het spel pas goed: reacties over en 
weer en uiteindelijk kon het bloesje terugge-
stuurd worden, maar eerst moesten er foto’s 
gemaakt worden. Veel werk voor nog geen 
veertig euro. Gelukkig er kwam een retour-
adres en het kon naar het postkantoor. Het 
adres was in China en opgezocht op Inter-
net bedroegen de verzendkosten bijna 60 
euro. Gelukkig stond er in de mails ook een 
Nederlands adres. Even natrekken. Dat 
ging om een Chinees restaurant in Amster-
dam. Ik blijf voortaan toch maar lokaal.

Jefanka

COLUMN

Bouwen op de plek waar het allemaal begon
DAMWÂLD – Een bijzonder moment was het vrijdag 17 juni voor Bert Adema en Romke Hekstra uit Damwâld. Die 
middag stonden ze op het voormalige schoolplein aan de Wyger Martensstrjitte eventuele toekomstige bewoners 
op te wachten voor hun nieuwbouwproject. Acht halfvrijstaande woningen worden er gebouwd op de plek waar 
tientallen jaren een basisschool stond. De school waar Romke tot twee jaar geleden zijn kinderen nog naar toe 
bracht én de school waar Bert goede jeugdherinneringen aan heeft.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

,,It is wol frjemd hear’’, zegt Bert Ade-
ma als hij door de gangen van de school 
langs de klaslokalen loopt. ,,Moast dy 
wc’s sjen. Yn myn beleving wiene dy 
hiel grut, no sjoch ik der op del’’, lacht 
de makelaar. ,,O ja, hjir ûnder de kap-
stôk moasten Eelke en ik altyd sitte, as 
we straf hiene.’’ Vele juffen zullen zich 
Bert nog herinneren. ,,Ik wie in etter-
ke’’, zo omschrijft hij het zelf. ,,Foaral 
mei juffen koe ik net oerwei.’’ Toch 
kijkt hij terug op een leuke tijd met 
vrienden, sporten en veel met elkaar. 
Hoewel hij er weinig contacten aan 
over heeft gehouden omschrijft hij zijn 
basisschooltijd als de leukste tijd van 
zijn leven. Bert: ,,It wie ûngedwongen, 
we hiene noch gjin soargen oer wat der 
yn de ‘grutte wereld’ allegear gebeurde.’’

Positieve reacties
En nu staat hij weer op dezelfde plek, 
maar dan in een hele andere rol. Bert 
is samen met zijn dorpsgenoot Rom-
ke Hekstra initiatiefnemer van het 
nieuwbouwproject op de plek waar de 
school nu nog staat. De reacties op de 
plannen zijn allemaal positief. ,,Mins-
ken fine it moai en belangstellenden 
komme oeral wei. Net allinnich út 
dizze regio, mar ek út it Westen fan 
it lân’’, vertelt Bert. Hij hoopt dat er 
een mix van verschillende bewoners 
op af zal komen. De doelgroep be-
staat uit doorstarters, gezinnen met 
kinderen, maar toch ook ouderen die 
graag ruim willen wonen zodat ook de 
kleinkinderen hun kunnen bezoeken. 
,,It is moai foar it doarp en dat is ek 
wol ús doel. Tuerlik wolle we der wol 
wat oan oer hâlde, mar it fielt ek as in 
maatskiplike opdracht no’t de wen-
ningnead heech is.’’

Energieneutraal
Spannend was het nog wel, want er 
waren meer kapers op de kust met 
plannen voor deze locatie. ,,Wy hiene 
ek plannen foar de locatie van ba-
sisskoalle De Fontein, dat ha we net 

krigen. Dêr ha wy ek wer fan leard. 
Oer dizze plannen wie de gemeente 
fuortendaliks entûsjast. Se fine it in 
moai plan en dat de wenningen hast 
enerzjyneutraal wurde, sprekt de ge-
meente ek oan.’’ Ook omwonenden 
zijn vanaf het begin bij de plannen be-
trokken en reageren enthousiast. Uit 
ervaring weten de heren hoe belang-
rijk communicatie is bij zo’n project. 
Dat ze geduld moesten hebben was 
een belangrijke les. ,,Wy woene wol 
earder los, mar de prosedueres duorje 
allegear hiel lang.’’ Op het moment 
dat zeventig procent van de wonin-
gen verkocht wordt gaat Bouwbedrijf 
Hekstra van start met de bouw. Rom-
ke: ,,Wierskynlik begjint de sloop yn 
oktober en dan moat it folgjend jier yn 
de simmer klear wêze.’’

Bouwmateriaal
Dat het gebouw dit jaar daadwerkelijk 
gesloopt wordt zal bij sommigen wee-
moedige gevoelens oproepen. ,,Wy 
wolle minsken derom de kâns biede 
boumateriaal út skoalle te heljen, oft 
se der belang by ha. De skoalle sjocht 
der fan binnen noch it selde út as tri-
tich jier lyn.’’ Hekstra wil proberen de 
tegels met ‘De Bron’ – zoals de basis-
school heette – terug te laten komen 
in het nieuwe ontwerp. Ook de naam 
en het logo van het project herinneren 
aan die lang vervlogen tijden. 

Groen wonen in Damwâld
De acht halfvrijstaande herenhuizen vormen samen een woonhofje met 
parkeerplaatsen. Vier woningen liggen tegen de ijsbaan aan. Hier geniet je 
dagelijks van een vrij uitzicht over de achtergelegen weilanden. De andere 
vier woningen liggen aan de straatzijde, waardoor je juist zicht hebt op de 
gezellige reuring op straat. Alle tuinen zijn op het zonnige westen gericht. 
Het plan onderscheidt zich door de ruime kavels, met oppervlaktes variërend 
van 306 m² tot maar liefst 413 m². In zo’n groene wijk passen groene, duurza-
me woningen. De nieuwe woningen voldoen aan de nieuwste duurzaamheids-
criteria van de zogenaamde BENG-woning (Bijna Energie neutrale Woning).
Inmiddels zijn er meerdere belangstellenden en inschrijvingen voor de wonin-
gen. Er zijn nog wel bouwnummers beschikbaar, waaronder de goedkoopste. 
De inschrijving wordt verlengd. 
Meer informatie: www.debrondamwald.nl

Initiatiefnemers Romke Hekstra en Bert Adema bij de 
plek waar de nieuwe woningen worden gebouwd
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Zanger Marcel Smit presenteert
Friestalige single Graceland:

‘Myn leafde foar 
Elvis begjint hjir yn 
De Westereen’
DE WESTEREEN - De zwarte vetkuif, de stoere bakkebaarden en uiteraard het 
prachtige donkere stemgeluid. Wie aan Rock ‘n Roll denkt, denkt aan Elvis 
Presley. Al decennia lang is The King een inspiratiebron voor talloze muzikan-
ten. Zo ook voor zanger Marcel Smit uit De Westereen. Op jonge leeftijd raakt 
hij via zijn neef Jan Grijpstra besmet met het Elvis-virus. Een passie die hij dit 
jaar bekroont met een bijzondere ode: de Friestalige single Graceland.

Tekst: Nynke van der Zee  Foto: Marcel van Kammen

,,Dêr, oan de Parkloane 9 wenne ik as 
lyts jonkje’’, wijst Marcel tijdens een 
wandeling door De Westereen. ,,En 
dêr njonken, op nûmer 11, wennen ús 
omke en tante en myn neef Jan. Krekt 
as by ús thús stie by ús omke en tante 
alle dagen de radio oan. By harren stie 
de radio meastentiids ôfstimd op in 
piratestjoerder. Sa net, dan waard der 
muzyk fan Elvis draaid. Machtich 
moai, fûn ik dat. Ik krij noch pikefel as 
ik der oan weromtink.’’

‘By ús omke en tante stie de 
radio altyd oan’

Memorylane
Het is een trip down memorylane 
wanneer Marcel door de Parkloane 
wandelt. Bij iedere stap komen er 
nieuwe herinneringen boven aan de 
tijd dat hij hier als jongetjes opgroeide 
in de twee-onder-een-kapwoning 
naast z’n oom en tante en neef Jan. 
Hier in De Westereen krijgt het El-
vis-virus voor eens en voor altijd vat 
op beide jongens. 

,,Ik hearde myn allerearste Elvis-plaat 
dêr yn de wenkeamer fan ús omke en 
tante’’, vertelt Marcel. Vol verbazing 
luistert hij als jongetje van een jaar of 
tien naar de zware stem uit de boxen 

van de platenspeler. Alles wat neef Jan 
heeft verzameld van Elvis wil Marcel 
horen. Bovendien heeft z’n neef naast 
LP’s ook volop videobanden van Elvis 
als acteur. ,,Dat fûn ik ek sa geweldich: 
dy rollen fan Elvis yn de film. Fan dat 
stuit ôf woe ik noch mar ien ding: ik 
woe Elvis wurde.’’

The King 
Wanneer er eind jaren tachtig een 
playbackshow in zalencentrum De 
Nije Kûle is, schrijft Marcel zich ra-
zendsnel in. Uiteraard staat er een 
nummer van Elvis achter z’n naam 
op de deelnemerslijst. ,,Ik ha it nûmer 
Return to Sender playbackt’’, herin-
nert hij zich nog exact. ,,Us mem hie 
foar my in Elvis-kostúm makke en ik 
mocht har reade suêde skuon oan ha. 
Spitich genôch kin ik hjir gjin foto’s 
mear fan weromfine, mar ik wit noch 
krekt hoe’t ik my fielde. Ik fielde my 
The King.’’  

Een gevoel dat wordt versterkt wan-
neer Marcel aan het einde van de play-
backshow de eerste prijs in ontvangst 
mag nemen. Er volgen nog meer suc-
cesvolle playbackshows, waarin hij 
steevast een nummer van z’n grote 
idool vertolkt. ,,Ik koe der gjin genôch 
fan krije. It wie Elvis foar en Elvis nei. 
Ik wie der hielendal sljocht fan. En ús 
heit en mem waarden hielendal sljocht 
fan my’’, grijnst hij. 

‘Myn grutste dream as 
jonkje fan in jier as tolve?

Nei Graceland yn Amearika’

Naar Graceland
Marcel moet het als jonge fan in de 
jaren tachtig stellen met de LP’s en vi-
deo’s van z’n grote idool, want een live 
optreden van Elvis zit er niet in. ,,El-
vis joech op 26 juny 1977 syn aller-
lêste konsert. De dei dat ik berne bin. 
Datselde jier is er stoarn yn Graceland. 
Myn grutste dream as jonkje fan in jier 
as tolve? Nei Graceland yn Amearika, 
it plak dêr’t Elvis wenne hie. Der wie 
foar my neat moaiers as dat. En ik woe 
sjonger wurde, krekt as him.’’ 

Die eerste droom - een bezoek aan 
Graceland - staat nog altijd op de 
bucketlist van Marcel. Zijn tweede 
doel - zelf zanger worden - is uitgeko-
men. Al jaren treedt Marcel als singer/
songwriter op met eigen nummers en 
covers. Hij mag zich inmiddels meten 
met collega-troubadours Piter Wil-

kens en Gurbe Douwstra, met wie hij 
sinds 2017 de Frisicana-shows geeft. 

‘Yn myn fersy fan Graceland 
komme myn twa grutte 

leafdes by elkoar’

Twee grote liefdes
,,Yn dizze shows litte wy bekende 
nûmers fan ferneamde Amerikaanske 
artysten hearre, dêr’t wy ús eigen Frys-
ke draai oan jouwe’’, legt Marcel uit. 
,,Gurbe en Piter ha meardere Elvis-
nûmers hearre litten oan it publyk. 
Foar de nije show wie ik fan plan om 
ek in nûmer fan Elvis te dwaan, mar 
doe betochten wy dat wy allinnich nû-
mers spylje fan artysten dy’t noch libje 
foar de kommende sjo. Mar ik bin net 
foar ien gat te fangen”, knipoogt hij. 

Marcel besluit begin dit jaar om het 
nummer Graceland, in 1986 uitge-
bracht door zanger Paul Simon, te 
‘verfriezen’. Hij herschrijft de tekst, 
waardoor er een bijzondere ode ont-

staat aan z’n jeugd en liefde voor The 
King. ,,Yn myn fersy fan Graceland 
komme myn twa grutte leafdes by 
elkoar’’, legt hij uit. ,,Allerearst myn 
leafde foar de muzyk fan Elvis en myn 
dream om nei Graceland te gean. En 
as twadde myn leafde foar myn ber-
tedoarp De Westereen en myn eigen 
skiednis. It is prachtich wurden, al sis 
ik it sels.’’ 

Direct enthousiast
Afgelopen maandag op 11 juli presen-
teerde Marcel zijn nieuwste single in 
het radioprogramma van Harm Weis-
tra bij Omrop Fryslân. Van tevoren 
lichtte hij neef Jan in over z’n nieuwste 
plaat. ,,Ik hie Jan oan de telefoan en 
dy waard fuortendaliks entûsjast. Ek 
by him kamen der allerhanne herin-
nerings boppe oan dy tiid. Geweldich. 
It fielde fuort wer fertroud.’’

Inmiddels is het nummer Graceland 
van Marcel Smit te beluisteren via de 
bekende streamingsdiensten. Wie het 
nummer live wil horen, moet nog even 
geduld hebben. Op 29 januari 2023 
starten de nieuwe Frisicana IV-shows.

Kleintje doarpsfeest in De Westereen 
DE WESTEREEN - Vorig jaar was het vanwege corona niet mogelijk om een 
dorpsfeest in De Westereen te organiseren. Het volledige doarpsfeest – 
zoals inwoners dat gewend zijn - is doorgeschoven naar 2023. Toch wil 
de organisatie dit jaar een klein beetje feest vieren en daarom wordt op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 september een kleintje doarpsfeest gehouden.

Tijdens het kleintje doarpsfeest wor-
den verschillende activiteiten georga-
niseerd. Zo kunnen dorpsbewoners 
rondom Brugchelenkamp genieten 
van koren, kunnen ze zich opgeven 
voor een bustour, zijn er spelletjes 

voor de basisschoolleerlingen, is er een 
‘vaute’ bingo, gevolgd door een ‘vaute’ 
feestavond, kun je met je buurt mee-
doen met de buurtencompetitie en 
wordt er afgesloten met een heus ma-
tinee op de zaterdagmiddag. Het feest 

zou compleet zijn als Westereenders 
tijdens deze dagen de vlag uitsteken.

Opgave activiteiten en (vrij) kaarten
Voor de bustour, bingo en buurten-
competitie is het nodig om je (buurt) 
op te geven. Meer informatie hierover 
en opgave kan via onze website www.
doarpsfeest.nl . De bingokaarten kos-
ten 5 euro. Ben je lid van de doarps-
feestferiening? Dan heb je – per gezin 
-  recht op 2 vrijkaarten voor de vaute 
avond. Kaarten hiervoor zijn op 9 en 
10 september ’s avonds tussen 19.00 
en 21.00 uur af te halen in de Hosse-
bos. Nog geen lid en toch vrijkaarten 
ontvangen? Dan kun je deze avond 
lid worden van de doarpsfeestferie-
ning. Aan de kassa is de entree 10 
euro pp en zijn er geen vrijkaarten 
meer te krijgen. 

Revueploeg 
Revueploeg de Westereen zal de 
avonden voorafgaand aan het kleintje 
doarpsfeest de voorstelling ‘Spul yn ‘e 
Salomon Levy’ opvoeren. Woensdag 
14 en donderdag 15 september ver-
schijnt de revueploeg om 20.00 uur 
ten tonele. Meer informatie over de 
voorstelling is te vinden op de website 
www.revueploeg.nl 

Rockabilly Fest in de 
Teatertún van Broeksterwâld
BROEKSTERWÂLD - Op zaterdag 16 juli vindt er in Broeksterwâld de 
eerste editie van Rockabilly Fest Teatertún plaats van 14.00 tot 02.00.

Een festival voor jong en oud, 
met food & drinks, vintage mar-
ket, springkussens, een overdekte 
dansvloer en... live muziek van 
o.a. Dj RocknRoll Siep, The Wes-
tern Stringbyrds, Tiffany and the 
rhythm boys en John Lewis.

Nieuwsgierig geworden naar de 
timetable? Neem een kijkje of de 
Facebookpagina: Rockabilly Fest 
Teatertún Kaarten zijn te koop 
via www.teatertunbroeksterwâld.
nl voor €22,50 of aan de deur voor 
€25,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Hier aan de Parkloane krijgt het 
Elvis-virus voor eens en voor al-
tijd vat op Marcel Smit en zijn 
neef Jan Grijpstra. Foto: Marcel 
van Kammen

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

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

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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

✃

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

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW

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

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

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

OPEL CROSSLAND 1.2 TURBO 130PK
ELEGANCE airco/ecc, Opel radio 
+navigatie, parkeersensoren v+a, 
enz. HOGE INSTAP, LUXE UITV.
bj 2021 - 11.984 km  € 28.895,-

OPEL ASTRA 1.0 TURBO ONLINE 
EDITION WAGON airco/ecc, Opel radio
+navigatie, parkeersensoren v+a, 
cruise ctrl, enz. LUXE UITVOERING
bj 2018 - 60.697 km € 15.495,-

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST WAGON
125PK TITANIUM airco/ecc, Ford radio
+navigatie, park.sens. v+a, cruise ctrl, 
4-seizoenenbanden LUXE UITV.
bj 2015 - 57.676 km € 13.995,-

RENAULT CLIO TCE INTENS 5-DRS    
airco/ecc, Renault radio+navigatie,  
park.sens. achter, l.m. velgen, cruise 
ctrl, elek. ramen+spiegels LUXE UITV.
bj 2020 - 13.952 km rijklaar € 15.795,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 110PK 
ALLSTAR 5DRS airco/ecc, VW radio 
+navigatie, cruise ctrl, park.sens. v+a, 
trekhaak ZEER LUXE UITVOERING
bj 2016 - 87.493 km € 15.495,-

SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE LAUNCH
airco/ecc, Seat radio +navigatie, elek. 
ramen, cruise ctrl, park.sens. achter, 
l.m. velgen LUXE UITVOERING
bj 2018 - 98.181 km € 17.895,-

RENAULT KADJAR 1.3 TCE 140PK 
BUSINESS EDITON airco/ecc, radio+nav
l.m. velgen, stoelverw., park.sens. v+a, 
cruise ctrl, trekgewicht 1500kg LUXE
bj 2020 - 20.394 km rijklaar € 27.995,-

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI STYLE 
BUSINESS airco/ecc, VW radio 
+nav., l.m. velgen, stoelverwarming, 
parkeersensoren v+a
bj 2021 - 23.101 km € 27.995,-

airco/ecc, navigatie, stoel verwarming, 
pdc voor+achter met camera, led-koplampen, 
cruise ctrl, licht metalen velgen ALLE OPTIES!
bj 2021 - 14.588 km rijklaar             € 29.695,- 

HOGE INSTAP + ZIT HOGE INSTAP + ZIT

pdc voor+achter met camera, led-koplampen, 
ALLE OPTIES!

SEAT
ARONA
1.5 TSI 150PK EVO

FR BUSINESS
INTENSE PLUS

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

bouwvak geopend!!
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 uur

Ook voor al uw
enkel- en sierglas

Tel. 0511-444805

Glavecom verf- en glasgroothandel
Roazeloane 67,  9271 VT De Westereen
Tel. 0511-444805  |  Info@glavecom.nl

de gehele

Roazeloane 67
9271 VT De Westereen

Wij zijn 

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
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Jongste professionele bierbrouwer 
van Nederland in de prijzen
DOKKUM/BURGUM - Tim Cuperus uit Burgum was nog maar 21 jaar toen zijn buurman hem persoonlijk vroeg de 
brouwer van ‘zijn’ Kâld Kletske te worden. Nu, vijf jaar later, brouwt hij zo’n 200.000 liter bier per jaar vanuit 
Brouwerij Dockum. Mooie bijkomstigheid is dat hij meerdere prijzen in de wacht heeft gesleept met het bier. 

Tekst: Klasina van der Werf

Eigenlijk wilde Tim wiskundeleraar 
worden, maar dat liep anders. ,,Ik ha 
nei myn stúdzje twa jier mei in soad 
wille as wiskundedosint foar de klasse 
stien’’, vertelt Tim. Als hobby maakte 
hij ook wel filmpjes dus vroeg zijn 
buurman, Sytze Hoogstins, of hij het 
proces van het bierbrouwen eens op 
camera vast wilde leggen. Sytze was 
namelijk hobbybrouwer. ,,Dat ha ik 
dien en tagelyk fûn ik it bierproses sa 
nijsgjirrich dat Sytse tsjin my sei: ‘Do 
snapst it wol aardich, moatst der sels 
ek mar mei oan ‘e gong’.’’ 

Of er raakvlakken zijn met bierbrou-
wen en wiskunde weet Tim niet, maar 
de manier waarop hij als wiskundele-
raar denkt helpt volgens de brouwer 
wel. ,,Ik tink yn logika. It moat fer-
klearber wêze.’’ In 2014 produceerde 
Sytze Hoogstins zijn eerste ‘kâld 
kletske’, zoals zijn schoonzoon het bier 
gekscherend noemde als hij een flesje 
voor hem uit de kelder haalde (‘wolst 
ek in kâld kletske ha?’). Het begon met 
1000 liter voor de Mitra in Burgum. 
,,Dat wie doe ien fan de earste lokale 
bieren. Yn in maand tiid wiene alle 
kâlde kletskes útferkocht’’, vertelt Tim.

‘Dat hy my dit tafertroude, 
fûn ik in hiele eer’
Dat smaakte naar meer. Binnen vier jaar 
tijd ontwikkelde Sytze maar liefst zeven 
verschillende ‘kâld kletskes’. ,,Yn 2017 
waard hy slim siik. Kanker. Hy koe net 
mear better wurde. Syn skoansoan en 
in ploechje freonen fregen him wat syn 
lêste winsk wie. ‘In eigen bierbrouwerij’, 
wie it antwurd.’’  Tijdens een proeverij 
bij Sytze thuis kwam deze wens bij en-
kele aanwezige ondernemers – onder 
andere van Probo in Dokkum - ten ge-
hore. Zij maakten zijn droom waar. ,,Hy 
hat mei in 3D-bril noch sjoen hoe’t de 
Brouwerij derút kaam te sjen’’, zegt Tim. 
Dat er een belangrijke rol voor hem was 
weggelegd in het verwezenlijken van 
Sytze Hoogstins zijn droom kreeg hij 
op een zondag van zijn leermeester te 

horen. Tim weet het nog goed. Sytze 
zat toen al in zijn laatste levensfase. 
,,Hy sei tsjin my: ik wol graach datsto 
de brouwer wurdst fan it Kâld Kletske. 
Dat die my hiel folle, want ik wist hoe 
precys Sytze wie. Dat hy my dit tafer-
troude, fûn ik in hiele eer.’’

De basis van it Kâld Kletske is altijd 
gelijk gebleven, al is de kwaliteit van de 
receptuur door de jaren steeds meer ver-
beterd. Inmiddels zijn er tien verschil-
lende smaken. De opening van de brou-
werij heeft de grondlegger niet meer 
meegemaakt. Sytze Hoogstins overleed 

in augustus 2017 op 60-jarige leeftijd. 
Een jaar later werd de brouwerij aan 
de Hogedijken in Dokkum geopend. 
Tussen de grote brouwketels prijkt een 
grote foto van Sytze waarop staat dat 
zijn passie door een jongere generatie 
brouwers wordt voortgezet. ,,Hy sjocht 
mei ús mei.’’

Met zijn 26 jaar mag Tim Cuperus 
zich nog steeds de jongste professio-
nele brouwer van Nederland noemen. 
Hij mocht zelfs meedenken over het 
inrichten van de oude klimhal tot een 
professionele bierbrouwerij. Onder-
tussen werkte Tim nog twee dagen 
per week door als wiskundeleraar. Nu 
is hij fulltime bezig met bierbrouwen. 
Hij maakt lange dagen, van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat, maar je hoort 
hem niet klagen. ,, Allinne de brouwe-
rij hie efternei sjoen wol wat grutter 
mocht’’, lacht de bierbrouwer. Nu wordt 
meer dan de helft van het pand in be-

slag genomen door de horeca. Sinds de 
coronamaatregen zijn opgeheven wordt 
het gebouw weer steeds vaker gebruikt 
voor (bedrijfs)feesten, vergaderingen en 
evenementen. 

‘Wy brouwe net foar de priizen’
Kâld Kletske is inmiddels uitgegroeid 
tot een sterk merk dat in heel Fryslân 
wordt verkocht. Elk biertje heeft een 
eigen thema. Samen met Merk Frys-
lân heeft Kâld Kletske de meest in-
spirerende en onontdekte plekken van 
Friesland benoemd op de etiketten van 
het biertje. ,,Op dizze wize hat ús bier 
in tafoege wearde foar de 
ferkeapjende partijen en 
de einbrûkers’’, stelt Tim. 
Het bier is te koop in de 
Friese horeca, slijterijen, 
delicatessenwinkels en 
supermarkten. Daarnaast 
heeft de Burgumer ook 
een nieuw IPA bier (zie kader) ontwik-
keld waarmee hij vier prijzen heeft ge-
wonnen tijdens de World Beer Awards. 
Ook dit bier is weer gekoppeld aan een 
verhaal. ,,Dizze ferhalen – ferteld troch 
Kapitein IPA – binne werom te finen 
op de blikken fan DUTCH IPA. Elke 

ôfbylding fertelt oer de gefaren dy ‘t er 
oerwûn hat én oer de smaken fan de 
betreffende IPA.’’

De gewonnen prijzen ziet Tim als 
een mooie waardering voor het werk. 
,,Mar we brouwe net foar de priizen. 
It bier moat kwalitatyf goed en tagon-
klik wêze’’, vindt hij. De ontwikkeling 
van nieuwe smaken bier gaat door. De 
Black Canon in een zwart blik is de 
nieuwste soort van het merk DUTCH 
IPA en dit zal zeker niet de laatste zijn. 
De verwachting is dat speciaalbier al-
leen nog maar populairder zal worden. 

,,Minsken drinke tsjint-
wurdich leaver in pear 
lekkere bierkes as in hie-
le protte.’’ Tim bepaalt 
de smaak niet in zijn 
eentje, daar komt een 
speciale smaakcommis-
sie aan te pas. Ook heeft 

hij sindskort hulp van een collega-
brouwer, Hester Kuipers, die een paar 
jaar geleden als stagiaire bij hem begon. 
Tim: ,,Ik fyn it moai om stagiaires op te 
leiden. Brouwerij Dockum is derom ek 
in ‘erkend leerbedrijf ’. Dan komt myn 
oplieding as dosint toch noch fan pas.’’

Kâld Kletske 
 bekroond 

Diverse Nederlandse onafhanke-
lijke bierexperts en keurmeesters 
bekroonden de Kâld Kletske Pils 
en de Kâld Kletske Jiertiid uit 
Dokkum tot twee van de allerbes-
te (speciaal)bieren van Nederland. 
De Jiertiid scoorde een zilveren 
medaille. Dit biertje viel in 2020 
ook al eens in de prijzen. ‘Heerlijk 
verfrissend seizoen bier met tonen 
van citrus en een aangename bit-
terheid. De perfecte dorstlesser 
vanwege de droge afdronk met 
gistig karakter en volle schuim-
kraag’, aldus het juryrapport. De 
pils scoorde een bronzen medaille. 
Volgens de jury is dit een heerlijk 
frisse pilsener met een licht bittere 
afdronk en volle, zachte smaak. 

Wat is IPA bier?

De India Pale Ale (IPA) is misschien wel de meest populaire bierstijl van het moment. Het 
ontstaan van IPA  gaat terug naar de 17e eeuw toen Engeland veel overzeese koloniën had. 
Door extra hop aan het bier toe te voegen bleef het bier langer goed. Met het biermerk 
DUTCH IPA is Brouwerij Dockum vier keer in de prijzen gevallen tijdens de World Beer 
Awards. De Bittersweet Victory (Mosaic IPA), Easy does it (Session IPA) én Lemons for 
Lunch (Sour IPA) werden verkozen tot tweede beste (zilveren medaille) van Nederland. 
Daarnaast werd de Hard to Crack (double IPA) blond met een bronzen medaille beloond. 

‘Allinne de 
brouwerij hie 

efternei sjoen wol 
wat grutter

mocht’
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

Schilderwerk
Wandafwerking

 Beglazing

Zwagerbosch T 06 306 808 95

www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Haadwei 51A
9104 BC Damwald

info@gobdewalden.nl
06-46776278

www.gobdewalden.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
Daging Kerrie of Roedjak

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 22,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks)
Foe Yong Hai

2 stokjes Kipsaté
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 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

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

Tevens verzorgen wij uitvaarten met beperkte militaire
eer voor post-actieven en veteranen. Hierbij geven wij
op ceremoniële wijze aandacht aan de veteranenstatus
of Defensie-, politie- of brandweerverleden van de
overledene. De wensen van de overledene en
nabestaanden zijn hierbij uiteraard leidend.   

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

E-mail: info@papilionem-uitvaart.nl

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

WIJ 
ONTZORGEN
U VOLLEDIG

@
dvenonline

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

complexe vraagstukken.

ONTZORGEN
U VOLLEDIG

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

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

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

Keimpe
Gros

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

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

Bodes dag en nacht bereikbaar   •

 
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Sj. de Beer    06-14881806 H. de Hoop    06-37010132
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De natuurlijke bron
De laatste tien jaar verblijven we in de maand juni altijd een paar weken 
op de Waddenparel Texel. Texel heeft mijn voorkeur omdat het gewoon 
groter is en vrijwel alles te bieden heeft op het gebied van de natuur, 
waaronder meerdere nachtzwaluwen. Een voor mij werkelijk imponerend 
gebeuren, waarbij het kan gebeuren, dat je ze op amper tien meter voor 
je zitten. Wellicht zijn ze ook op een van de andere Waddenparels, dat 
weet ik niet.

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

Iedere vakantie pakte ik een stoeltje, 
mijn verrekijker en de telescoop en ge-
noot ik meer dan een uur van de druk-
te in de grote stern kolonies. Je ont-
dekte dat in de ogenschijnlijke wirwar 
duidelijk een structuur zat. Dat jonge 
grote sterns werden verjaagd door an-
dere volwassen exemplaren, maar dat 
de ouders hun eigen kroost wisten te 
vinden om hun een visje te geven. Het 
geluid in zo’n kolonie was oorverdo-
vend, allemaal gekrijs, maar voor mij 
was het totaalplaatje de mooiste en 
zeker meest realistische openlucht uit-
voering. Ik zou zo’n avond niet willen 
ruilen voor de Soldaat van Oranje.

‘Ik was getuige van een drama’
Helaas, dit jaar had ik geen kaartje 
en ik vraag mij af, of ik ooit weer zo’n 
geweldige uitvoering mag ervaren. 

Bijna alles was en leek voordat wij 
vertrokken optimaal. De grote sterns 
waren er, ze broeden en waren in de 
kolonie aanwezig. Toch was er geen 
uitvoering, sterker nog, het geluid was 
verstomd tot een enkele vertwijfeld 
roepende grote stern. De vogelgriep 
sloeg toe, wat ik op het toneel zag, wa-
ren honderden, maar zoals later bleek 
duizenden dode vogels of zieke vogels 
die eenzaam in elkaar gekropen zaten 
onderweg naar hun einde. Ik vond het 
een drama dat mij enorm aangreep. 
Het heeft mijn vakantie negatief be-
invloed. Ik was getuige van een drama. 
Een drama wat zeker kippenboeren 
zullen herkennen, naast hun financi-
ele problemen, de lege hokken, zonder 
hun kippen en de bijhorende geluiden. 
Iets wat ik mij ook afvroeg: hoe be-
langrijk is dit nu? Ben ik een van de 

weinigen? Wat vinden anderen, niet 
vogelaars hier nu van? Waar maak ik 
mij druk om? Zijn deze vragen be-
langrijk? Waarschijnlijk niet. Maar 
mijn verdriet was intens. Je fietst langs 
de Waddenkust van Texel en je telt 10 
grote sterns. Kolonies fiets je voorbij, 
zonder geluiden, zonder dat je het 
weet. Wat was ik blij met de grote 
stern, die zijn jong een visje aanbood. 

‘We moeten ook naar onszelf kijken’
Ik heb niet gestudeerd als bioloog, ben 
gewoon een leek op dat gebied, maar 
ik maak mij zorgen over de natuur en 

de maatschappij. Ik heb geen verstand 
van wat er in de lucht hangt, maar 
weet wel dat de boeren nu behoorlijk 
in een kwaad daglicht gesteld worden 
wat betreft stikstof. Voordat we echter 
gaan wijzen, moeten we wellicht ook 
eens naar onszelf kijken. Tata Steel, 
Schiphol er zijn zoveel milieuvervui-
lende problemen, die onze gezond-
heid bovendien aantastten. Dat er 
iets moet gebeuren, lijkt mij duidelijk, 
maar dan niet alleen bij onze lokale 
boeren, maar wereldwijd. Het is toch 
vreemd, dat DTD in de jaren zestig 
verboden in Nederland, daarna volop 
werd uitgevoerd naar het buitenland, 
bijvoorbeeld Afrika. Kunnen we mis-
schien zelf niet iets betekenen, meestal 
wel denk ik. Wat vaker de fiets pak-
ken, minder tegels of stenen in de tuin, 

bloemen en planten in de tuin die in-
secten aantrekken, minder rotzooi la-
ten slingeren, plastic links laten liggen. 
Allemaal kleinigheden, die een grote 
berg opleveren. 

‘Kijk, geniet en waardeer’
Ik hoop dat iedereen een mooie vakan-
tie heeft, maar ook dat er dan wat aan-
dacht voor ons leven op aarde is. Kijk, 
geniet en waardeer. Neem extremen op 
het gebied van de natuur tot u, maar 
blijf vooral ook genieten van het kleine, 
waarmee u na uw vakantie verder kunt. 
Oh, ja en voor de mensen die thuisblij-
ven, op vogelgebied is het wellicht wat 
rustiger, maar vlinders en libellen zijn 
er nu gelukkig redelijk in aantal. En 
uw tuin biedt meer dan u vooraf denkt, 
leuke plantjes, insecten enz.

Snel-weg
TWIJZELERMIEDEN - De boeren-
zwaluw is een vogel die meestal als een 
flits aan je voorbij vliegt, wanneer je de 
vogel dus benaderd is deze vaak snel weg 
en niet zoals boeren op de snelweg. Als 
natuurliefhebber kom je soms op plekjes 
waar deze zwaluw rustig even bijkomt 

van al dat rondvliegen. Ik deel daarom 
ook deze foto met jullie, zodat de mooie 
kleuren van deze snelle vogel tot zijn 
recht komen. Bovendien is deze soort ook 
relevant vanwege de naam ‘boeren’ zwa-
luw in het kader van het laatste nieuws.

Foto: Robin van der Land

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

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

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

Natuurlijk vastgelegd

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

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

 Natuur in De Westereen
 en Sweacher Mieden.

Natuurlijke bron



10  |  de Westereender  

De Westereender
Keaplju

•  Anja, Snackbar 
Fogelsang 69, info@acservices.nl, 058-7440091

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Autobedrijf Kempenaar 
Bjirkewei 99, info@kempenaar-autos.nl, 0511-441238

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

•  Bandencentrum Bloemsma 
Roazeloane 53, 06-3602 9412
info@bandencentrumbloemsma.nl

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Dozein, Groothandel in slagerij-
benodigdheden 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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Fogelsang 69, tel. 447170

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

•   Kozijn Totaal Friesland / Noordwester Dakkapellen
Ferlinge Stationstrjitte 88, 
info@kozijntotaal-friesland.nl, 06- 5084 8211

•   Matchsen,
Keapmanswei 11, 9271 GG  De Westereen
06-57 872 323, info@matchsen.nl 

•  Nagelproduct
Noarderstationsstrjitte 50
06-27 99 13 25, info@nagelproduct.nl

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
tel. 0512-587777 www.rabobank.nl/dnof, 
Particulieren: 088-722 66 00 Bedrijven: 088-722 66 66

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  RND Techniek 
Roazeloane 71 a, administratie@rndtechniek.nl

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

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

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

•   Simone’s Beautysalon,
Skoallestrjitte 7, 9271 BT  De Westereen
06-18051825, simonesbeautysalon@live.nl

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

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

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

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

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

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

•  Van der Lei Montage 
Roazeloane 73, 06-5355 8394
info@vanderleimontage.nl

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl

Ik ben er voor u.

Henk Visser



DE LEUKSTE TOERISTENKRANT
VAN NOORDOOST-FRIESLAND.

de Westereender
WWW.WESTEREENDER.NL  |  JULI 2022

MOAI FUORT YN DE FRYSKE WÂLDEN

Foto's: Marcel van Kammen
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www.dma.frl

30 
JAAR

 
 

 

WIJ LEVEREN AL 30 
JAAR VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT!

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

 R E N O V A T I E

 

L A M I N A A T

 

O N D E R H O U D

 
K U R K

 

P V C

 

Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl

0511-476925

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Tytsjerk
• Suderein 44

Dokkum
• Beurtvaart 3
• Rondweg 16

Kollumerpomp
• Brongersmaweg 2

Surhuisterveen
• Meander 36

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

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

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

DAMES / HEREN / BABY

28 JULI
Klean & sa’s

DRIE DOLLE DAGEN

29 JULI
50% KORTING

30 JULI
OP ALLES!!!
JEANS, BASICS, PARFUM, SCHOENEN,
BOXERSHORTS, SIERADEN ENZ. ENZ

Wild
SALE

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!Winkelcentrum De Westereen  |  Tel. (0511) 44 14 24

tegen inlevering van deze advertentie

10% korting
(geldig de gehele maand juli ’22)

� DEPLEATS  � DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL

SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Koffie met gebak
- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

ER OP UIT?
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Al meer dan tien jaar 
tijdens vakanties 

terug naar de roots
DE WESTEREEN - Al meer dan tien jaar komen Paul (88) en Fokje (84) 
Aardema uit Haarlem jaarlijks naar camping De Zilveren Maan in De 
Westereen. Hier liggen namelijk Fokje’s roots, zij groeide op in De Wes-
tereen op de Keapmanswei en zat vroeger op de ULO in Damwâld. Toen 
haar ouders nog leefden kwamen ze ongeveer elke zes weken richting 
De Westereen, tegenwoordig viert het koppel er hun vakanties. 

Tekst en foto: Johanna Kommerie

De broer van Fokje woont nog altijd 
in De Westereen en hem bezoeken 
ze dan ook tijdens hun vakantie. 
,,We zijn voor de Pinksterdagen 
hier naartoe gekomen met de cara-
van en we blijven in totaal zo’n drie 
weken”, vertelt Fokje. ,,De kinderen 
hebben ons gebracht en hebben de 
voortent opgezet”, voegt Paul er aan 
toe. ,,Daar hadden we vorige week 
nog lekkage mee, doordat het zo 
ontzettend regende. Toen zijn we 
naar het caravancentrum hier in het 
dorp geweest waar we echt enorm 
goed zijn geholpen. We mochten 
ook een kitspuit lenen, als we die 
dan later maar terug zouden komen 
brengen. Wat een service en ver-
trouwen, dat zou bij ons in Haarlem 
of in Amsterdam ondenkbaar zijn.”

Vrij uitzicht over het water
Naast de familiebanden die het 
echtpaar naar De Westereen bren-
gen is er nog een reden dat de 
Aardemas graag naar camping De 
Zilveren Maan komen. ,,Het is 
een fijne, schone 
camping. Op veel 
campings sta je op 
een veldje en heb je 
als uitzicht andere 
campinggangers. 
Hier staan we bij 
het water en heb-
ben we een heel vrij 
uitzicht. Soms komt er een bootje 
langsvaren, dan zwaaien we even 
naar de mensen op de boot. Maar 

verder is het hier heel vrij.” Zelfs na 
meer dan tien jaar verveelt de omge-
ving niet. Waar ze voorheen echter 
elke dag op de fiets eropuit gingen, 
doen ze het dit jaar wat rustiger aan. 
,,Gisteren zijn we naar de Tegeltjes-
brug bij Gytsjerk gefietst. Dan doen 
we het rustig aan, want het is alles 
met elkaar toch zo’n 35 kilometer 
fietsen. Ik vond het een verademing 
om te zien dat er eigenlijk - behalve 
het bruggetje zelf - niets was. In 
Amsterdam of Haarlem zou er bij 
zo’n plek meteen een koffietentje 
neergezet worden en zou zo’n plek 
min of meer uitgebuit worden. Dat 
is hier niet zo en dat vind ik heer-
lijk”, aldus Fokje.

Eropuit in de omgeving, per fiets 
of met de trein

Naast het Tegeltjesbruggetje be-
zochten Paul en Fokje ook Sim-
merfruit bij Noardburgum. ,,Die 
aardbeien daar zijn echt heerlijk.” 
Voor de volgende dag staat er een 
bezoek aan Assen op het program-

ma. ,,We gaan dan 
naar het museum. 
Hier gaan we met 
de trein naartoe. 
Vanuit De Wester-
een is dat goed te 
doen.” Na al die ja-
ren verveelt de om-
geving dus nog niet 

en weten de Aardemas van iedere 
vakantie steeds weer nieuwe plekken 
te ontdekken. 

Tips van de Aardemas:

Tegeltjesbrug bij Gytsjerk
Simmerfruit bij Noardburgum

Met de trein vanuit De Westereen

‘Wat een service en 
vertrouwen, dat zou 
bij ons in Haarlem 
of in Amsterdam 
ondenkbaar zijn’

Lokale en biologische 
lekkernijen bij Halte Hoogland
DOKKUM - Als je bij Halte Hoogland in Dokkum naar binnenstapt, komen de heerlijke geuren je tegemoet. Je 
voelt je er meteen welkom dankzij het vriendelijke personeel. Eigenaresse Annegreet Boven vertelt je vervol-
gens graag alles over de (h)eerlijke producten die ze hier verkopen. 

Foto’s: Mart Boven

Halte Hoogland is sinds een jaar te 
vinden bij het busstation in Dok-
kum. Het stationsrestaurant maakt 
onderdeel uit van Hoeve Hoogland 
uit Drogeham. En dat proef je. De 
producten worden namelijk allemaal 
zelfgemaakt van on-
bespoten groenten 
uit eigen moestuin, 
zuivel en ijs van de 
geiten, eieren van 
de rondscharrelende 
kippen en vlees van 
Dexter koeien die in 
de wei van Hoeve Hoogland grazen. 
,,Ik heb een passie voor koken’’, ver-
telt Annegreet. ,,Hoe leuk is het dan 
om je eigen producten te verwerken 
in de lekkernijen die we  hier verko-
pen.’’ Mooie bijkomstigheid: Halte 
Hoogland wordt gerund door jon-
geren die door verschillende redenen 
niet meer naar school gaan.

Werk- en leerbedrijf
Annegreet en haar man Erik hebben 
allebei jarenlang in de zorg gewerkt 
en hadden nooit de ambitie om een 
eigen bedrijf te beginnen. Totdat ze 
in 2016 een voedselnetwerk opricht-
ten met als insteek om mensen en 
voedsel dichter bij elkaar te bren-
gen. ,,Leden geven ons in feite een 
renteloze lening en wij betalen hen 
terug in de vorm van voedsel’’, legt 
Annegreet uit. Toen ze hoorden dat 
de provincie Fryslân voor de stati-
onslocatie in Dokkum een maat-
schappelijke ondernemer zocht, 
twijfelden ze geen moment. ,,Wij 
zijn een werk-leerbedrijf en onze 
medewerkers komen voor een groot 
deel uit de buurt van Dokkum. Bo-
vendien komen wij elke week al in 
Dokkum om het overblijfsel van bier 
van Brouwerij Dockum op te halen. 
Dat gebruiken wij als voer voor onze 
koeien. In combinatie met biks is dit 
harstikke gezond en op deze manier 
blijft het voor ons betaalbaar.’’ 

Lunchbox of daghap
Nu het toeristenseizoen weer is be-
gonnen verwacht Annegreet ook bij 
Halte Hoogland reizigers die even 
een ‘coffee to go’ halen. ,,Bij ons krij-

gen ze er altijd iets lekkers bij. Daar-
naast kunnen ze ook kiezen voor 
homemade appeltaart of brownies. 
Vooral de brownies zijn favoriet’’, 
zegt Annegreet. Het valt haar op 
dat veel mensen die naar de Wad-

deneilanden gaan 
bij Halte Hoogland 
een lunchbox bestel-
len. Voor een kleine 
prijs krijgen ze dan 
heerlijke soep met 
een pistoletje naar 
keuze. Maar ook 

voor een ‘daghap to go’ kun je bij 
Halte Hoogland terecht. Deze week 
was dat bijvoorbeeld stoofpot met 
rijst en peultjes. ,,We merken dat 

veel mensen wel een beetje klaar zijn 
met patat en een hamburger. Bij ons 
kunnen ze kiezen voor een lekkere 
gezonde maaltijd, gemaakt met pro-
ducten uit eigen tuin en wei.’’

Pick Up Point
Wat velen nog niet weten is dat Hal-
te Hoogland in Dokkum een Pick 
Up Point is voor onbespoten groen-
ten en biologische vers- en droog-
producten. In het winkeltje zijn ook 
leuke en lekkere producten te koop, 
zoals zelfgemaakte jam, granola of 
zeep van Suver. 

Halte Hoogland is op werkdagen 
geopend van 8.30 – 17.00 uur. 

‘We merken dat 
veel mensen wel 

een beetje klaar zijn 
met patat en een 

hamburger’
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

Tanken
Total Broeksterwoude

Haadwei 40
Broeksterwâld

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

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

Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

Caresse 4500 - Afmetingen 140x200 cm
Let op! beperkte voorraad
Meerprijs 160 x 200 cm
slechts € 150,-

Elektrisch:
€ 1.595,- incl. montage
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Janine en Eline varen mee met de veerboot van Holwerd naar Ameland

Heen en weer over het wad
HOLWERD/AMELAND - Janine Uitterdijk en Eline Westerhof uit groep 8 van de Burgerschool in Dokkum hebben 
voor een opdracht van school (zie kader) kapitein Robert Vermaning geïnterviewd. Hij vaart bijna elke dag 
op de veerboot over de Waddenzee, wat sinds 2009 bij de UNESCO Werelderfgoedlijst hoort. ,,We zijn er niet 
altijd bewust van dat we zo dicht bij zulke mooie plekken wonen.’’ 

Kunt u zichzelf even voorstellen?                                                                                          
,,Ik ben Robert Vermaning, ik ben 
42 jaar en woon in Hollum op Ame-
land samen met Aafke en mijn 3 
kinderen: Justin, Nadie en Lisa.                                                                                            
Ik werk hier al vanaf 2008. Ik ben 5 
jaar matroos geweest, 5 jaar stuurman 
en nu 4 jaar kapitein.’’

Waarom wilde u kapitein worden?
,,Ik vind het leuk om leiding te geven, 
alle dagen is het hier anders. Gister-
avond was het mistig, nu is het mooi 
weer en over 2 uurtjes kan het weer 
heel anders zijn. De afwisseling van 
het weer en het uitzicht maken het 
zo verschillend. De mensen die hier 
naartoe komen, zijn meestal gezellig 
en vriendelijk. Ze hebben vakantie en 
veel zin om naar Ameland te komen.’’

Waar is de kapitein verantwoorde-
lijk voor?

,,Voor alles wat er aan boord gebeurt. 
De kapitein is gedurende de overtocht 
verantwoordelijk voor zijn beman-
ning, zijn passagiers en het schip.’’

Wat gebeurt er als er een calamiteit 
aan boord is?

,,Als er bijvoorbeeld iemand onwel 
raakt aan boord, dan gaan de stuur-
man en de matrozen naar beneden om 

eerste hulp te verlenen. We gaan dan 
zo snel mogelijk naar de dichtstbij-
zijnde haven. Ik draai het schip en bel 

op de terugweg 112. Dan is het hopen 
dat er zo snel mogelijk een ambulance 
klaarstaat. Als er een brandmelding is, 
komt dat op het alarmpaneel binnen. 
Dan gaan we er heen en doen we een 
poging om de brand te blussen. Lukt 
dat niet, dan gaan we zo snel moge-
lijk naar de dichtstbijzijnde haven. De 
brandweer komt dan aan boord om de 
brand te blussen.’’

Wie zijn de eigenaren van deze 
boot?

,,De familie Wagenborg, die hebben 
niet alleen deze boten - de Sier en de 
Oerd - maar veel meer zeeboten over 
de hele wereld. Ze hebben ook nog 
hele grote kranen, vrachtauto’s en nog 
veel meer.’’

Hoe wordt de boot onderhouden?
,,Dat doen we het hele jaar door. Al-
les wat kapot is proberen we direct te 
repareren. De motoren worden elke 
dag onderhouden, door olie te ver-
versen en filters te vervangen. Eens 
in het jaar gaan we met de boten naar 
Harlingen, dan tillen ze de veerboot 
met speciale kranen uit het water. 
Daar maken ze de boten schoon en 
krijgt hij een nieuwe schilderbeurt.                                                       
Dan is hij weer helemaal nieuw voor 
het nieuwe vaarseizoen!’’

Wat vervoeren jullie allemaal met 
de boot?

,,We vervoeren per vaart maximaal 
1200 passagiers en 65 auto’s, maar 
dat kunnen ook vrachtwagens met al-
lerlei soorten ladingen, of fietsen en 
brommers zijn. Er kunnen ook die-
ren vervoerd worden. Honden mogen 
met de passagiers mee op de boot en 
de meeste andere dieren worden ver-

voerd in bijvoorbeeld een paardentrai-
ler, een grote kist of vrachtwagen.’’

Wanneer vervoeren jullie de meeste 
mensen en voertuigen?

,,We vervoeren in de zomer de meeste 
passagiers en voertuigen en dan vooral 
op dagen dat het heel mooi weer is. 
Dan kan er een flinke file van wel 5 
kilometer op de pier in Holwerd ont-
staan.’’

Als er ijs ligt in de Waddenzee, vaart 
u dan ook nog?

,,Zeker, we varen altijd. Behalve als er 
geen water meer is. Met veel ijs is het 
wel wat lastiger, want dat ijs komt wel 
eens aan de onderkant van de boot in 
het roerwerk vast te zitten en raakt 
dan verstopt. Er ontstaat dan vertra-
ging. Als het heel dik ijs is, moet er een 
boot voor ons uit om dat ijs open te 
breken.’’ 

Waar bevinden zich de vaargeulen in 
de zee en hoe weet u waar die zijn?  
,,De vaargeulen in de zee worden 
met rode en groene tonnen (boeien) 
aangegeven. Daar moet je tussendoor 
varen. De weg die we kunnen varen is 
tussen de rode en groene boeien door. 
De rode boeien zijn plat en op de 
groene zit een puntje. In het donker 
kun je zien aan het lampje welke kleur 
boei  het is. De groene boeien hebben 
een groen lampje en de rode boeien 
hebben een rood lampje.’’ 

Hoe weet u waar u heen moet va-
ren in het donker of in de mist?

,,In het donker is dat niet zo span-
nend, want al die boeien hebben                   
een lampje en daar varen we tus-
sendoor. Als het mistig is heb je een 
radar nodig. De radar laat de boeien 
op het scherm zien, daar varen we 
dan tussendoor. Met hulp van dit ra-

darscherm kunnen we veilig heen en 
weer varen.’’

Kunt u iets vertellen over alle appa-
ratuur in de stuurhut?

,,We hebben een soort tomtom, de 
route gaat precies tussen de boeien 
door. Het zwarte lijntje is voor ons 
het ideale lijntje, daar moeten we een 
beetje bij in de buurt blijven. 
We hebben ook een scherm die al-
les laat zien wat er aan boord ge-
beurt. Zoals: verlichting en pompen 
aan en uitzetten, brandmelders die 
aangeven als er brand aan boord is, 
brandstoftanks zodat we weten hoe-
veel brandstof nog aan boord is en de 
hoeveelheid water en afvalwater in de 
verschillende tanks. 

Ook kunnen we zien of er storingen 
of onderdelen aan boord kapot zijn. 
We kunnen op dit scherm bijna alles 
van de boot zien. We hebben ook een 
radar, daarmee zie je Ameland liggen 
en ook de schepen om ons heen. Ook 
de boeien waar we tussendoor moeten 
varen staan erop. We sturen met hen-
dels en die bedienen het roerwerk. 
In de witte tonnen voorop het schip 
zitten reddingsvlotten. In elk red-
dingsvlot kunnen 100 passagiers. Het 
oranje bootje voorop wordt gebruikt 
als er iemand overboord is gevallen. 
We hebben ook nog een marifoon, 
dat is een soort telefoon waarmee je 
met  mensen van andere boten kunt 
praten.’’

Fytse
Trije dagen foar myn njoggende 
jierdei krige ús mem in poppe en ik 
in fyts. Doe’t ús mem wer wat war-
ber wie, paste ús heit op in sneinte-
middei op de poppe en op my.

Ik mocht mei myn moaie nije wite 
manteltsje oan fytse op ‘e reed neist 
ús hûs. Dat wie wol moai fansels, 
mar allinnich fytse ferfeelt al gau. 

En dêrom betocht ik wat oars. 
Us buorlju dy’t achter ús wennen, 
hienen in sleat foar it hûs en dêr lei 
in batte oer. Ik betocht dat ik dêr 
wol mei de eagen ticht oerhinne 
fytse koe. Ik gie oan de oare kant  
fan de reed stean, mikte, naam in 
oanrin, die de eagen ticht en sette 
de sokken deryn. 

IT KOE NET.
Sa smoarch as in baarch 
kaam ik thús. Jammerje oer 
myn moaie nije mantel, 
dy’t nea wer wyt wurden 
is. Us heit hat de fyts út de 
sleat helle en tenei gie ik 
sneintemiddei mei mem 
nei tsjerke ta.

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

Challenge
voor leerlingen 
Burgerschool

Voor het project ‘Bouwen aan 
ambitie’ kregen leerlingen van 
groep 8 van de Burgerschool in 
Dokkum de opdracht om een in-
terview te doen met iemand over 
zijn of haar beroep. Het mooiste 
verhaal zou worden beloond met 
een plekje in de leukste krant van 
Noordoost-Friesland, de Wester-
eender. Bovenstaand verhaal van 
Janine en Eline past perfect bij de 
toeristenbijlage van deze krant, 
dus vandaar dat hun bijdrage ge-
publiceerd is in deze krant.

Met het project ‘Bouwen aan am-
bitie’ worden kinderen gestimu-
leerd het maximale uit zichzelf te 
halen en op zoek te gaan naar hun 
talenten. Zo ontdekken ze waar ze 
goed in zijn en hoe ze hun talenten 
kunnen toepassen. Die ontdek-
kingstocht bestaat onder andere 
uit gastlessen van ondernemers 
uit de buurt. In dit geval bracht 
journalist Klasina van der Werf 
een bezoek aan de klas. De kinde-
ren leerden onder andere wat dit 
beroep inhoudt, welke opleiding 
ze moeten volgen om journalist te 
worden en ze kregen tips voor het 
maken van een krantenartikel.

Met het project ‘Bouwen aan 
ambitie’ won de Burgerschool in 
Dokkum dit jaar de Friese on-
derwijsprijs.

Eline en Janine bedanken kapitein Robert en 
stuurman Douwe voor deze prachtige tocht over 
de Waddenzee en zijn blij dat ze wilden mee-
werken aan onze opdracht van school. ,,Voor ons 
was het een erg leuke en leerzame dag!’’
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Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Aanbieding
Latte Macchiato slof € 6.95
Spelt Cake € 3.65
Spelt eierkoeken € 3.95
Klein Suikerbrood € 2.75
6 gesorteerde bolletjes € 2.55

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 8,25

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 8,25

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!

Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen

T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl

info@frieshoutbouw.nl
FRIES
HOUTBOUW

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

Ondergoed: Beeren-Limosa

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

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

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

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel
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Plezier voor de hele familie 
tijdens 31e Paardendagen
DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD - Op 28, 29 en 30 juli vormen de dorpen Driezum 
en Wâlterswâld weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van 
paardensport geniet. De organisatie is er wederom in geslaagd om van de 
31ste editie van de Paardendagen het mooiste evenement van Fryslân te 
maken. Met een aantal nieuwe onderdelen beloven de Paardendagen hét 
zomerse hoogtepunt voor jong en oud te worden. 

De Paardendagen starten traditiege-
trouw met de hindernisverkenning 
op de donderdag. Aansluitend is er de 
Nacht van de Paardendagen. Zangers 
zoals Johnny de Vries, Bertus Sipma, 
Gaatze Bosma en Lytse Hille zijn 
door de organisatie vastgelegd. Feest 
gegarandeerd!

De Paardenmarathon
Bij het Open Fries Kampioenschap 
Paardenmarathon gaan zo’n 150 deel-
nemers, verdeeld over 8 categoriën, de 
strijd met elkaar aan. De fantastische 
aankleding van de hindernissen ver-
spreid in de dorpen en de adembene-
mende ambiance alleen al maken een 
bezoek aan de marathon op vrijdag de 
moeite meer dan waard. Tip van de 

organisatie: neem uw fiets mee zodat 
u de gehele route van de Marathon 
kunt volgen. De dag wordt afgesloten 
met een feestavond verzorgd door co-
verband Smûk. Voetjes van de Vloer!

Boerendag
Bij de trouwe bezoekers staat de Boe-
rendag op zaterdag al rood omcirkeld 
in de agenda. Een dag die bol staat 
van activiteiten voor mens en dier. 
Een ultieme beleefdag met een sfeer-
volle markt, oude ambachten, muziek, 
dans, shows, demonstraties, kunst, at-
tracties en uiteraard volop dieren. 

De Boerendag begint ’s ochtends 
traditiegetrouw om 09.00 uur met 
de grootste regionale veekeuring van 

Friesland. Jong en oud loopt zich het 
vuur uit de sloffen om het glimmende 
vee goed voor de dag te brengen. Ieder 
jaar ontstaat er een fanatieke strijd om 
de dagtitel, waar het publiek met de 
neus bovenop zit. Neem eens de tijd 
en leer meer over de schoonheid van 
koeien en kalveren. 

Foodtruckfestival
Op zowel de vrijdag als de zaterdag 
van de Paardendagen is er een grote 
diversiteit aan Foodtrucks, waar de 
lekkerste gerechten met liefde worden 
klaargemaakt. Maak een smakelijke 
ontdekkingsreis door het ruime aan-
bod streetfood. Neem plaats aan de 
Chef ’s Table van één of meerdere ori-
ginele keukentjes op wielen, proef ver-
rassende ingrediënten of waag je aan 
een smaakvol bereid nieuw gerecht. 
De smaakpapillen worden een week-
end lang getrakteerd.

Kinderplein
Voor de jeugdige bezoekers is er 
ruime keuze uit activiteiten. Breng 
een bezoek aan de kermis of het kin-
derplein met onder andere een gezel-
lige schminkhoek, de nostalgische 
kermis, een snelle quadbaan en een 
spannende survivalbaan. Niet te ver-
geten: de kinderboerderij met meer 
dan 20 dieren. 

NK Hoefsmeden
Nieuw bij de Paardendagen: het NK 
Hoefsmeden en de Leerling en Leer-
meester wedstrijd Hoefsmeden. Op 
vrijdag zullen leerlingen samen met 

hun stagebegeleiders strijden om de 
titel Beste Leerling en Leermeester 
2022. En op zaterdag zullen tiental-
len hoefsmeden uit het hele land hun 
vakmanschap verdedigen tijdens het 
Nederlands Kampioenschap. Dat 
hoefsmeden een waar ambacht is, be-
wijzen de deelnemers in een wedstrijd 
die bestaat uit twee rubrieken. Zie 
hoe binnen 60 minuten een model-
ijzer wordt gesmeed en hoe een ver-
rassingsijzer tot stand komt. Tijdens 
de finale komt het echte beslaan van 
paarden aan bod. Kom langs en zie 
met hoeveel passie het oeroude am-
bacht wordt uitgevoerd.

Minimarathon
Nieuw dit jaar is het OFK Outdoor 
Minimarathon tijdens de Boerendag 
op zaterdag. Een spectaculair mara-
thongevecht voor mencombinaties 
uit alle rubrieken. Anders dan de 
Paardenmarathon op vrijdag, zal deze 
wedstrijd gereden worden in slechts 
één hindernis. Dat maakt het extra 
spannend. De mencombinaties moe-
ten op het juiste moment pieken. Al-
leen de drie of vier beste combinaties 
uit de rubriek mogen strijden in een 
waanzinnige finale met een nieuw 
parcours. Deze strijd om de hoofdprijs 
zal na afloop van de kwalificaties wor-
den gereden. Spanning en sensatie ge-
garandeerd in een zinderend slotstuk, 
waarbij het publiek wordt meegezo-
gen in de fanatieke races. 

Meer informatie: 
www.paardendagen.nl

Giga Insecta in Park Vijversburg
Word deze zomer zo klein als een insect

TYTSJERK - Deze zomer worden in Park Vijversburg in Tytsjerk de rollen 
omgedraaid. Bezoekers zijn zo klein als een insect en de insecten zo groot 
als reuzen. Wauw, die mier heeft vijf ogen! En die krekel twee antennes! 
En daar staat een megawesp!

Wie in het insectenrijk is eigenlijk een 
vechtersbaas? Wie zou een schoon-
heidswedstrijd kunnen winnen? En 
wie eet er poep? Sta oog in oog met 
tientallen reuze-insecten en kom er 

zelf achter! Die insectenkennis zul je 
nog hard nodig hebben, want om na 
je avontuur terug te keren naar de gro-
temensenwereld zul je een geheime 
insectencode moeten kraken.

Met metersgrote bewegende beelden 
en veel meer spannende en leerzame 
activiteiten in een fabelachtige omge-
ving is Giga Insecta een unieke bele-
ving voor alle leeftijden!

Giga Insecta is tot en met 14 augustus 
iedere dag te bezoeken vanaf 10.00 uur.

Meer informatie en tickets: 
www.vijversburg.nl 

Maar er is meer…
Bij Park Vijversburg is nog veel meer te doen. Zo kunnen durfals door een 
donkere grot lopen of het park bekijken vanaf de hoge kleurrijke boomhut. 
Ook kunnen kinderen op ontdekkingsreis met een vlot in het waterlabyrint. 

Moe geworden na je lange ontdekkingsreis? Ga dan lekker liggen in één 
van de hangmatten, pak een boek uit de boekenkast en geniet. In het park is 
ook genoeg ruimte om te picknicken, onder de bomen voor de nodige ver-
koeling of op de grasvelden heerlijk in de zon. Maar je kunt natuurlijk ook 
voor een hapje en een drankje naar de theesalon in Villa Vijversburg komen.

Dit mag je niet missen tijdens Giga Insecta:

Stap door de poort en sta voor het eerst in je leven oog in oog met een wesp, 
mug of sprinkhaan! Tientallen metersgrote insecten – die bewegen en zelf 
geluid maken – verwelkomen jou in hun wereld.

Ga met de insectenposter op ontdekkingsreis door de bijzondere wereld 
van deze kleine kriebelbeestjes. Op de poster staan vragen, waarvan de ant-
woorden een code vormen. Om weer terug te kunnen keren naar de grote-
mensenwereld heb je deze code nodig.

Even wat energie kwijt? Laat zien over welke insecten eigenschappen jij 
beschikt. Spring zo ver als een sprinkhaan, til zoveel als een mier en fladder 
zo snel als een libelle.

Geniet van een insecten macrofotografie tentoonstelling van fotograaf Ma-
rit van Ekelenburg. In de expositie zijn de insecten tot bijna tot 1,5 meter 
vergroot. Verbaas je over hun schitterende kleuren en vormen.

Mooie fietstocht

WIERUM - Op de fiets zie je 
meer! Zelf kan ik genieten van 
een fietstocht door het Lau-
wersmeergebied. Wierum is een 
mooi vissersdorpje om even van 
de fiets te stappen. Hier is een 
theetuin, museumkerk en eetcafé. 
Ook kun je hier heerlijk uitwaaien 
op de zeedijk. O ja, vergeet tijdens 
je fietstocht niet te genieten van 
de Friese koeien in de weilanden. 

Jaap de Boer, fotograaf

Tip:
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Voor de vijfde keer de 
klantvriendelijkste bank. 
Klanten, hartelijk dank  
voor deze waardering!

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 20221

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

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

De leverancier van uw zonwering

Wij kunnen u alle soorten maten & kleuren 
Binnen & buiten zonwering leveren & 
monteren. Met ons kwalitatief hoog en 
uitgebreid assortiment wordt onze 
zonwering een meerwaarde aan uw huis. 
De beste zonwering voor de scherpste 
prijzen.

Voor meer informatie kunt u contact met 
ons op nemen. Wij informeren u graag 
vrijblijvend over onze mogelijkheden.

BINNEN & BUITEN ZONWERING VERANDA & GLAZENSCHUIFPUIEN HORREN

Kwaliteit producten
Vakkundige montage
Voor ieder raam een oplossing 
Grote keuze aan doeken
Onderhoud & reparatie

Deskundig advies 
Vrijblijvende offerte 
Grote keuze uit modellen
Alle ral kleuren leverbaar 
Herbekleden markiezen

Spoarbuorren súd 28
9298 WC Kollumerzwaag

06 22 87 71 31
0511 40 2606

info@dtbzonwering.nl
www.dtbzonwering.nl

Damwâld - Dokkum

1, 2, 3 en 4 september 2022 
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Trynke Havinga en Tim Wiersma van Sûnte Tún:

‘We voeden niet de plant, 
maar de bodem’
FEANWÂLDEN - In de ochtendzon scharrelt een logee door de groentetuin. In 
haar handen een koffiefilter met koffiedik. Geconcentreerd verspreidt ze de 
bruine drab over de rabarberplanten. Groene voedingsstoffen. Dit ochtend-
tafereel is precies wat Trynke Havinga en Tim Wiersma voor ogen hadden 
toen ze twee jaar geleden startten met hun Sûnte Tún. Een plek waar moe-
der natuur iedereen trakteert op rust, ruimte en het beste uit eigen bodem. 

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

Vrolijke veldbloemen, frisse kroppen 
sla, glanzende rode aardbeien, drie 
woeste Tamworth-varkens, een koppel 
eigenwijze loopeenden. De Sûnte Tún 
in Feanwâlden is een waar paradijs 
voor mens, dier en plant. Hier heerst 
een onverstoorbare stilte. Trynke knipt 
rucola uit de grote bak met verschil-
lende kruiden, terwijl Tim verderop 
het verblijf voor de loopeenden gereed 
maakt. Het tweetal is perfect op elkaar 
ingespeeld. Waar Tim de groentetuin 
en de dieren onder z’n hoede heeft, is 
Trynke meer van de kruiden en bloe-
men. ,,Zo hebben we de taken goed 
verdeeld’’, lacht ze. 

Wie de enorme Sûnte Tún ziet, ver-
wacht dat het tweetal al jaren bezig 
is. Maar niets is minder waar. Slechts 
twee jaar geleden kwam het stel op 
deze idyllische plek terecht. Een boer-
derij met een losse woning en twee 
hectare weiland, waarvan het achterste 

deel dienst doet als dennenbos. ,,We 
vonden hier onze droomplek’’, vertelt 
Tim. ,,Maar er was en is nog flink wat 
werk te verzetten. Gelukkig krijgen 
we daarbij de nodige hulp.’’ Hij wijst 
naar de drie Tamworth-varkens. ,,De 
varkens helpen ons met het omwoelen 
van de grond, zodat we daarna aan de 
slag kunnen met het verbeteren van 
het bodemleven.’’

Verbeteren van het bodemleven
Een gezond bodemleven staat cen-
traal in visie van Tim en Trynke. ,,We 
werken met de principes van perma-
cultuur’’, vertelt Trynke. ,,Ons doel is 
om de bodemvruchtbaarheid te bevor-
deren, zodat we uiteindelijke gezonde 
gewassen krijgen. We willen de aarde 
niet uitputten met onze tuin, maar 
juist opbouwen. Om te meten of dat 
lukt, doen we mee aan het project ‘Vi-
tale Bodem’. Samen met negen andere 
koude grond-telers ontdekken we hoe 

we het bodemleven zo rijk mogelijk 
kunnen maken.’’

Als voorbeeld laat Tim het hooi zien, 
dat overal tussen de groenteplanten 
op de grond ligt. ,,Overal bedekken 
we de bodem, zodat die niet uit-
droogt. Dat noemen we mulchen; het 
hooi neemt water op en blijft vochtig. 
En we hebben de grond verrijkt met 
lavameel en zeewierkalk. We bewer-
ken de tuin ook niet met zware ma-
chines, want daarmee verdicht je de 
grond. Alles doen we met de hand en 
we kiezen voor natuurlijke bestrijding 
van ongedierte. Vandaar de komst 
van onze koppel loopeenden. Die pa-

raderen straks door de tuin en eten de 
slakjes op.’’

Pluk je eigen boeket!
Trynke en Tim willen zo veel moge-
lijk mensen kennis laten maken met 
hun Sûnte Tún. ,,Iedereen is van harte 
welkom’’, knikt Trynke. ,,Een deel van 
de groentetuin bestaat uit plukbloe-
men waar je zelf een boeket van mag 
oogsten. Gewoon even genieten van 
alles dat groeit en bloeit? Dat kan in 
ons RustPunt, waar je koffie, thee en 
boerderij-ijs kunt kopen. Aan de rand 
van de tuin staat een knusse tuinhut 
die we verhuren aan gasten. En ook de 
woning is als vakantiehuis te huur.’’ 

Het stel heeft grootse toekomstplan-
nen, die stapje voor stapje tot bloei 
komen. “Het doel is dat onze groen-
tetuin (op den duur) onze corebusi-
ness is. Het dennenbos toveren we 
om tot voedselbos en de zelfoogst-
tuin draait op leden die wekelijks 
hun maaltijd komen oogsten. Dat is 
onze droom.”

Benieuwd?
Benieuwd naar de Sûnte Tún van Tim 
en Trynke? Kom gerust langs. Het 
adres is De Swette 12 in Noardbur-
gum. Of volg hun werkzaamheden op 
Instagram: @Sunte2021. 

Teetún De Hollen 

RYPTSJERK – In de maand dat de beroepswielrenners door Frankrijk racen, 
kunnen  toeristen, maar ook andere liefhebbers van fietsen een poging onder-
nemen om it Bûtefjild te bedwingen. In de Trynwâlden zeggen ze ‘de oare 
Wâlden’ als de Dokkumer Wâlden bedoeld wordt en omgekeerd wordt die om-
schrijving ook gebruikt. In ieder geval staat vast dat Teetún De Hollen al jaren 
onder de zelfde naam open is. Een mooi rustpunt voor fietsers of wandelaars. 

‘Efkes lins’ stond er vroeger op banken in tuinen. Friese woorden voor ‘even 
rust’ en dat kan zeker in Teetún De Hollen met zelfgemaakte appeltaart 
of oranjekoek van de echte bakker. En als je dan toch zit, kun je ook wel 
even een kijkje nemen in het theehuis/atelier waar de wolschilderijen van 
eigenares Pytsje Cuperus de wanden sieren. Kortom: rust en kunst, mooier 
wordt het niet. Meer informatie: www.teetundehollen.nl

Rynk Bosma, sportjournalist

Tip:

Zwemmen, springen en spelen bij It Paradyske
KOLLUM - Voor een uitje met kinderen hoef je soms niet ingewikkeld te 
doen. Een dagje zwemmen valt bij (bijna) alle kinderen wel in de smaak. 
Bij zwembad It Paradyske in Kollum kun je heerlijk sportief en recreatief 
zwemmen in de frisse buitenlucht. 

Tekst Klasina van der Werf Foto: Jaap de Boer

Locatiemanager Ingrid van Rijswijk 
is blij dat ze het rooster weer rond 
heeft. ,,Vanwege het personeelstekort 
valt dat tegenwoordig niet altijd mee’’, 
legt ze uit. Extra activiteiten kunnen 
daardoor niet georganiseerd worden. 
,,Maar bij het buitenzwembad in Kol-
lum kunnen kinderen zich ook prima 

zelf vermaken. We hebben een hoge 
duikplank van 3 meter en een lage van 
1 meter en in het zwembad zelf zijn 
allerlei speelmaterialen te vinden, zo-
als matten en banden’’, vertelt Ingrid. 
Ouders kunnen ondertussen lekker 
zonnebaden op de ligweide of genie-
ten van een kopje koffie bij de hore-

cagelegenheid met buitenterras. Voor 
de liefhebbers is er ook patat, tosti en 
ijs. In het voorjaar zijn de badranden 
en tegeltjes nog vernieuwd dus het 
zwembad ziet er weer als nieuw uit. 
,,Het is een ontzettend leuk zwembad 
voor het hele gezin. De allerkleinsten 
kunnen terecht in het peuterbadje. En 
er is ook nog een airtrampoline waar 
de kinderen zich op kunnen uitleven. 
Nu alleen nog mooi weer en je dag 
kan niet meer stuk.’’

Voor meer informatie en openingstij-
den, zie www.optisport.nl/paradyske 
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Wij verwelkomen 
je graag op onze 

minicamping ‘De Dobbe’

Pieter, Ingrid & Jayden

Reserveer 
online of bel

voor een
mooie plek!

T. 0511 44 50 77
www.minicampingdedobbe.nl

Minicamping De Dobbe              
Spoarbuorren Sûd 2, Kollumerzwaag       
                                     

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.tuktuklauwersoog.nl

Bestuurder:
•  In het bezit van een  

B- Rijbewijs
•  Minimaal 24 jaar oud

Reserveren? 

Bel 06 - 83332222 of 

reserveer online via

 onze website!

Tuk Tuk hu renTuk Tuk hu ren??
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‘Visfluencer’ vertelt waar je in Noordoost-Friesland het beste kunt vissen

Zonder hengel is Tamme als een vis op het droge
AALSUM - Toen hij drie jaar oud was kreeg hij voor het eerst een hengel 
in zijn handen. Sinds dat moment heeft het leven van Tamme Smit uit 
Aalsum nooit meer in een ander teken gestaan. Sportvisserij is zijn leven. 
Elk vrij uurtje besteedt hij langs de waterkant of in zijn bootje, en dat 
terwijl zijn werkzame bestaan inmiddels ook uit louter visserij bestaat. 

Tekst: Johanna Kommerie

Tamme Smit is junior onderzoeker 
vismigratie bij Van Hall Larenstein, 
presentator van het programma Vis 
TV en Vis TV XL op RTL 7 en hij 
neemt als visgids met zijn eigen be-
drijf De Sportfisker gasten mee het 
Lauwersmeer op voor een goed ver-
zorgde dag vissen. Hiervoor werkte 
hij bij Sportvisserij Fryslân. Vanaf 
september zal de 24-jarige ook te 
zien zijn op Omrop Fryslân, in een 
programma waarin hij acht weken 
lang iedere week een bekende Fries 
meeneemt te vissen. ,,Onder andere 

Griet Wiersma, Emiel Stoffers van de 
band de Hûnekop, maar ook Minister 
van Onderwijs Dennis Wiersma en 
burgemeester Buma van Leeuwarden 
zullen in dit programma te zien zijn”, 
vertelt Smit.

Als er dus iemand is die weet waar je in 
Noordoost-Friesland fijn kunt vissen, 
dan is het Tamme wel. Daarin maakt 
hij onderscheid tussen twee verschil-
lende type vissers: ,,Vissers die echt 
graag een vis willen vangen en vissers 
die het gaat om de hele beleving. De 

rust, de stilte, de vogels en de natuur.” 
De laatste categorie ziet het vangen 
van een vis als een fijne bijkomstig-
heid, maar het is niet een must voor 
een geslaagde dag vissen.

VISparels in Noordoost-Friesland
Wie graag iets wil vangen, kan volgens 
Tamme het best naar de zogeheten 
VISparels die in Noordoost-Friesland 
door Sportvisserij Fryslân in samen-
werking met de hengelsportverenigin-
gen zijn gerealiseerd. Deze afgesloten 
waterpartijen zijn goed toegankelijk, 
waardoor de kans op vangst groot 
is. Deze VISparels liggen in of nabij 
woonwijken en zijn bedoeld als plek 
om kinderen veilig te leren vissen. 
Ook is er bij deze plekken rekening 
gehouden met de bereikbaarheid voor 
mindervaliden. Het Tolhuispark in 
Dokkum is zo’n VISparel, evenals het 

pas gerealiseerde Dr. J. Botkepark in 
Damwâld en het Spoarpark in Fean-
wâlden.

Eigenlijk overal waar water is, 
kun je vissen
Wie meer gaat voor een complete 
beleving, kan volgens Tamme het 
best naar het Lauwersmeer. Bijvoor-
beeld bij Dockumer Nieuwe Zijlen, 
waar ongeveer vijf mooi beschutte 
visstekken zijn. ,,Dit is echt een 
prachtige plek. Hier zie ik eigenlijk 
alle keren wel een ijsvogeltje voorbij 
vliegen. Maar eigenlijk zijn er zoveel 
plekken in de natuur waar je heerlijk 
kunt vissen. Bij de Swemmer bij-
voorbeeld heb je heel mooi, helder 
water. Dat heeft ook wat natuurlijk! 
En zit je in Westergeest op de cam-
ping, dan is daar ook een mooi stukje 
walbeschoeiing waar je kunt gaan 
zitten, ook een machtige plek is dat. 
Of wat dacht je van De Falom?” ver-
telt Tamme enthousiast.

Wil je echt iets unieks vangen, dan zul 
je toch naar het Lauwersmeer moeten. 
Daar is de afgelopen jaren een project 
gaande om de zeeforel terug te krijgen. 
Die komt dus nog niet in grote getale 
voor, waardoor de vangst vrij uniek 
zou zijn. 

Blij worden van een
tik op de hengel
Wat maakt het nou dat Tamme zo dol 
op vissen is? ,,Ik voel echt een drang 
om te vangen. Na een dag werken 
koppel ik vaak gauw de boot aan om 
zo snel mogelijk de natuur in te gaan. 
Vissers zien dingen die anderen vaak 
niet zien. De roerdomp is een vogel 
die zich niet vaak laat zien, maar wij 
treffen hem toch regelmatig. Vervol-
gens is het de spanning van de aan-
beet. Van een tik op de hengel, daar 
kun je heel blij van worden. Voor mij 
is het het hele plaatje.” Tamme spreekt 
daarbij van geluk om in Friesland te 
wonen.

,,Eigenlijk is Friesland sowieso een 
prachtige plek om te vissen. Vissen zit 
hier echt in de cultuur. Wist je dat de 
sportvisserij in Friesland het grootste 
percentage leden heeft van heel Ne-
derland? In Friesland zijn maar liefst 
zo’n 41.000 mensen lid, dat is zo’n 7% 
van het totale inwonersaantal.” 

VISpas
Zelf een hengeltje werpen tijdens vrije 
uurtjes of een vakantie in Noordoost-
Friesland? Om te mogen vissen dien 
je in het bezit te zijn van een VISpas. 
Wie op jaarbasis niet genoeg vist om 
een VISpas aan te schaffen, kan bij 
VVV-kantoren en hengelsportzaken 
in de regio ook een gebiedsvergun-
ning aanschaffen. Deze kosten onge-
veer tien euro en zijn een week geldig.

Stop de tijd!
,,Gean mar fêst nei binnen, ik kom 
der sa oan’’, zegt Bert terwijl hij met 
Amsterdammers staat te praten die 
belangstelling hebben voor de wo-
ningen die straks op deze plek wor-
den gebouwd. De plek waar ik vroe-
ger naar school ging. 

Nietsvermoedend stap ik naar bin-
nen in het gebouw aan de Wyger 
Martensstrjitte in Damwâld. Ik zie 
dezelfde tegels op de vloer, wit met 
zwarte spikkels. Alle klaslokalen 
zien er nog hetzelfde uit en ook de 
bruine klapdeuren zitten er nog in. 
Het is een gebouw vol herinneringen 
die meteen weer naar boven komen. 
Hier zette ik als kleuter mijn eerste 
stappen richting ‘de grote wereld’. Ik 
zie nog voor me hoe ik mijn moeders 
hand moest loslaten, letterlijk. Dood-
eng vond ik dat.

Daar was de bouwhoek, waar ik als 
kleuter nog met Kees heb gespeeld 
toen hij zijn arm in de mitella had. 
Ik vond dat wel interessant en vroeg 
mijn moeder of ik dat ook mocht. ’s 

Middags kwam ik ook met een mi-
tella op school. De juf vond dat wel 
grappig en zei dat ik samen met hem 
in de bouwhoek mocht spelen. Sa-
men bouwen met één hand, dan kom 
je toch een heel eind. Maar goed dat 
je als kind nog niet weet wat je alle-
maal te wachten staat. Kees is maar 
achttien jaar oud geworden.

Dropjesdag 
Linksom de hoek zie ik het gymlo-
kaal, waar we ‘roodkapje en de wolf ’ 
speelden. De wolf moest dan zo’n 
staart om en achter roodkapje aan-
rennen. Hartstikke spannend. Ik 
weet nog dat mijn zus door dat spel 
bang was voor wolven. Mijn moeder 
moest elke avond controleren of er 
geen wolf in haar zolderkamer was. 
Op een avond zei ze: ‘Ik hear him 
snuven’. Door de bruine klapdeuren 
rechts was het lokaal van de eerste 
klas. Daar hadden wij juf Nicolai, 
mijn lievelingsjuf die me leerde lezen 
en schrijven. Op woensdag haalde ze 
altijd dropjes van de markt in Dok-
kum en die deelde ze op donderdag 
uit. Daarmee bombardeerde ze don-
derdag tot dropjesdag. 

Rechtdoor in het midden kwamen 
we in de tweede klas, waar we bij 
juf Koudenburg met crea-uur leer-
den weven, echt op de ouderwetse 
manier. Daarnaast was het lokaal 
van meester Hofstra die altijd kei-
hard ‘ho’ riep als we hulpje waren en 
koffie moesten inschenken. Je wist 
dat dat moment zou komen en elke 
keer trapte je er weer in. Inmiddels is 
Bert ook in de school. We zaten bij 
elkaar in de klas en verbazen ons er-
over dat het gebouw er na ruim der-
tig jaar nog precies hetzelfde uitziet. 
,,Dit wie de gemeenschapsrûmte’’, 
zeggen we tegelijk en lachen om 
de naam die we beide niet vergeten 
zijn. In mijn herinnering was dit een 
hele grote zaal, waar we onder an-
dere school-tv keken met Dieuwer-
tje Blok, maar nu ik hier loop is het 
eigenlijk maar klein. 

Grappenmaker
In zijn herinnering was Bert ‘in et-
terke’, maar ik zag hem meer als 
de grappenmaker van de klas. Zo’n 
gangmaker die elke groep wel heeft. 
Zo weet ik nog dat hij bij een invaljuf 
die ons niet kende de bril van onze 

klasgenoot Henk Jan op het puntje 
van zijn neus deed. En steeds maar 
de vinger opsteken en heel serieus 
antwoord geven op de vragen, terwijl 
de hele klas in een deuk lag. Leraren 
imiteren kon hij ook als de beste. En 
nu staan we daar even later buiten 
op het schoolplein. Hij als makelaar 
die mijn vragen beantwoordt voor 
het artikel dat ik ga schrijven voor de 
krant. De kwajongen en het verlegen 
meisje.

Zoals Bert in het interview in deze 
krant terecht opmerkt, was dat mis-
schien met terugwerkende kracht 
de leukste, meest onbezorgde tijd 
van ons leven. Wat dat betreft is het 
wel jammer dat dit gebouw straks 
gesloopt wordt, ook al komen er 
prachtige woningen voor terug. Als 
ik ’s middags thuis kom vraag ik de 
kinderen hoe het op school was. De 
jongste zit in groep 5 en vertelt hon-
derduit over al haar belevenissen, de 
oudste uit groep 7 kijkt vooral uit 
naar het schoolreisje. ,,Geniet van 
deze tijd’’, zeg ik met een weemoedig 
gevoel, terugdenkend aan het inter-
view. ,,Want dit is de mooiste tijd van 

jullie leven.’’ Ze kijken me vreemd 
aan en spelen daarna vrolijk verder. 

Volgend jaar komen ze al in groep 6 
en 8. Kunnen we de tijd alsjeblief even 
stilzetten? 

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

De Forelpoel 

KOLLUMERZWAAG - Op 
zoek naar wat ontspanning? Ga 
dan eens een hengeltje uitgooien 
bij De Forelpoel. Het maakt niet 
uit of je nou een ervaren visser 
bent of niet, iedereen heeft kans 
om na afloop lekker zelf ge-
vangen forel te eten. De vis kan 
namelijk ter plekke worden ge-
wassen en mee naar huis worden 
genomen. Grotere kans om vis te 
vangen is er nergens. Kortom als 
je in een mooie rustige omgeving 
de ontspanning wat wil combine-
ren met de spanning van zou het 
gaan lukken om wat aan de haak 
te slaan, ben je bij De Forelpoel 
aan het juiste adres.

Pieter Jan Heidstra, uitgever

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Geen verhuurverplichting op ons park 

CChhaalleett  vveerrkkoooopp    
Bezoek ons showterrein aan het Lauwersmeer! 

           Strandweg 1 — 9976 VS 

+31 (0)519 349 133 

sales.lauwersoog@siblu.nl 
chalet.siblu.nl 

Nu ruim 50 nieuwe kavels beschikbaar 

Trigano Amira - € 65.750,- 

Ervaar altijd vakantiegevoel, dicht bij huis 

IRM Eleganzia 2 - € 46.310,- 

IRM Rêve d’été - vanaf € 58.730,- 

Geen verhuurverplichting op ons park 

Activiteitenboerderij
Hammerslag 

Hammerslag 
Weardebuorsterwei 2 
9295 LC, Westergeest   
tel. 0511-44 54 74
info@hammerslag.nl - www.hammerslag.nl

Iets te vieren? Een feestje?

Uw plek voor:
-  Boerengolf
-  Polsstokspringen 
-  Handboogschieten
-  Rondleidingen
-  Diverse buffetten 
    o.a. barbecue, 
    koud-warm buffet

Geschikt voor:
-  Personeelsfeestjes
-  Buurtverenigingen
-  Vergaderlocatie
-  Verjaardagen
-  Familiedagen etc. 
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Admiraliteitsdagen: 
vier dagen familiefeest in Dokkum
DOKKUM - Van 1 tot en met 4 sep-
tember zijn er de Admiraliteitsda-
gen in Dokkum. Een gratis toegan-
kelijk festival dat vier dagen duurt 
en geschikt is voor het hele gezin!

De Admiraliteitsdagen beginnen op 
donderdag met een matinéconcert 
van de Marinierskapel en vroeg op de 
avond een concert van De Kast. Op 
vrijdag is er de traditionele Night of 
the Praams, met het huisorkest van 
de Admiraliteitsdagen onder leiding 
van Sjoek Nutma. Muzikale bijdragen 
worden gedaan door Ogene en Vang-
rail. Op het podium op de Koorn-
markt speelt die avond onder andere 
Django Wagner. Zaterdag staat de 
hoofdact BLØF op het podium op de 
Zijl. Ook de andere twee podia zijn 
die avond goed gevuld. De Admirali-
teitsdagen worden op zondag afgeslo-
ten met een optreden van Lytse Hille 
op het podium op de Markt.

Spectaculaire activiteiten
Naast de drie podia met een muziek-
programma voor jong en oud, zijn er 
tal van activiteiten voor het hele ge-
zin tijdens de Admiraliteitsdagen in 
Dokkum. Op de Oostersingel en het 
Oosterbolwerk zijn spectaculaire ac-
tiviteiten te zien en te doen. Een van 
de grootste gezinsactiviteiten van de 
Admiraliteitsdagen vindt al een week 
voor het festival plaats: de Challenge 
of the Admiraal op zaterdag 27 au-
gustus. De Challenge of the Admiraal 
(CotA) is een mix tussen een trailrun 
en een survivalrun over een route die 
door heel Dokkum slingert. Je kunt al 

meedoen vanaf 8 jaar. Inschrijven kan 
op www.admiraliteitsdagen.nl/chal-
lenge. De CotA begint en eindigt op 
de Markt in Dokkum, waar ook van 
27 augustus tot en met 4 september 
het reuzenrad draait!

Straattheater, foodfestival en muse-
umhaven

De Admiraliteitsdagen in Dokkum 
werden voor het eerst gehouden in 
2011 en dankt haar naam aan de 
Admiraliteit die van 1597 tot 1645 

gevestigd was in Dokkum. Sinds 
het bestaan groeide het uit tot het 
grootste maritieme festival van het 
noorden. Het festival is gratis toegan-
kelijk dankzij de vele sponsoren en 
vrijwilligers. De nautische sfeer in de 
historische binnenstad van vesting-
stad Dokkum zorgen voor een uniek 
festivalgevoel. Naast een muziekpro-
gramma en spectaculaire activiteiten 
is er straattheater en een foodfestival, 
en ligt de museumhaven vol met va-
rend erfgoed.

IJs -en theetuin Anne-Famkes
Pleats aan de Dokkumer Ee
BARTLEHIEM - Op Anne-Famkes Pleats haal je het lekkerste ijs en kun 
je terecht voor verse thee, cappuccino of een drankje. De boerderij uit 
1825 staat aan de ‘Fiets Elfstedenroute’ tussen Leeuwarden en Dokkum 
ter hoogte van Bartlehiem. Een unieke plek direct aan de Dokkumer Ee 
waar je even kunt pauzeren tijdens een lange wandeling of een fietstocht 
maar ook een plek waar je kinderen kunnen springen op de trampoline of 
spelen in de zandbak. 

Fair met unieke producten
De Pleats is meer dan een horecage-
legenheid het is tevens een plek waar 
kleinschalige evenementen worden 
georganiseerd en sociale ontmoetin-
gen worden gefaciliteerd. Op 21 au-
gustus vindt voor de derde keer een 
fair plaats met vijftien standhouders 
met unieke producten uit de omge-
ving. Tijdens de fair is er livemuziek 
van de band Koester waarbij je heerlijk 
weg kunt dromen met je blote voeten 
in het gras. 

Alle evenementen zijn, zoveel als mo-
gelijk, gratis omdat de eigenaren, Jori 
Bottema en Wini Weidenaar, er zorg 
voor willen dragen dat cultuur voor 
iedereen toegankelijk is. Vaak wordt er 
een vrijwillige bijdrage gevraagd van 
bezoekers. 

Sociale eetkamer
Dit sociale zie je ook terug in de soci-
ale eetkamer. Eens per maand wordt 
er een diner georganiseerd waar 

nieuwe contacten worden gelegd tus-
sen mensen op een laagdrempelige 
manier. Hier schuiven mensen uit de 
buurt aan en ook uit het Asielzoe-
kerscentrum van Sint-Anneparochie. 
Dit is een prachtige samenwerking 
met Centraal Orgaan Asielzoekers 
die zorgen dat vier mensen klaar staan 
op de avond van de sociale eetkamer, 
Wini haalt en brengt ze vervolgens. 

Momenteel wordt gewerkt aan twee 
B&B kamers die hopelijk eind dit jaar 
in de verhuur gaan. Naast de verhuur 
worden ook deze ingezet voor men-
sen die dat nodig hebben. Kortom een 
bijzondere plek waar je deze zomer 
beslist even een kijkje ‘moet’ nemen. 
Locatie: Wurgedyk 20 - Stiens op 500 
meter afstand van het Elfstedenbrug-
getje in Bartlehiem. 

Anne-Famkes Pleats is een bijzondere plek waar 
je deze zomer beslist even een kijkje moet ne-
men. Foto: Marcel R. Fotografie

Verwen je zintuigen bij De Kruidhof

BUITENPOST - Op De Kruidhof worden je zintuigen verwend. Geniet op 
het vier hectare grote terrein van zeventien prachtige thematuinen, 
elk met zijn eigen unieke plantencollectie en bijzonderheden. Ook be-
schikt De Kruidhof over de grootste collectie geneeskrachtige kruiden 
van West-Europa en zijn we sinds 2000 een geregistreerd museum.

Educatieve speurtocht
Het IJstijdenmuseum op De Kruid-
hof is ook zeker een bezoekje waard. 
Hier stap je even terug in de tijd. 
Laat je verrassen en verwonderen 
door de prachtige beelden en ver-
halen. Ook voor kinderen zeer de 
moeite waard. En er is meer voor 
kinderen. De Kruidhof beschikt 
over een prachtige, natuurlijke 
speeltuin en we hebben sinds dit 
jaar een nieuwe (gratis) educatieve 
speurtocht voor kinderen.

Eettuin en winkel
Even bijkomen van alle indrukken? 
Dat kan met een verse kop koffie of 
een heerlijke lunch in de Eettuin. 
Voor een blijvende herinnering aan 
De Kruidhof kunnen bezoekers te-
recht in de winkel met streek- en 
tuinproducten. Ook is er een ver-
kooptuin met prachtige bloemen, 
planten en (fruit)bomen uit eigen 
collectie.

Winkeltjesroute

NOORDOOST-FRIESLAND 
- In deze plattelandsroute zijn de 
meest bijzondere winkeltjes van de  
streek opgenomen. Het betreft ate-
liers en winkeltjes met een gezellige  
sfeer, waar je persoonlijk geholpen 
wordt. Vergeet de  winkelketens van 
de grote stad, trek er op uit met auto 
of fiets en ga op ontdekking langs de 
Noord-Friese Winkeltjesroute. Het 
zijn juist deze locaties, die Noord-
oost-Friesland extra leuk maken!

De eerstvolgende route met stem-
pelkaart is op 30 juli. Bij het inleve-
ren van de volle stempelkaart krijg 
je een kleine attentie bij één van de 
deelnemende winkels. 

Meer informatie: 
www.noordfriesewinkeltjesroute.nl 

Bonne Stienstra, columnist

Tip:

Foto: Marit Anker

Syb van der Ploeg, afkomstig uit De Westereen, op de allereerste 
 Admiraliteitsdagen in 2011. In 2022 komt hij met De Kast. Foto: Marit Anker
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Nieuw wolmuseum en oliemolen geopend

Oude ambachten herleven op Ameland
BUREN/NES - Altijd al eens willen zien hoe olie geslagen wordt op molen-
kracht? Of hoe schapenwol wordt verwerkt tot garen? Op Ameland kan 
dat met dank aan de vernieuwing van twee musea: Landbouw & Jutter-
smuseum Swartwoude in Buren en Koren- en Oliemolen De Phenix in Nes. 

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Molenaars Clemens Brouwer en 
Willem Kiewiet zijn elke dinsdag- 
en zaterdagmiddag aanwezig om de 
molen te laten draaien. Zij kunnen 
dan laten zien hoe alles werkt. ,,Dat 
is voor kinderen ook heel leuk, want 
als de molen draait kun je precies zien 
hoe het proces verloopt’’, vertelt Cle-
mens Brouwer. Hij is al 25 jaar mole-
naar, een ambacht dat je niet zonder 
diploma mag uitvoeren. ,,Sterker nog, 
ons beroep maakt onderdeel uit van 
immaterieel erfgoed van Unesco’’, 
voegt Willem Kiewiet eraan toe. 

Oliemolen
Bijzonder is dat molenaars sinds kort 
ook Amelander olie produceren. Het 
gaat om koolzaad en lijnzaad dat op 
milieuvriendelijke wijze is geteeld en 
in de molen op ambachtelijke ma-
nier wordt geplet en tot olie geslagen. 
,,We maken vijf liter olie in één mid-
dag. We zouden meer kunnen maken, 
maar dan gaat het ten koste van de 
kwaliteit’’, leggen Brouwer en Kiewiet 
uit. In deze Amelander koolzaadolie 
zitten dan ook veel gezonde vetzuren. 
,,En het mooie is, dit is olie met een 

verhaal. Wij zijn de enigen in Fries-
land die dit doen.’’

Van oorsprong is De Phenix een rog-
gemolen en wordt de molen gebruikt 
om Amelander roggebrood te maken. 
Nadat de molen in 2019 is geres-
taureerd werd de Phenix uitgebreid 
met een oliemaalinstallatie. ,,Deze 
oliemolen is net als het 
bezoekerscentrum en 
de molenwinkel met 
streekproducten hele-
maal nieuw’’, vertellen 
de molenaars trots. Be-
zoekers kunnen er deze 
zomer voor het eerst 
een kijkje nemen. Van 
de molenaars krijgen 
toeristen nog een tip: ,,Deze molen 
ligt op loopafstand van het natuurmu-
seum en het strand dus dat is goed te 
combineren.’’

Wolmuseum
Ook nieuw vanaf dit seizoen op 
Ameland is het wolmuseum in het 
– eveneens – vernieuwde Landbouw 
& Juttersmuseum Swartwoude. 
Het museum is een initiatief van 
de Amelander dames Diana Edes 
en Yvonne Spoelstra die allebei ‘gek 
zijn op wol, breien en handwerken’. 
Voorheen werden de schapenvach-
ten van duizenden schapen op Ame-
land weggegooid. ,,Eeuwig zonde’’, 
zegt Diana. Nu is in het museum 
het proces te volgen waarbij het wol 
verwerkt wordt tot garen. Met speci-

ale machines kunnen vrijwilligers de 
wol schoonmaken, wassen, kaarden 
en spinnen. Een oud ambacht dat 
precies bij het Landbouw & Jutter-
smuseum past.

Directeur William Beijaard greep het 
vernieuwen van het museum meteen 
aan om het gebouw – met behulp van 

subsidies – te voorzien 
van een nieuwe vloer 
met vloerverwarming, 
nieuwe installaties, zon-
nepanelen en een schil-
derbeurt. Het vernieuw-
de museum is in juni 
geopend. ,,Het is ook 
voor kinderen leuk om 
te zien hoe schapenwol 

hier verwerkt wordt tot een product’’, 
stelt Yvonne Spoelstra. In de nieuwe 
winkel kunnen mensen de biologische 

brei- en wolartikelen kopen en naast 
de Amelander Wol zijn er ook andere 
streekproducten te koop.

Meer informatie: 
www.amelandermusea.nl 

Vlasdorp Ee

EE - Als oud-inwoner van Ee 
raad ik mensen aan eens een 
bezoek te brengen aan dit pit-
toreske dorp met beschermd 
dorpsgezicht. Ee wordt ook wel 
hét vlasdorp van Nederland ge-
noemd. Dit komt mede door 
Vlasmuseum It Braakhok waar 
de bewerking van vlas tot linnen 
te zien is. Bij de bijzondere pan-
den in het terpdorp zijn bordjes 
van de Waddentour te vinden 
met daarop informatie over de 
historie. Ook is er een Flaakspaad 
en een Flaaksplein dat de vorm 
heeft van een ‘e’, verwijzend naar 
de naam van het dorp. Hier kun 
je lekker even picknicken, terwijl 
de kinderen spelen in de nabijge-
legen speeltuin. 

Klasina van der Werf, 
(eind)redacteur

Tip:

Klooster Claercamppad 
brengt deze bijzondere 
streek tot leven

RINSUMAGEAST - Noordoost-
Friesland heeft er een nieuwe 
pelgrimsroute bij: het Klooster 
Claercamppad. De route loopt 
vanaf Lauwersoog over Zoutkamp 
naar de noordelijke pelgrimsstad 
Dokkum, voert verder naar St.-Jacobiparochie, Franeker en 
Hanzestad Bolsward om vervolgens met een lus over Mak-
kum en Harlingen langs de kust en over de dijken terug naar 
St.-Jacobiparochie te leiden.

Reisboekenschrijver Fokko Bosker beschrijft in zijn gids de 
geschiedenis van terpen, kerken, kloosters, staten en stinsen. 
In de Friese Waddendelta ontmoeten water en land elkaar. 
Het kustgebied is door de golven en getijdenwerking in dui-
zenden jaren gekneed uit zand, klei en veen. Op de kwelder-
ruggen vestigden zich de eerste Friezen en legden zij de basis 
voor hun rijk dat zich uitstrekte vanaf Noord-Frankrijk tot 
aan Denemarken. Het Klooster Claercamppad brengt deze 
bijzondere landstreek, natuur en geschiedenis in veelkleurige 
verhalen en afwisselende wandel- en fietsroutes tot leven.

Praktische tips 
voor watersporters

LAUWERSMEER - Van het boek De beste stuurlui staan 
aan boord is nu een Lauwersmeer-editie beschikbaar. 
Aan deze vaargids met praktijksituaties voor de water-
sporter is een katern toegevoegd dat zich speciaal richt 
op het Lauwersmeer. Auteur John Coenders behandelt in 
dit katern zaken die specifiek zijn voor dat meer, zoals 
de ondiepten, de verboden gebieden, het ankeren en de 
regels voor het koerskruisen. Ook geeft hij tips over aan-
legplaatsen en wat te doen bij vastlopen. Op een kaartje 
zijn de jachthavens rondom het meer aangegeven.

Het boek De beste stuurlui staan 
aan wal is gemaakt in samenwer-
king met scheepsverzekerings-
maatschappij EOC. Het is te krij-
gen bij boekhandel Van der Velde 
in Dokkum en bij jachthavens en 
watersportzaken rondom het Lau-
wersmeer. Het is ook te koop in 
de webshop van uitgeverij Wijde-
meer: www.wijdemeer.nl

Weidevogels 
spotten 
met  nieuwe 
rugzakroute  
voor kinderen 

HALLUM - It Fryske Gea heeft een nieuwe rugzakroute voor 
kinderen, die vanaf nu voor iedereen te boeken is. De start 
is bij het Kweldercentrum in Hallum. Voorzien van een 
rugzak vol opdrachtjes en tools leren kinderen meer over 
de weidevogels en het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks. 

‘Vlieg mee met de vogels in Noard-Fryslân Bûtendyks’ zo begint 
het avontuur in het natuurgebied van It Fryske Gea. Het gebied 
bevindt zich op het Noarderleech, waar veel weidevogels zich thuis 
voelen. Met de verrekijker gaan de kinderen op zoek naar de vier 
groten onder de weidevogels: grutto, kievit, scholekster en tureluur.
‘De rugzakroute is 4 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 tot 
2 uur, een ideale activiteit voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar. 
Onderweg kom je van alles tegen, zoals een kijkscherm waar je 
met de verrekijker goed vogels kunt spotten. En met de opdrach-
ten- en zoekkaart leren de kinderen van alles over weidevogels.

Meer informatie: 
www.itfryskegea.nl/rugzakroutes. 

Amelander producten te koop

Naast Amelander wol en Amelander olie zijn er nog veel meer streekpro-
ducten te koop die vers van de pers zijn. ,,Onze musea krijgen steeds meer 
een winkelfunctie’’, legt William Beijaard uit. Zo is er ook mosterd en meel 
van molen ‘de Verwachting’ verkrijgbaar en roggebrood van ‘de Phenix’. 
Leuk voor toeristen als souvenir of als geschenk voor de thuisblijver.

‘Het is ook voor 
kinderen leuk 

om te zien hoe 
schapenwol hier 
verwerkt wordt 
tot een product’

Foto: It Fryske Gea

Molenaars Clemens Brouwer en Willem Kie-
wiet zijn elke dinsdag- en zaterdagmiddag 
aanwezig om de molen te laten draaien. Yvonne Spoelstra, William Beijaard en Diana Edes in het nieuwe wolmuseum.
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Doe nu de PCA vakantiecheck!
Wij controleren uw auto op meer dan 25 punten!

Auto's: €24,95   Campers €44,95

Deze actie is van 1 t/m 31 juli

Misschien is het huis van je dromen wel te koop maar staat het nog niet op Funda.  
Zoals jij jóuw huis best wel wil verkopen. Tenminste, als je zicht hebt op dat droomhuis.

 Wij kunnen je helpen.

Pssst...
DROOMHUIS (VER)KOPEN?

De huizenverkoop gaat op dit moment nog steeds razendsnel. Vaak zijn de 

huizen op Funda al verkocht voordat je ze gevonden hebt. Hoe vind je nu huizen 

die nog niet op Funda staan?  Neem een goede lokale aankoopmakelaar in de 

arm. Regiomakelaardij is zo’n makelaar. Met de meeste verkopen in Noordoost 

Friesland kennen we deze regio op onze duim. Hierdoor zijn wij als eerste op 

de hoogte van nieuwe woningen die in de verkoop komen en die bovendien 

voldoen aan al jouw wensen. Ook beschikken we over een breed netwerk van 

woningzoekenden met ons online platform Wensk. Plaats je woonwens en 

bereik de verkoper die zijn woning (nog niet) op Funda heeft staan. Is er een 

match, dan brengt Wensk vraag en aanbod samen. Op dit moment hebben wij 

zo’n 250 Wenskers die gericht zoeken in de omgeving Noordoost-Friesland.

KANTOOR DOKKUM Keppelstraat 11, 9101 MT Dokkum   0519 - 29 45 98   www.regiomakelaardij.nl

Wacht dus niet langer af, maar laat ons weten wat je zoekt.  

Liever eerst met ons in gesprek over je woonwensen? Dat kan ook!   

Met ons enthousiasme, netwerk en professionele kennis zorgt 

Regiomakelaardij ervoor dat jij je droomhuis snel vindt.

Weet
wat er

leeft



JULI 2022 |  de Westereender |  27

Bier met appel, kaneel of stroop 

Pannenkoekentrein heeft nu een 
 eigen  speciaalbierlijn
MARRUM - Hoe het met de zaken gaat na twee jaar corona? ,,Het gaat als 
een trein”, grapt Ids Weidenaar, stationschef van de Pannenkoektrein in 
Marrum. ,,We zijn druk aan het uit-breiden, er komen vier slaapwagons 
bij waarin we zeven hotelkamers huisvesten. Die zijn hopelijk in de zomer 
klaar.” 

Tekst: Johanna Kommerie Foto’s: Jaap de Boer

Naast de slaapwagons heeft de sta-
tionschef nog iets nieuws: hij lan-
ceerde onlangs een eigen speciaal-
bierlijn, genaamd Spoorbier. ,,Een 
blondbier met appel, een triple met 
kaneel en een alt-bier 
met stroop”, somt Wei-
denaar op. ,,Het zijn 
smaken die passen bij 
onze pannenkoeken en 
hebben treingerelateer-
de namen hgekregen: 
de Conducteur, de Ma-
chinist en de Stoker.”

Weidenaar werd twee jaar geleden 
de stationschef van de Pannenkoek-
trein. Als horecaonderne-mer wilde 
hij altijd al graag zijn eigen speciaal-
bier op de markt brengen. ,,Dat is 
natuurlijk een heel proces. Ik ben zelf 
geen brouwer, maar ik weet wel van 
smaak. Ik kwam uit bij Tsjerkebier 
in Eas-terwierrum. Een heel sympa-
thieke brouwer, die een deel van de 
winst investeert in het renoveren van 
oude kerken. Zij hebben bier met 
namen als ‘Dissipel’, ‘Hillich Wetter’ 
en ‘Lichte preek’, na-men verwijzend 

naar de kerkcultuur. Dat sprak mij 
aan. Ik wilde in diezelfde trend door. 
We ble-ken een hele goede match en 
zodoende was de samenwerking snel 
beklonken!”

Het speciaalbier komt 
vanzelfsprekend op de 
menukaart van de Pan-
nenkoektrein, maar ook 
in cadeauverpakkingen 
in de Spoorwinkel én 
bij delicatessenzaken, 
toeristische winkels 
en andere winkels in 

de regio. Dat zijn onder andere Ut 
Streekie in Leeuwarden, Miss Vino 
in Dokkum, Bak-kerij van der Bijl 
(verschillende locaties), Lokaal 9 in 
Burgum en Kadowinkel Ter-Sted in 
Ferwert.

Een uitje voor jong en oud
Sinds de start van de Pannenkoek-
trein hebben al veel mensen uit heel 
Nederland de trein be-zocht voor een 
totaalbelevenis. De doelgroep? ,,Van 
nul tot honderd en alles wat daar tus-
sen zit”, zegt Weidenaar. ,,Kinderen 

vinden het hier fantastisch vanwege 
de beleving. Je krijgt hier niet een 
menukaart maar een ‘dienstregeling’, 
je krijgt hier niet een ijsje als toetje 
maar een ‘stoomafblazer’ en natuur-
lijk wordt je kaartje geknipt door een 
echte conducteur. Maar ook oude-
re gasten vinden het hier geweldig. 
Nog niet zo lang geleden kwamen 
er twee mannen, 80+, ge-zamenlijk 
naar de Pannenkoektrein. Zij waren 
vroeger beide conducteur geweest en 
wilden graag eens onze trein bekij-
ken”, vertelt Weidenaar. ,,En zo ko-
men er nog veel meer treinliefheb-
bers uit heel Nederland hier naartoe. 
Nederland telt misschien wel een 
miljoen treinliefhebbers. Die willen 
graag meer weten over de technische 
specificaties van de trein.”

Als stationschef heeft Weidenaar zelf 
ook een passie voor treinen. ,,Je moet 
hier ook wel passie voor hebben wil 
je een goede beleving kunnen bieden. 
Alleen horecaondernemer zijn is niet 
ge-noeg, je moet ook de kennis heb-
ben en een beetje theatraal zijn. Dat 
zijn onze medewerkers ook. Ik heb 
liever iemand in dienst die sociaal en 
betrokken is, dan iemand die alle ho-
recadiploma’s op zak heeft maar het 
kunstje niet helemaal begrijpt. Met 
plezier onze gasten een leuke spoorse 
er-varing kunnen bieden, dat is wel 
belangrijk.”

‘Kinderen – maar 
ook ouderen 
- vinden het 

hier fantastisch 
vanwege de 

beleving’

De Houtwiel

BROEKSTERWÂLD - Als natuurfotograaf kom ik op veel mooie plek-
ken, het is dan ook een zegen dat ik in deze mooie provincie mag wonen. 
Hét gebied waar je dit jaar geweest moet zijn is natuurgebied De Houtwiel. 
Als je een vroege vogel bent kun je Friesland op zijn mooist zien terwijl 
de roerdompen, koekoeks en blauwborsten je verwelkomen in dit mooie 
gebied!

Deze foto van de bruine kiekendief - een veelvoorkomende soort die ook 
in het gebied broed – is gemaakt vanuit de uitkijktoren in De Houtwiel.

Robin van der Land, 
natuurfotograaf

Tip:

Even in een andere 
 wereld bij  Sanjes Safari 
FEANWÂLDEN – Om echt even te ontsnappen aan de zorgen van het al-
ledaagse leven moet je bij Familiepark Sanjes Safari in Feanwâlden zijn. 
Dat stelt eigenaar Wimer Visbeek. ,,Je hebt er zelfs een mooi woord 
voor: escapisme. Daarvoor hoef je niet naar het buitenland. Bij ons heb-
ben bezoekers het gevoel dat ze even in een andere wereld zijn.’’

Sanjes Safari onderscheidt zich van 
andere parken doordat hier zowel 
een speeltuin als een dierenpark is 
voor jong en oud. Het park is over-
zichtelijk en rolstoelvriendelijk. Elk 
jaar wordt er weer wat anders aan-
gepakt. Vorig jaar is Sanjes Safari 
verrijkt met een Jungle Rivier en 
Villa Mekkerhof, dit jaar was het 
opknappen van de dierenverblijven 
aan de beurt. ,,Zo hebben we de 
kooi van de rode ibissen deze win-
ter helemaal gerenoveerd. We krij-
gen veel complimenten van gasten 
dat het park zo mooi aangelegd is’’, 
vertelt Wimer. Ook heeft het team 
van Sanjes Safari nieuwe dieren ver-
welkomd: Chileense flamingo’s en 
zilvervossen van de Stichting AAP. 
Struisvogel Patty – die beroemd 
werd vanwege haar voorspellende 
gaven – is zoals bekend helaas over-
leden. Daarvoor in de plaats heeft 
Henny er weer net zo’n nieuwsgie-
rige en brutale soortgenoot bijge-
kregen: Corry. 

Verrassend park
Voordeel van een dagje Sanjes Sa-
fari is dat het weer geen rol speelt. 
Er is altijd genoeg te doen. Alleen 

de Goudmijn – de grootste apen-
kooi van Friesland – is al een suc-
ces. Hier kunnen kinderen schat 
zoeken, een code kraken of gewoon 
lekker klimmen en klauteren. On-
dertussen kunnen hun ouders ge-
nieten van een kopje koffie of thee. 
Nieuw in het restaurant is het drin-
ken Frostini, een soort slush variant 
die je bijvoorbeeld kunt mengen 
met chocomel of fristi. ,,Lekker 
voor de warme zomerdagen’’, stelt 
Wimer. Op die warme dagen kun-
nen kinderen zich ook buiten heer-
lijk uitleven in de grote speeltuin en 
het verkeerspark waar af en toe een 
treintje doorheen rijdt. ,,Wij probe-
ren in ons park één grote ontdek-
kingstocht neer te zetten voor onze 
bezoekers. Van te voren kunnen 
mensen zich moeilijk voorstellen 
wat ze moeten verwachten, maar 
één ding is zeker: het overtreft hun 
verwachtingen, want Sanjes Safari 
is vooral een verrassend park.’’ 

In de zomermaanden is Sanjes 
Safari elke dag geopend van 9.30 
uur – 18.00 uur. Meer informatie:  
www.sanjessafari.nl
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VOOR DE“COOLSTE AIRCO’S”
MOET JE BIJ WIJMA HAARDEN ZIJN.

10% korting
op alle kachels inclusief installatie

Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen

Tel: 0511-233040
www.wijmahaarden.nl

www.dehaardenman.nl 

Nu inclusief installatie vanaf € 1.400,-
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De Omleiding

FEANWÂLDEN - Normaal 
gesproken baal je van een omlei-
ding, maar minicamping en boer-
derij-restaurant De Omleing in 
Feanwâlden zorgt gegarandeerd 
voor een lach op je gezicht. Aan 
de rand van natuurgebied It Bût-
efjild geniet je hier volop van rust, 
ruimte en natuur. Pak de kano 
voor een prachtige tocht door de 
natuur, zet je tent op aan het wa-
ter of boek een pipowagen, retro-
caravan of tiny house tussen de 
bomen. Wat je ook doet, neem in 
ieder geval plaats op het zonnige 
boerderijterras voor een heerlijk 
hapje en drankje. De kids verma-
ken zich urenlang met alle dieren 
en speeltoestellen op het erf, zo-
dat jij even op adem kunt komen. 
Ideaal voor een familieweekend, 
teambuilding of vrijgezellendag.

Nynke van der Zee, tekstschrijver

Tip:

Hendrik Dijkstra van Oldtimer-Huren in Ee: 

‘Je blijft zwaaien 
als je met oldtimer 
op pad bent’
EE - Vanachter zijn imposante mahoniehouten bureau heeft Hendrik Dijkstra 
(27) zicht op zijn glanzende wagenpark. Zes prachtige oldtimers glimmen in 
de zon. Twee vrolijke Volkswagen T1-busjes, een stoere GMC pick-up, twee 
coole kevers en een felrode Mustang cabrio. Stuk voor stuk oldtimers om 
door een ringetje te halen. En belangrijker nog: ze staan klaar voor iedere 
liefhebber om een tochtje te maken.

Tekst: Nynke van der Zee Foto’s: Jaap de Boer

Al van jongs af aan koestert Hen-
drik een voorliefde voor oude spullen. 
Oude auto’s in het bijzonder. ,,Die 
liefde heb ik van mijn vader, die het 
op zijn beurt weer van mijn opa had 
geërfd’’, vertelt hij. ‘’Mijn opa kocht 
op z’n zestigste een oude Eend, waar 
hij nog jaren in heeft gereden. Ieder-
een verklaarde hem voor gek, maar hij 
vond het leuk. Mijn vader importeerde 
op zijn beurt oude Mercedessen uit 
Duitsland. Geen wonder dat dit oldti-
mer-gen ook in mijn bloed zit.’’

Hendrik is 22 jaar wanneer hij een 
sierlijke Engelse Singer op de kop 

tikt. ,,Zo’n exemplaar’’, wijst hij op het 
fotobehang dat achter zijn bureau de 
muur siert. ,,Niet veel later kwam daar 
een rode Sunbeam bij. Twee prachtige 
wagens, die ik zelf opknapte en niet 
veel later voor het eerst verhuurde. 
Auto’s voor echte liefhebbers, die 
door een gentleman gereden moeten 
worden. Daar ging het mis. Tijdens 
de verhuur stonden ze regelmatig stil, 
omdat mensen niet de feeling met de 
motor hadden.’’ 

Wagens met een verhaal
Hendrik gooit het roer om en kiest 
voor meer degelijke Amerikaanse 

auto’s. In vijf jaar tijd breidt hij z’n 
wagenpark uit naar zes prachtige old-
timers. Achter ieder exemplaar schuilt 
een eigen verhaal. Zo importeerde hij 
het Volkswagen T1-busje in Samba-
uitvoering uit Amerika. ,,Zonder dat 
ik hem met eigen ogen had gezien’’, 
lacht hij. ,,Dat was wel 
even spannend ja. Je 
hoopt dan toch dat je 
niet gepiepeld wordt.’’

Ook de GMC pick-up 
kent een bijzondere ge-
schiedenis. ,,Boer Zoekt 
Vrouw-liefhebbers zul-
len ‘m vast en zeker her-
kennen van televisie. Dit 
is de auto waarmee Yvon 
Jaspers heel wat jaren op 
pad ging om postzakken vol brieven 
bij de boeren te brengen. Tegenwoor-
dig is het een veel gehuurde trouwauto. 
Mensen vinden het verhaal bijzonder, 

maar vallen ook voor de stoere uitstra-
ling van deze pick-up. Ik heb al heel 
wat mooie trouwplaatjes ontvangen.’’

Een dagje touren
Trots laat hij foto’s zien van stralende 
bruidsparen, poserend voor of in één 

van z’n wagens. ,,De 
VW-busjes doen het al-
tijd goed.’’ Hendrik weet 
wel waarom. ,,Als je de 
voorkant ziet, dan lijkt 
het wel of lacht het VW-
logo je toe. Daar word je 
zelf meteen vrolijk van. 
Wie wil hier nou niet 
mee op pad? Heerlijk 
touren en volop zwaaien 
naar mensen. Want dat is 
wel zo: je blijft zwaaien 

als je met een oldtimer op pad bent.’’

Naast trouwauto’s haalt Hendrik de 
oldtimers ook met liefde van stal voor 

mensen die een dagje op pad willen 
gaan. Daarvoor biedt hij een aan-
tal verrassende arrangementen aan. 
,,Van een high tea met een gevulde 
picknickmand tot een tot een Lazy 
Sunday-arrangement, waarbij je een 
borrelplank meekrijgt en een route-
kaart die je meevoert langs de mooiste 
plekjes.’’

Sinds kort kunnen de oldtimers ook 
gehuurd worden voor bedrijfspromo-
tie. ,,Denk bijvoorbeeld aan de intro-
ductie van een nieuwe merknaam’’, 
noemt Hendrik als voorbeeld. ,,Of het 
vervoeren van gasten naar je bedrijfs-
feest. Alles is mogelijk.’’ 

Benieuwd?
Benieuwd naar de prachtige oldtimers 
van Hendrik? Kijk op www.oldtimer-
huren.nl of kom langs aan de Tibster-
wei 3 in Ee. 

Veel te doen bij De Omleiding, aan de rand van natuurgebied Bûtefjild

Van verwaarloosde boerderij tot uniek recreatiebedrijf 
FEANWÂLDEN – Een online zoektocht bracht Annemarije Morssink en Jan 
Bruinsma bij boerderij de Omleiding, even buiten Feanwâlden. De boerderij 
was compleet verwaarloosd, er moest enorm veel aan gebeuren, maar An-
nemarije en Jan zagen mogelijkheden. Naast alle tijd die ze aan hun eigen 
bedrijven besteedden timmerden ze elk vrij uurtje aan de Omleiding, met 
als gevolg een uniek recreatiebedrijf dat verrast, uitdaagt en lonkt.

Tekst: Johanna Kommerie Foto’s: Marcel van Kammen

Ooit woonden ze samen op een com-
pleet zelf verbouwd schip in Earne-
wâld, Annemarije Morssink en Jan 
Bruinsma. Beiden waren zelfstandig 
ondernemer in de culturele sector, 
hij in de decorbouw, zij in de cate-
ring. In 2015 zetten ze het schip te 
koop. Het was tijd voor een plek met 
meer ruimte, een plek waar ze meer 
samen met de kinderen konden zijn. 
,,Als je dan toch druk bent, dan lie-
ver samen druk”, vertelt Annemarije 
Morssink lachend. Die plek vonden 

ze bij boerderij de Omleiding in Fe-
anwâlden. ,,Wat wij hier doen, is heel 
persoonlijk. We doen er alles aan om 
een goede sfeer neer te zetten waar 
we achter staan. Gasten worden vaak 
verrast door de gezellige festivalsfeer, 
we horen hen vaak zeggen: ‘We waren 
hier nog nooit eerder geweest, maar 
wat is het hier leuk!” 

Succesformule van de Omleiding
Maar wat maakt de Omleiding dan zo 
leuk? Zijn het de kippen die los rond-

lopen over het terras, de inrichting die 
bij elkaar geraapt lijkt, maar wel pre-
cies klopt? Zijn het de kruidentuintjes 
waarvandaan Annemarije haar verse 
kruiden haalt voor haar gerechten of 
zijn het de mogelijkheden voor kinde-
ren om te spelen, terwijl jij als ouder 
rustig neer kunt ploffen op het terras? 
Het antwoord is de combinatie van 
dat alles, plus de fantastische locatie 
zo direct aan het natuurgebied ‘t Bût-
efjild. 

Wat is er allemaal te beleven?
Van vrijdag tot en met zondag in de 
periode 1 april - 1 oktober kun je als 
gast terecht in het Boerderijrestaurant. 
Bij mooi weer wordt ook de buitenbar 
geopend en kan er nog wel eens een 
kampvuurtje aangemaakt worden. Op 
de website vind je actuele openingstij-
den, die afhankelijk van de weersvoor-
spellingen nog wel eens kunnen ver-
schillen. ,,Bij mooi weer 
zijn we wat langer open, 
bij slecht weer gaan we 
soms wat eerder dicht.” 
Hier worden ook feestjes 
zoals bruiloften, trainin-
gen en teamuitjes geor-
ganiseerd. Liefhebbers van watersport 
kunnen vanaf De Omleiding ‘t Bût-
efjild in op een SUP of in een kano, ze 
kunnen kiezen voor een rondvaart of 
met de Greenjoy elektrische sloep het 
natuurgebied verkennen. 

Daarnaast is er sinds vorig jaar een 
kleinschalige natuurcamping bij de 

boerderij. ,,Daar zijn we tijdens de 
coronaperiode mee begonnen en dat 
is voor ons echt pionieren, maar dat 
vinden we wel heel leuk!’’ De camping 
heeft een aantal huuraccommodaties: 
een pipowagen, twee retrocaravans, 
een ingerichte De Waard-tent en 
sinds kort ook een vakantiehuisje. Het 
is een heel natuurlijke camping waar 
je als gast gerust een kampvuurtje mag 
aansteken. Het sanitair is er - voor 
campingbegrippen - meer dan luxe te 
noemen.

Samenwerken aan leuke events
De ondernemers achter De Omlei-
ding genieten met volle teugen van 
het werk dat zij zelf gecreëerd hebben. 
Waar mogelijk werken ze samen met 
andere partijen voor evenementen als 
het Rûntsje troch de Wâlden of de 
48hour SUP Challenge. Binnenkort 
komen er studenten voor een uitwis-

selingsprogramma uit 
verschillende Europese 
landen naar de camping 
om daar te werken aan 
theater en daarnaast zijn 
er nog ideeën te over om 
de komende jaren voor-

uit te kunnen. ,,We zijn hier nog lang 
niet klaar”, vertelt Annemarije. ,,Er 
liggen hier nog zoveel mogelijkheden 
en kansen die we willen pakken. Maar 
heel groot willen we niet worden. De 
persoonlijke sfeer willen we behouden, 
want dat is wat De Omleiding De 
Omleiding maakt.’’ 

‘De GMC pick-
up is de auto 

waarmee Yvon 
Jaspers heel wat 
jaren op pad ging 
om postzakken 
vol brieven bij 
de boeren te 

brengen’

‘Gasten worden 
vaak verrast 

door de gezellige 
festivalsfeer’

Hendrik Dijkstra haalt de oldtimers met liefde van stal 
voor mensen die een dagje op pad willen gaan.
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Met de Tuk Tuk ontdek je de  omgeving op een andere manier
LAUWERSOOG - Wie een Tuk Tuk wil huren, moet voortaan bij restaurant 
Sterkenburg op Lauwersoog zijn. De familie Sterkenburg uit Kollum heeft 
het verhuurbedrijf namelijk overgenomen. ,,De Tuk Tuks zijn al niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld van Lauwersoog en we zouden het 
zonde vinden als dit verhuurbedrijf zou verdwijnen’’, aldus de 29-jarige 
Tim Sterkenburg. 

Toeristen en dagjesmensen uit de re-
gio kunnen dus nog steeds de prach-
tige omgeving van Lauwersoog per 
Tuk Tuk ontdekken, een motorrijtuig 
met drie wielen waar maximaal vier 
personen in vervoerd kunnen worden. 
,,Het is een apart vervoersmiddel om 
te zien. Eén ding is zeker, zodra je hier 
in je Tuk Tuk van het terrein rijdt trek 
je onderweg veel bekijks’’, vertelt Tim. 
Mensen kunnen hun tocht beginnen 
met koffie en gebak bij Sterkenburg of 
eindigen met een plate in het restau-
rant, maar het is ook mogelijk om te 

kiezen uit één van de arrangementen. 
,,Vooral de tocht naar de theefabriek 
in Houwerzijl in combinatie met een 
high tea is populair’’, merkt Tim. ,,Of 
de route waarbij je onderweg Pitch & 
Putt kunt spelen in Esonstad.’’

Rondje Lauwersmeer
Veel toeristen kiezen er ook voor om 
de prachtige omgeving van Lauwer-
soog op hun eigen gemak te ontdek-
ken. ,,Met de Tuk Tuk rijd je 40 ki-
lometer per uur, dus je ziet meer van 
de natuur. Het is een hele andere 

beleving dan in een auto. En het is 
leuk voor jong en oud.’’ Vanaf 24 jaar 
(met rijbewijs) mogen mensen achter 
het stuur. Vanuit Lauwersoog zijn er 
vijf verschillende routes die geschikt 
zijn voor de Tuk Tuk. Zo is de route 
langs Paesens-Moddergat – Wierum 
- Ternaard - Dokkum bijzonder om 
te ervaren en voor natuurliefhebbers 
mag een rondje Lauwersmeer niet 
ontbreken. 

In totaal zijn er bij Sterkenburg 12 
Tuk Tuks te huur die je voor een 
dag of dagdeel kunt huren met je 
gezin, familie of vrienden. Door de 
week maak je de grootste kans dat 
er nog Tuk Tuks te huur zijn. Voor 
meer informatie en/of reserveren, zie:  
www.tuktuklauwersoog.nl

Textieltuin met insecten in Schierstins
FEANWÂLDEN – De Schierstins-textielwerkgroep heeft opnieuw een 
bijzonder project voltooid: de tentoonstelling ‘Leven in de Tuin’, met 
vijvers, planten, en veel insecten. De expositie in de middeleeuwse 
stins met aanbouw in Feanwâlden duurt tot en met 4 september. 

De textielgroep van De Schierstins 
heeft met veel fantasie en creativiteit 
een geheel eigen draai gegeven aan 
wat er allemaal te beleven is in de 
tuin. De nadruk ligt vooral op kleine 
diertjes, die je in vrijwel iedere tuin 
kunt vinden. Zij zijn in de expositie 
in alle maten en vormen te vinden, 
vaak een beetje verborgen tussen 
planten, op oevers of zwevend in de 
lucht. Denk hierbij aan spinnen, mie-
ren, bijen, slakken, enzovoorts.

Erik of het Klein Insectenboek
Het grootste deel van de tentoon-
stelling is in de grote zaal. Als je daar 
naar binnen gaat, voelt het net of je 
een sprookje binnentreedt of terecht 
komt in de wereld van Erik of het 
Klein Insectenboek van Godfried 
Bomans. Maar ook buiten is wel iets 

te zien, vaak op onverwachte plek-
ken. Het werk van de textielgroep 
van de Schierstins is aangevuld met 
natuurfoto´s van José Walters en 
gebreide vogeltjes van Atelier Tivi. 
Zoveel mogelijk onderdelen zijn 
gemaakt van hergebruikt materiaal. 
Aan de huidige expositie is drie jaar 
gewerkt, tijdens de corona-lock-
downs vooral thuis.

Openingstijden
De Schierstins is dinsdags tot en 
met zaterdags van 13.30-17.00 uur 
geopend, behalve tijdens zaalver-
huur, zoals op 15 juli, en bijzondere 
activiteiten (zie www.schierstins.nl). 
Behalve de textieltentoonstelling zijn 
ook de vaste expositie ´Het Laatste 
Friese Torenkasteel´ en de Theun de 
Vrieskeamer te bezichtigen.

Broer en zus Tim en Inge Sterkenburg zijn tegenwoordig de gezichten achter de Tuk Tuks.

Boerengolf, handboogschieten of een farmwalk bij de Hammerslag

Strunen door de weilanden was nog nooit zo leuk
WESTERGEEST - Nog nooit was Camping Hammerslag in Westergeest zo druk 
bezocht als de afgelopen twee ‘coronajaren’. Gelukkig komen de (groeps)
activiteiten bij de boerderij nu ook weer op gang. Want voor het echte 
Friesland-gevoel moet je bij de Activiteitenboerderij Hammerslag zijn.

Bij de Hammerslag kun je onder an-
dere een potje boerengolf doen, boog-
schieten of wandelen door de weilan-
den. Het mooie van boerengolf is dat 
het voor elke groep geschikt is. De na-
druk ligt op gezelligheid gecombineerd 
met sportiviteit. ,,We hebben een par-
cours uitgezet door de weilanden waar-
bij je ondertussen kunt genieten van 
het uitzicht en de natuur’’, vertelt eige-
naresse Ymkje Hania van de Hammer-
slag. Voor de liefhebbers geeft zij ook 
een rondleiding over de boerderij waar 
altijd koeien staan. ,,Voor sommigen is 
dat alleen al een hele gewaarwording’’, 
lacht Ymkje. 

Boerengolf
Boerengolf wordt gespeeld met een 
stok waar een houten klompje aan vast 
zit. Het golfballetje is groter dan bij het 
traditionele golf en is gemaakt van leer. 
Het spel wordt gespeeld in de weilan-
den rondom de boerderij waar 10 holes 
zijn, verspreid over 8 hectare grasland. 
Het doel is om als groep het parcours 
in zo weinig mogelijk slagen af te leg-
gen. Deelnemers zullen merken dat de 
natuur ervoor zorgt dat de baan niet 
altijd even vlak is… En mocht het no-
dig zijn dan kun je onderweg ook nog 
fierljeppen, oftewel met een polsstok 
over de sloot springen.

Handboogschieten
Bij slecht weer is er de mogelijkheid 
voor gasten om uit te wijken naar de 
stal waar ze in de oude melkput kun-
nen handboogschieten. Er zijn drie 
banen waar de deelnemers een com-
petitie kunnen spelen. 
Na acht rondjes wor-
den de scores bij elkaar 
opgeteld en wordt de 
winnaar bekend ge-
maakt. Tussendoor 
hoeven de deelnemers 
zich niet te vervelen 
want in de naastliggende zaal is een stal 
met een sjoelbak en pooltafel. Vooraf, 
tussendoor of na de tijd kunnen deel-
nemers koffie met gebak bestellen en 
ook een arrangement met barbecue op 
de boerderij is mogelijk.

Farmwalk
Bijzonder is de zogenaamde Farmwalk 
waar mensen zich voor kunnen opge-

ven. Elke zondagavond om 19.00 uur 
gaat boer Jan met hen op pad voor 
een leerzame wandeling door de wei-
landen. ,,Achter de Hammerslag ligt 
zo’n 50 hectare land waar we een leuke 
wandelroute door hebben gemaakt’’, 

vertelt Ymkje. Tijdens 
de wandeling vertelt 
Jan – die in Wester-
geest geboren en ge-
togen is - meer over 
het gebied, over de 
historie, over de bloe-
men, de vogels en over 

zijn werk als boer en over wat ze doen 
om de weidevogels te beschermen. De 
wandeling duurt twee uren en bij te-
rugkomst staat de koffie en thee klaar. 
Het is wel belangrijk om te reserveren 
via 0511-445474 of info@hammer-
slag.nl 

Oplaadpunt
Goed om te weten: bij de Hammerslag 

is ruime parkeergelegenheid en een 
plek om zowel de elektrische fiets als 
de auto op te laden. Deze activiteiten-
boerderij/camping ligt aan de knoop-
puntenroute en is tevens een rustpunt 
met wc en gelegenheid om koffie of 
thee te drinken. Meer informatie: 
www.hammerslag.nl 

Observatietoren-
route

LAUWERSOOG - Voor een 
bijzondere wandeling over de 
vroegere zeebodem is de Obser-
vatietorenroute een aanrader. De 
start is bij Activiteitencentrum 
Lauwersnest in Lauwersoog. De 
route is 6,5 kilometer lang, dus 
ook goed te doen voor kinderen. 
Honden mogen mee, mits aan-
gelijnd. De route voert door gro-
tendeels aangeplante bossen. De 
paden zijn onverhard en kunnen 
daardoor nat zijn. Halverwege de 
tocht kom je langs de observatie-
toren. Hier word je beloond met 
een prachtig weids uitzicht over 
het Lauwersmeergebied. 

Johan Henk Heidstra, 
media-adviseur

Tip:

‘Tijdens de wandeling 
vertelt Jan onder 
andere over het 

gebied en over zijn 
werk als boer’ 
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Uw specialist in
Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van

Caravans, Campers(boven en onderbouw) en Aanhangwagens

Tevens levering en montage van

Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen

Altijd Gratis haal
en brengservice !

SCHEPIJS ,  THEE
EN LEKKERS
In deze bijzondere boerderij
aan de Dokkumer Ee haal je
lekker schepijs, verse thee of
een bak koffie met een stuk
taart. Een perfecte plek om
even te pauzeren.

O P E N  V A N  1 1 : 0 0 - 1 8 : 0 0  U U R  
 D O N D E R D A G  T / M  Z O N D A G
W U R G E D Y K  2 0  |  S T I E N S

Onze boerderij uit 1825 ligt aan de Dokkumer
Ee nabij Bartlehiem en 8 kilometer van
Leeuwarden! 

ANNE-FAMKES PLEATS

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon ontvang je het tweede
bakje koffie gratis. Voorwaarde: 1 bon per persoon
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McDonald’s Dokkum is 
klaar voor het  toeristenseizoen
DOKKUM – Het restaurant van McDonald’s is een half jaar geleden ge-
opend in Dokkum en nu al niet meer weg te denken uit Noordoost-Fries-
land. Dat stelt eigenaar Michel Groenewegen. Wat deze vestiging volgens 
hem zo bijzonder maakt is de groene omgeving. ,,En het feit dat mensen 
hier gewoon ‘Frysk’ kunnen praten. Ook al zijn we een internationaal 
bedrijf, Dokkum bewijst dat we als McDonald’s ook lekker lokaal kunnen 
zijn’’, zegt Groenewegen.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Dat lokale karakter wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de mensen die 
er werken. Zo is de 53-jarige Jimkje 
Visser uit Dokkum het gezicht van 
de McDonald’s in haar stad. Zij is 
de hele week aanwezig als gastvrouw 
en begroet alle gasten in het Frysk. 
,,Ik fyn it super om hjir te wurkjen, 
it is hiel gesellich mei inoar. Minsken 
binne bliid mei dizze McDonald’s yn 
Dokkum’’, zo krijgt Jimkje regelmatig 
te horen. 

Mem fan de McDonald’s
Vanaf de opening in december is het 
druk bij de McDonald’s in Dokkum. 
Vooral in de weekenden, op vrijdag, 
zaterdag en zondag. ,,Middeis rûn in 
oer as twa komt hjir in protte skoal-
jeugd. Se sitte hjir ek wolris mei inoar 
húswurk te meitsjen mei wat lekkers 
derby, dat is moai om te sjen. Se rûmje 

alles netsjes op en oars sis ik der wat 
fan. Der komme ek wol âlderen by de 
McDonald’s. Lêst wie hjir in koppel 
fan 90 jier. Ik ha se even holpen by de 
kassa, want dy digitale boarden snap-
ten se net sa goed.’’ En zo biedt Jimkje 
vaak de helpende hand. In het begin 
twijfelde ze of ze deze baan moest 
aannemen. ,,Mar ik bin sa bliid dat ik 
it dien ha. Ik fyn it prachtich.’’ Door 
het team wordt ze zelfs al ‘de mem fan 
de McDonald’s’ genoemd.

Zomer van de vrijheid
Nu het personeel in Dokkum is inge-
werkt zijn ze helemaal klaar voor het 
toeristenseizoen. ,,De mensen zijn 
goed getraind. In het begin was het 
nog even wennen, vooral ook omdat 
we vlak na de opening alweer dicht 
moesten vanwege corona. Dit wordt 
voor hen de eerste zomer én de zomer 

van de vrijheid, zonder mondkapjes 
en andere beperkende maatregelen. 
Nu kunnen ze laten zien wat ze heb-
ben geleerd’’, stelt Groenewegen die 
eigenaar van vier verschillende ves-
tigingen in Friesland is (naast Dok-
kum is hij verantwoordelijk voor de 
McDonald’s in Harlingen en twee in 
Drachten). Hij is trots op deze nieuwe 
McDonald’s in Dokkum. ,,Het was de 
bedoeling dat deze McDonald’s groen 
zou worden en dat is gelukt. Het pand 
zit helemaal verscholen in het groen 
en waar heb je zo’n uitzicht als hier 
over de weilanden?’’

Onderweg naar de eilanden
Groenewegen verwacht dit jaar ook 
veel toeristen die op doorreis zijn naar 
de eilanden Ameland en Schiermon-
nikoog. ,,Ze komen hier langs en 
vinden het fijn dat ze nog even een 
rustmoment kunnen pakken. Na af-
loop kunnen ze afsluiten met eten 
bij de Mac voordat ze weer naar huis 
gaan. Wij plannen rond de aankomst 
of afvaarten dan ook extra mensen 
in.’’ Dat de McDonald’s in Dokkum 
zwerfafval met zich mee zou brengen 
valt in de praktijk mee. ,,Sterker nog, 
we krijgen gelukkig geen klachten van 
overlast. We doen er ook alles aan om 
het terrein en de omgeving eromheen 
schoon te houden. Met een bakfiets 
rijden we rondjes door het park en 
we hebben regelmatig contact met de 
gemeente en de politie. Alleen op de 
dag van de opening was het ongekend 
druk en konden we niet alles in één 
keer opruimen. Maar dat hebben we ’s 
avonds allemaal weer rechtgezet.’’

‘De McDonald’s is myn leven’
Klaas Buwalda uit Dokkum is de man 
die ervoor zorgt dat het terrein bij de 
McDonald’s schoon is en blijft. Hij is 
werkzaam bij Dokwurk en is blij met 
zijn nieuwe baan. ,,Dit hie 20 jier ea-

rder moatten. Ik ha altyd swier wurk 
dien, as strater en stienbikker. Mar dit 
is folle moaier. Ik bin in bûtenminsk 
en ha it hjir nei myn sin. De McDo-
nald’s is no myn leven, it is ien grutte 
famylje.’’ Zo heeft de McDonald’s in 
korte tijd heel wat teweeg gebracht 
voor veel mensen in deze regio. Groe-
newegen vindt het belangrijk om ook 
weer iets terug te doen voor de samen-
leving. Ze werken bijvoorbeeld samen 
met Vitaleer en sponsoren het Dok-
kumer wedstrijdskûtsje en de Admi-
raliteitsdagen. Bij laatstgenoemd eve-
nement dragen ze een extra steentje 
bij door met bakfietsen door Dokkum 
te fietsen en de stad netjes en schoon 
te houden. Groenewegen: ,,Dokkum 
is een verrassend mooi stadje en dat 
moet het vooral ook blijven.’’

Klompen en 
 fierljeppen

NOARDBURGUM - Jimkje is 
een echte Dokkumer, maar heeft 
ook een tijdje in Noardburgum 
gewoond. Vandaar dat ze toeris-
ten aanraadt om eens een kijkje 
te nemen in het klompenmuseum 
van Scherjon waar tegenwoordig 
ook een Fierljepmuseum bij zit. 
‘Frysker’ kan het bijna niet!

Jimkje Visser, 
gastvrouw

Tip:

Tip: Neem eens een ontbijt bij de McDonald’s

De McDonald’s in Dok-
kum is elke dag van 08.00 
uur tot 01.00 uur geopend. 
Wat velen niet weten is dat 
je hier ook heerlijk kunt 
ontbijten. Voor €5,95 heb 
je een compleet ontbijt-
menu met een croissant, 
koffie of thee, verse jus 
d’orange en een Egg Mc-
Muffin. 

Eigenaar Michel Groenewegen en 
gastvrouw Jimkje Visser, hét gezicht 
van de McDonald's in Dokkum

Klaas Buwalda uit Dokkum is de man 
die ervoor zorgt dat het terrein bij de 
McDonald’s schoon is en blijft
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Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

Ontdek onze
slimme
hoortoestellen

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens onze Demodag ontdekt u 

hoe de nieuwste technologie u kan 

helpen bij beginnend gehoorverlies. 

Onze specialisten vertellen u alles over 

onze hoortoestellen en de handige 

toepassingen. Ze zijn bijvoorbeeld 

gekoppeld aan uw smartphone, 

zo kunt u ermee bellen én spotify 

luisteren. Er zijn zelfs waterdichte 

toestellen waarmee u kunt zwemmen. 

En wist u dat ze soms 100% 

onzichtbaar zijn?

Kom langs op vrijdag 15 juli en ontdek wat er allemaal kan. 

Loop gewoon even binnen en laat u verrassen! 

Als u hoort wat er allemaal kan op hoorgebied, dan gelooft u echt uw 
oren niet. Kom het zelf ervaren tijdens de Demodag op 15 juli in onze 
Schoonenberg winkel. 

Demodag vrijdag 15 juli

Schoonenberg De Westereen
Ljurkstrjitte 72A
088-9324358
Winkelcentrum42

8

Meubelcentrum

NEEF

  

COMPLETE
WONINGINRICHTING

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.

WIJ HEBBEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT MEUBELS EN SLAAPKAMERS MAAR OOK VLOEREN: TAPIJT,
LAMINAAT, PVC. OOK VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING ZOALS SCREENS, UITVALSCHERMEN,
GORDIJNEN, VITRAGES, IN-BETWEENS, PLISSÉ, ROL /VOUWGORDIJNEN ENZ. KUNT U BIJ ONS TERECHT.

Meubelcentrum

NEEF

  

COMPLETE
WONINGINRICHTING

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.

WIJ HEBBEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT MEUBELS EN SLAAPKAMERS MAAR OOK VLOEREN: TAPIJT,
LAMINAAT, PVC. OOK VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING ZOALS SCREENS, UITVALSCHERMEN,
GORDIJNEN, VITRAGES, IN-BETWEENS, PLISSÉ, ROL /VOUWGORDIJNEN ENZ. KUNT U BIJ ONS TERECHT.

WIJ HEBBEN EEN UITGEBREID ASSORTIMENT 
MEUBELS EN SLAAPKAMERS.

MAAR OOK VLOEREN: TAPIJT, LAMINAAT, PVC. 
OOK VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING 

ZOALS SCREENS, UITVALSCHERMEN,
GORDIJNEN, VITRAGES, IN-BETWEENS, 
PLISSÉ, ROL /VOUWGORDIJNEN ENZ. 

KUNT U BIJ ONS TERECHT.

Absolute kennis en kunde
van buitenzonwering

Nieuwe openingstijden
 Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 t/m 17.30 uur

Maandag en koopavond op afspraak.

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!

Absolute kennis en kunde
van buitenzonwering

Kies nu voor de:

Doelgericht
aan de slag 
met je 
gezondheid?

Test je complete gezondheid met een druppel bloed!

karladijkstravoedingscoach.nl/emb-bloedtest
06-434 80 334

Afspraak maken? Bel of whatsapp:

VC
KD

Orthomoleculair Voedings- & Suppletietherapeut

RUIM
 3

0 
JA

A
R 

ERVARING IN G
EZO

N
D

HEID

 

Nu ook Screens op Zonne-energie
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Goud voor Yanouk Zijlstra 
DE WESTEREEN/TWIJZELERHEIDE - Yanouk Zijlstra uit Twijzelerheide van 
skeelervereniging IDS uit De Westereen is eerste Nederlands kampioen 
skeeleren geworden. Ze reed een sterke 5000 meter puntenkoers en 
mocht hiermee de gouden plak meenemen. Lana schiphof werd tweede 
en Lise Dijkstra derde, ook beide rijders van skeelervereniging IDS.

De race vond op 24 juni plaats in Achterveld. Het was vooraf nog even span-
nend of de KNSB en de organisatie van Daikin NK inlineskating de race wel 
door kon laten gaan vanwege de slechte weersvoorspellingen.

Anouska Koster pakt Brons op NK veldrijden
EMMEN - Wielrenner Anouska Koster 
uit De Westereen is derde geworden 
tijdens het Nederlands Kampioen-
schap Veldrijden in het dierenpark 
Wildlands. De Westereense schoot 
stevig uit de startblokken en 
verpulverde de snelste tussentijd 
bij het eerste tussenpunt. Op haar 
gestroomlijnde Cervelo hield Anous-
ka het tempo hoog richting het 
tweede tussenpunt, waar ze ook de 
snelste tijd tot dan toe klokte. In de 
laatste kilometers zette Anouska de 
puntjes op de spreekwoordelijke 
‘i’ en liet het uurwerk stil staan na 
37 minuten en 38 seconden. Op 
dat moment was dat ruimschoots 
genoeg voor de snelste tijd.

In het blok na Anouska zaten nog 
enkele sterke tijdrijders, waaronder 
wereldkampioene Ellen van Dijk en 
ploeggenote Riejanne Markus. Op Van 
Dijk stond deze dag geen maat, de we-
reldkampioen klokte een tijd van 35 

minuten en 55 seconden en was daar-
mee ruimschoots de snelste. Anouska 
had lange tijd zicht op het zilver, maar 
ploeggenote Markus was na een sterk 

laatste stuk nipt sneller. Anouska kreeg 
dus het brons omgehangen bij de elite 
dames, een fraaie prestatie.

Hester en Lyanne als ‘kameraadskes’ in Oranje
BROEKSTERWÂLD/ANJUM/HEERENVEEN - Met enige fantasie zou je de beide 
voetballende meisjes Lyanne Iedema uit Anjum en Hester Algra uit Broek-
sterwâld een praktijkvoorbeeld kunnen noemen van het legendarische 
clublied ‘Hand in hand kameraden’ van Feyenoord. Met als Friese variant 
‘Hand in hand kameraadskes’, want de beide meisjes delen veel in hun 
leven. Niet alleen het klaslokaal in Dokkum, maar ook de Beloften van SC 
Heerenveen en sinds enige tijd ook het Nederlands elftal.

Tekst en foto: Rynk Bosma

Want ook Hester Algra is sinds ruim 
een maand toegetreden tot het selecte 
groepje meisjes in de provincie Fryslân 
dat zich international mag noemen. 
Iemand dus die een interland heeft ge-
speeld. Lyanne had die status al sinds 
november 2021 bij Oranje MO16 en 
werd toen pardoes tot woman of the 
match uitgeroepen met twee doelpun-
ten op haar naam.

Je zou kunnen zeggen dat Lyanne 
telkens een neuslengte voor ligt op 
Hester. Logisch want zij is ruim acht 
maanden ouder dan Hester. Lyanne 
wilde niet wachten op de status ‘kerst-
kind’ en werd op 23 december 2006 
geboren in Anjum. Ruim acht maan-
den later op 2 augustus 2007 werd 

Hester geboren in Broeksterwâld. 
Dus is het qua ontwikkeling logisch 
dat Lyanne een stapje voor ligt op 
Hester. Zo eind juni zit het seizoen er 
bijna op in de weken dat het onder-
wijs wordt beheerst door ‘toets weken’. 
Maar wie temperaturen van boven de 
dertig graden trotseert op donderdag 
23 juni zoals Hester en Lyanne om 
toch de training bij SC Heerenveen 
af te werken heeft over karakter niet 
te klagen.

Beide meisjes gaan naar OSG Piter 
Jelles Dalton Dokkum en zij doen de 
mavo. Lyanne speelde al bij de Belof-
ten van SC Heerenveen en sinds kort 
is Hester ook toegelaten tot de Belof-
ten van SC Heerenveen. Een grote 

overgang want naast de vier keer per 
week trainen staat er ook elke zaterdag 
een wedstrijd op het programma. Al-
leen als het gaat om het Nederlands 
elftal scheiden de wegen van Hester 
en Lyanne zich tijdelijk. 

Hester heeft zo’n zes weken geleden 
gedebuteerd in en tegen België bij de 
MO15 van het Nederlands elftal. Dat 
was het resultaat van een vierdaagse 
selectieprocedure van de KNVB. Aan-
vankelijk kwam Hester in het ‘scha-
duwteam’ terecht. ,,Nei in oefenwed-
striid tsjin PSV ha se my frege of ik 
mei woe tsjin België.’’ 

De wedstrijd tegen de Zuiderburen 
eindigde in Nederland in 4-0, ,,Ik siet 
doe op ‘e bank en ha de lêste twintich 
minuten meidien.’’ Maar het ging 
crescendo met Hester want de tweede 
wedstrijd in en weer tegen België deed 
zij de hele wedstrijd mee. ,,Ik begûn op 
rjochtsback en ha letter noch in skoft 
op it middenfjild spile.’’ Ook Lyanne 
heeft sinds haar debuut van eind vorig 
jaar bij het Nederlands elftal MO16 al 
weer twee wedstrijden gespeeld. 

Voor Lyanne volgde nog een staartje 
want op 29 juni vertrok zij voor tien 
dagen naar Noorwegen voor het Nor-
dic Tournament om te spelen tegen 
India, IJsland of Noorwegen. ,,Mar 
dêrnei gean ik op fakânsje hear’’, zo 
verzekert Lyanne. Een kleine ver-
wijzing naar de ervaring dat elke dag 
voetballen of trainen toch niet be-
schouwd wordt als een vorm van va-
kantie vieren.

Beide meisjes werden gescout door 
Wim Timmermans die al jaren scout 
voor de KNVB. De voormalige verde-
diger van Broekster Boys in de eerste 
helft van de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw had er bij de taakstelling 
aanvankelijk niet op gerekend dat hij 
ook meisjes moest scouten. Op 30 sep-
tember 2017 zag hij Hester voor het 
eerst toen zij met BroeksterWâlden 
tegen Buitenpost speelde. ‘Een meisje 
van 10 en tweedejaars’ zo beschreef hij 
haar toen. ‘Kan hard lopen en bestreek 
in haar eentje de hele rechterkant. 
Mooie passeerbewegingen en goede 
aanname. Rechtspoot, speelt ook wel 
met links.’

In Hooghalen in 2018 was Hester sa-
men met nog 40 meisjes uit het Noor-
den de beste die erbij liep. Zij kreeg als 
enige van de talentscout van de KNVB 
een A plus. Hester was toen de enige 
die daarna ging spelen en trainen met 
de meiden die een jaar ouder waren en 
dat leverde haar veel krediet op bij de 
mensen die haar moesten beoordelen, 
zo weet Timmermans zich nog te her-
inneren.

Waar Hester een lichte voorkeur heeft 
voor haar rechterbeen, is Lyanne een 
echte linkspoot. ,,Oanwizingen jaan 
mei it fingerke omheech oan de oaren, 
rjochts oannimme en mei links kappe, 
in goeie stekpass en ek in goede lange 
pass’’, zo observeerde Timmermans in 
november 2018. Sinds januari van dit 
jaar speelt Lyanne met haar 15 jaar bij 
de Beloften (16-18) van SC Heeren-
veen. 

Voor volgend seizoen verandert er 
dus veel voor Lyanne en Hester want 
spelen bij de Beloften betekent op za-
terdag een wedstrijd spelen. Nu is elke 
week een wedstrijd spelen geen straf 
natuurlijk want het gaat tenslotte om 
wedstrijden spelen. Voor de ouders die 
voor het vervoer moeten zorgen bete-
kent het natuurlijk wel meer belasting, 
maar dat wordt per toerbeurt gedaan 
net zoals het afgelopen seizoen.

,,Wy hienen dit jier ek ien fan Bur-
daard dus dan kinne je it oer trije âl-
ders ferdiele’’, zo zegt de chauffeur 
van dienst, heit René Algra. Samen 
met mem Renneke Damstra en Johan 
en Willy Iedema probeert het viertal 
vervoer en werk te combineren. Vier 
keer per week naar Heerenveen voor 
de trainingen, alleen vrijdags is het ’s 
morgens. En dan zaterdag een wed-
strijd. Met in het verleden natuurlijk 
de landelijke reizen naar de talenten-
dagen.

Maar ook hier geldt dat liefde won-
deren doet als je naar de goedlachse, 
vrolijke gezichten van Hester en Ly-
anne kijkt die op het veld hun voeten 
laten spreken. Die met trots het oranje 
dragen van het Nederlands elftal.  
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

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

55 secondengratis winkelen met een maximum vanmet een maximum van  

€ 1.000,-€ 1.000,-

Je ontvangt één kraslot bij een besteding vanaf 10.-.
Meer weten? hubo.nl/krasfestival

Je hebt altijd prijs!
Wat dacht je van 3.000 euro aan maatwerk of 55  

seconden gratis winkelen? Of ‘gewoon’ een leuke korting!

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

win te gekke prijzen

ALTIJD 

PRIJS!

mooi op maat klus t.w.v. 

€ 3.000,-

Hubo is jarig en dat vieren we met jou!
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  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

   Elingsloane 20     +31 (0)511-745001 
   9251 MN  BURGUM               info@wijngaardensteigerbouw.nl 
 

- (De)montage en verhuur stalen steigers;  
- Verhuur aluminium rolsteigers,    
   schilderschermen, bouwhekken;  
- Evenementen / podiumbouw; 
- Krimpfolie sealen;  
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;  
- Denken in mogelijkheden;  
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;  
- VCA* en SCL light (trede 3) gecertificeerd; 
- Erkend leerbedrijf.  
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Geslaagden bij Interzorg Groep
FERWERT – Maar liefst zeven medewerkers van Interzorg Groep het 
landelijk en internationaal erkend diploma Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende (EVV) ontvangen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
de tuin van Foswert zijn de medewerkers in het zonnetje gezet door 
Interzorg Groep. 

De medewerkers, sommigen al jaren 
in dienst als Verzorgende IG, heb-
ben deze opleiding behaald bij ROC 
Friese Poort. De opleiding die in to-
taal zo’n 30 weken duurt, hebben zij 
naast hun reguliere werkzaamheden 
in de zorg gevolgd. Als EVV-er ben 
je verantwoordelijk voor het opti-
maal ondersteunen van een groep 
cliënten. De EVV-er zorgt er voor 
dat de cliënt zoveel mogelijk kwali-
teit van leven ervaart, coördineert de 

multidisciplinaire zorg en zorgt er-
voor dat de zorgverlening, in overleg 
met de cliënt, gecontinueerd wordt. 
Een mooie opsteker voor de mede-
werkers én voor Interzorg Groep.

De scholing is geïnitieerd uit de 
Kwaliteitsgelden Verpleeghuiszorg. 
Dit zijn extra middelen die lande-
lijk beschikbaar zijn gesteld voor de 
verbetering van de kwaliteit in de 
verpleeghuiszorg. 

Zestig jaar lid van 
de Fûgelfreonen
DE WESTEREEN - Wieger 
Elzinga is onlangs gehuldigd 
vanwege zijn 60-jarig lidmaat-
schap van vogelvereniging De 
Fûgelfreonen uit de Westereen. 
Het speldje van dit jubileum is 
uitgereikt door Sicco Veenstra, de 
districtsvoorzitter van Friesland. 
De heer Elzinga is nog steeds 
actief lid van de Fûgelfreonen 
en kweekt nog steeds Gloster 
kanaries.

Sandwich Team winnaar Pingotoernooi

TWIJZELERHEIDE - Op een 
drukbezocht sportpark De Heide 
is onlangs de achtste editie van het 
Pingotoernooi gehouden. Meer 
dan twintig teams kwamen in ac-
tie op dit 7X7 voetbaltoernooi. Het 
Sandwich Team met onder andere 
ex-VVT’er Oege van Lingen (nu 
Katwijk) pakte de winst bij de pres-
tatieteams door in de finale t’Fjirde 

uit Burgum met 2-1 te verslaan. De 
winnende treffer werd vlak voor tijd 
gescoord door topscorer Freddy de 
Grooth. Bij de recreanten ging de 
winst naar het team van Burgum 
3 en bij de dames ging de ‘Harm 
Weistra bokaal’ naar de ploeg van 
VIOD. De Friese Boys dames 
werden uitgeroepen tot sportiefste 
ploeg van het toernooi. 

Bewoners Brugchelencamp houden eigen kabelkrant

DE WESTEREEN - Goed nieuws voor de bewoners van Brugchelencamp in 
De Westereen. Komende jaren kunnen zij op hun eigen tv blijven kijken 
naar de kabelkrant. Een zeer gewaardeerd communicatiemiddel voor de 
bewoners en het zorgcentrum.    

Bij Brugchelencamp waren er zorgen 
of de kabelkrant kon blijven bestaan 
omdat de techniek vernieuwd moest 
worden en de kosten hierdoor hoger 
uitvielen. Met dank aan de inspan-
ningen van wethouder Rommy Kem-
penaar (Dantumadiel) kwam er een 

samenwerking tussen de diverse par-
tijen tot stand.

Freerk Wind (directeur Kabelnoord): 
,,Kabelnoord zorgt dat de kabelkrant 
van Brugchelencamp ook komende 
jaren beschikbaar blijft voor de be-

woners, zonder extra kosten voor de 
zorgorganisatie. Dit initiatief past 
goed binnen onze maatschappelijke 
doelstelling.” Hinke de Boer (mana-
ger Brugchelencamp): ,,Het voortbe-
staan van de kabelkrant betekent een 
grote opluchting voor de bewoners. 
Zij zijn hier erg aan gehecht en blij-
ven zo op de hoogte van het laatste 
nieuws.” 

Ibs ’t Pompeblêd is 
 officieel drietalige school
DE WESTEREEN - Ibs ‘t Pompeblêd 
uit De Westereen is officieel de 
eerste drietalige school geworden 
volgens de nieuwe richtlijnen van 
het Taalplan Frysk 2030.

Onlangs kreeg de school bezoek 
gehad van een delegatie uit Den 
Haag. Tien ambtenaren vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap wilden graag een bezoek 
brengen aan een drietalige basis-
school. Tijdens het bezoek hebben de 
ambtenaren de lessen in de groepen 
bekeken en werden zij ondergedom-
peld in de talen Nederlands, Frysk en 
English. De kinderdirecteur Marrit 
de Jong heeft ze welkom geheten 
en rondgeleid. De school kreeg veel 
positieve reacties. ,,Dit is het perfecte 
voorbeeld van een drietalige school. 
Wat een enthousiasme! Liefde 
voor het vak en wat een fijne sfeer. 
Bedankt dat we hier langs mochten 
komen’’, aldus een van de ambtenaren. 

Op de school wordt vanaf groep 1 in 
deze drie talen les wordt gegeven. Op 
deze manier krijgt elke leerling een 
goede basis voor zowel de Nederland-
se, Friese als de Engelse taal. 

De uitreiking vond plaats in de binnentuin van 
WZC Foswert te Ferwert (foto: Henriette Ronner)

Hûnewipperrock
RINSUMAGEAST - De kaartverkoop van Hûnewipperrock 2022 in Rinsuma-
geast is los! Op zaterdag 27 augustus 2022 zijn de hoofdacts Party Animals 
en Handsome Poets. Dit zijn landelijk bekende bands met in het verleden 
diverse nummer 1 hits in de top 40. Handsome Poets is vooral bekend van 
het nummer ‘Sky on fire’. Party Animals was in de jaren ‘90 en ‘00 zeer po-
pulair met hits als ‘Have you ever been Mello’, ‘Atomic’ en ‘Aquarius’. 

Verder spelen op de zaterdag de po-
pulaire bands Kings of Diamonds en 
Highway to Rosie (een coverband van 
AC/DC) en wordt op de zaterdag-
middag de muziek verzorgd door de 
gezellige Zanger Serge. Ook is er dit 
jaar weer genoeg te doen op de vrijdag-
avond 26 augustus. Hier is als hoofdact 
het welbekende De Doelleazen ge-
strikt. Verder speelt uiteraard de lokale 
band Corneum die in 2020 op plaats 
24 in de Fryske top 100 stond met het 
nummer ‘Hûnewipperrock’ en is er 
muziek van rising star DJ Urre. 

Er zijn maximaal 1000 kaarten te 
kopen die alleen online te verkrijgen 
zijn via de website www.hunewip-
perrock.nl Bestel dus snel want op 
is op. Kaarten zijn te koop vanaf 18 
jaar. Een kaart voor de vrijdagavond 
kost slechts 5 euro en voor de zater-
dagavond 20 euro. Ook zijn er inmid-
dels fraaie t-shirts (alle maten) met de 
line-up van het festival te koop. Meer 
informatie hierover is te vinden via de 
Facebook en Instagram pagina’s. 

Op de bijgevoegde foto staan van links naar rechts: Minne van der Wal (Cliëntenraad), Freerk Wind (Kabelnoord), 
Rommy Kempenaar (Gemeente Dantumadiel), Hinke de Boer en Jappie Rozendal (Brugchelencamp).

Kinderdirecteur 
Marrit de Jong.

Vijftienduizend euro  
voor Groene plein
DE WESTEREEN - De sponsorloop en voorjaarsmarkt die de basisscholen in 
De Westereen hebben gehouden ten behoeve van de inrichting van het 
groene plein hebben 15.000 euro opgebracht. Het bedrag dat de leer-
lingen hebben opgehaald met rondjes rennen op de skeelerbaan en de 
verkoop van (zelfgemaakte) spullen is vorige week bekend gemaakt. 

,,Wat zijn we enorm trots op onze leer-
lingen en alle vrijwilligers en sponsors 
die dit mogelijk hebben gemaakt, een 
fantastisch bedrag’’, aldus directeuren 
Judith Meeuwsen en Nanne Klomp-
stra van it Pompeblêd en de Boustien. 
,,Maar dat betekent nog niet dat we er 
zijn. Er zit nog een gat in de begroting 
en we hebben nog veel helpende han-
den nodig om het groene plein daad-

werkelijk te realiseren.’’ Na de zomer 
komen leerlingen van de scholen aan de 
deur voor de verkoop van sponsorboek-
jes met daarin aantrekkelijke kortingen 
van de middenstand. De opbrengst 
gaat eveneens naar de inrichting van de 
groene pleinen.

Schep in de grond
Vanaf eind augustus gaat daadwerkelijk 

de schep in de grond. MFA De Hege 
Seis is daarom nog op zoek naar fanatie-
ke, sterke en enthousiaste dorpsgenoten 
en ouders die willen helpen bij de reali-
satie van de prachtige groene speelplei-
nen. Daarnaast is de organisatie nog op 
zoek naar sponsoren die, bijvoorbeeld,  
speeltoestellen en/ of bankjes willen 
sponsoren. Vrijwilligers en sponsoren 
kunnen zich aanmelden via de website:  
www.mfa-dehegeseis.frl
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Mollen vangen
Vroeger zag je nog wel eens oud man-
netje met een pet op, een schep over de 
schouders, door een weiland lopen. We 
wisten als jongens wat die man deed. 
De man ving mollen en we hadden res-
pect voor hem, want we hadden geen 
idee hoe je een mol moest vangen.

Vele jaren later stond ik met de bats in 
de aanslag bij een mollenbult, die in 
beweging was. Ik dacht de mol eruit te 
wippen. Er vlogen kluiten aarde door de 
lucht maar geen mol. Nee, mollenvan-
gen dat is vak, dacht ik toen nog steeds.

Maar noodgedwongen moest ik me 
onlangs verdiepen in de edele kunst van 
het mollenvangen, want het waren alle-
maal bulten in de tuin van een van mijn 
nazaten. YouTube bracht redding.

Want tik in het zoekvakje ‘mollenvan-
gen’ in en filmpjes zat over dit onder-
werp. En wat blijkt uit die filmpjes? 
Mollenvangen is helemaal niet zo 
moeilijk. Je hebt een klem nodig, een 
bats, een paar handschoenen, een priem 
en dat is al. En natuurlijk een mollen-
bult, liefst twee.

Je mag niet met blote handen zo’n klem 
beetpakken, de mol krijgt lucht van de 
mens en keert subiet om. Vandaar die 
handschoenen. De priem steek je tussen 
de twee bulten in de grond en zo vind je 
de rit. In de rit moet de samengeknepen 
klem en die dek je een beetje toe.

De eerste keer dat ik na twee dagen 
weer bij de klem kwam, was het meteen 
raak.  Er zat een mol in, een dode mol, 
zoals het hoort.  Eerlijkgezegd, van bin-
nen juichte het even. Want, zoals een 
goede vriend vroeger altijd al beweerde: 
,,De man is een jager.’’ Hij doelde op 

zijn jacht op vrouwelijk schoon, maar 
voor mollen ging het ook op.

Afijn, na die eerste heb ik meerdere 
dode mollen uit de klem gehaald. Maar 
laatst leefde de mol in de klem nog. Ik 
kon hem laten lopen, ik kon hem laten 
zwemmen, maar ik gaf hem een tik op 
z’n kop en dood was hij alsnog. Hij 
had nergens last meer van, maar ik wel, 
wroeging over deze gruwelijke moord 
hield me nog lang wakker.

Bonne Stienstra

COLUMN

‘It is foar ús in hiele gerêststelling dat der minsken op ús bern passe’ 

Twintig jaar zorgwoningen Alliade in De Westereen 
DE WESTEREEN - Het is alweer twintig jaar geleden dat De Westereen voor 
het eerst zorgwoningen kreeg in het dorp. In 2002 werden de eerste wo-
ningen gerealiseerd aan de Daniël Bosmastrjitte. Zowel Pietsje Heidstra 
als Yde Prins waren daar nauw bij betrokken, als begeleider en als heit. 
Inmiddels vieren ze hun 5-jarig bestaan op de nieuwe locatie aan De 
Sportloane. Een moment om bij stil te staan, want het heeft heel wat voe-
ten in aarde gehad voordat deze zorgappartementen werden gebouwd

De 44-jarige Pietsje Smedema uit 
Kollumerzwaag zit aan de keukenta-
fel in haar woning aan De Sportloane. 
Haar begeleider, Pietsje Heidstra uit 
De Westereen, schenkt de koffie in. 
Yde Prins (83) is ook aanwezig. Hij is 
de vader van de buurman van Pietsje, 
Johannes. ,,Johannes is oan it wurk, 
dus hy koe der hjoed net by wêze’’, 
verklaart Prins. Hij was vanaf het be-
gin betrokken bij de oprichting van de 
zorgappartementen in De Westereen. 
Zijn zoon heeft een verstandelijke be-
perking en kwam op een gegeven mo-
ment op een leeftijd dat hij wel zelf-
standig wilde wonen. ,,Wy waarden 
sels ek âlder en sa wienen der mear yn 
De Westereen dy’t plak sochten foar 
harren bern’’, vertelt Prins. 

Johannes verbleef een aantal keren in 
logeerhuizen in Damwâld en in Kol-
lum, maar dat was geen succes. ,,Jo-

hannes is in echte Westereender en 
woe graach yn de Westereen bliuwe. 
Tafallich siet ik yn it bestjoer fan de 
Wenningstichting fan Dantumadiel. 
Dêr ha ik oanjûn dat we ferlet hiene 
fan wenningen yn De Westereen dêr’t 
minsken ûnder begelieding wenje. 
Doe is it baltsje gien rôljen.’’ Van het 
één kwam het ander en zo lukte het 
om in september 2002 vier zorgwo-
ningen te openen waar in totaal twaalf 
mensen werden opgevangen. Pietsje 
Heidstra herinnert het zich nog 
goed, want zij kreeg in datzelfde jaar 
een drieling. Ze werkte al sinds 1985 
in de zorg en toen ze hoorde dat de 
nieuwe zorgwoningen in haar eigen 
dorp werden gebouwd meldde zij zich 
aan als begeleider. ,,It wie yn dy tiid 
hiel fernijend, soarchwenningen yn 
in ‘normale’ wyk. En ik hâld wol fan 
útdagingen.’’

‘Elke dei it ferskil meitsje’
Inmiddels werkt ze 37 als woonbege-
leider bij Talant – dat sindskort Alli-
ade heet – en nog altijd gaat ze met 
plezier naar haar werk. ,,Ik bin bliid 
mei myn wurk. Ik probearje elke dei 
it ferskil te meitsjen foar ús kliïnten. 
Hoe? Troch échte oandacht te jaan 
oan de minsken.’’ Pietsje is één van 
haar cliënten die vanaf het begin 
op deze nieuwe locatie woont, met 
uitzicht op de basisschool. ,,Ik woe 
graach it hûs út. Myn broers giene der 
ek út’’, legt Pietsje uit die samen met 
haar moeder in de poelierszaak van 
haar ouders werkt, in Kollumerzwaag. 
Ze is blij met de steun van de begelei-
ders, want Pietsje is bang in het don-
ker. ,,As der wat is, dan helpe se my. 
Dan prate we, of dogge we in spultsje.’’ 
Zo heeft elke cliënt weer zijn of haar 
eigen begeleiding nodig en de mede-
werkers van Alliade staan 24 uur per 
dag voor iedereen klaar. 
Dat dit appartementencomplex in 
2017 eindelijk geopend werd is mede 
te danken aan Yde Prins, die zich al 
sinds 2006 heeft ingezet voor de tot-
standkoming van de locatie Sportlo-
ane, waar naast 24 zorgappartementen 
ook een gezamenlijke ontmoetings-
ruimte, steunpunt en een slaapwacht 
te vinden is. Elf jaar lang heeft het 
geduurd voordat het klaar was. ,,Op in 
gegeven momint duorre it sa lang dat 
wy as âlders yn aksje kamen en druk 
útfierden op it haadkantoar. Gelok-
kich mar, want oars wie der miskien 
neat bard’’, stelt Prins. In het dorp 
werd hem regelmatig gevraagd waar-
om het zo lang duurde en de geruch-
ten gingen al dat het niet door zou 
gaan. ,,Ik fyn it geweldich hoe’t jim 
trochset ha’’, zegt Pietsje Heidstra, die 
in dit nieuwe gebouw weer een mooie 
uitdaging vond. 

Aanmelden kan altijd
Voor Yde Prins is het een pak van zijn 
hart dat zijn zoon zo’n mooi plekje 
heeft gekregen. Toch blijft de zorg 
voor zijn zoon altijd, vooral nu zijn 
vrouw is overleden. ,,Hy besiket my 
alle dagen. Ik ha djip respekt foar wat 
myn frou altyd foar ús Johannes dien 
hat. Alles wat er kin, hat hy fan har 
leard. Ik bin hiel bliid dat hy hjir no 
wennet. Dat jout my ferlichting.’’

Pietsje Heidstra benadrukt dat Wes-
tereenders – maar ook mensen uit om-
liggende dorpen - die belangstelling 
hebben voor deze woningen zich bij 
Alliade kunnen aanmelden. ,,We sitte 
no fol, mar we binne in trochstream-
lokaasje, dus wa wit, komt der ynkoa-
rten in plakje frij. En as minsken har 
net oanmelde, witte wy net dat sy be-
langstelling ha. Dat soe skande wêze.’’

Meer informatie:
Locatie aan de Sportloane in de 
Westereen biedt ondersteuning aan 
mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking met een WLZ indicatie. 
Het team is kundig in het begeleiden 

van cliënten met bijkomende proble-
matiek, zoals ASS en psychiatrische 
stoornissen. Voor meer informatie 
kunt u bellen met het klantadvies cen-
trum van Alliade: 088 – 244 42 00

Boerderijcamping

DAMWÂLD - Vakantie in eigen 
land kennen we nu allemaal wel, 
maar op vakantie in eigen dorp? 
Daar denken de meeste men-
sen niet aan! In 2020 deden wij 
het wel, we gingen kamperen op 
Boerderijcamping de Koaipleats 
aan de Singel in Damwâld en dat 
was één van de leukste vakanties 
die we ooit hebben gehad! Bij de 
koeien kijken, ponyrijden, geitjes 
voeren en heel veel buiten spelen. 
Onze dochter vroeg na afloop of 
we de volgende keer alsjeblieft 
weer naar deze camping toe kon-
den gaan. Dit jaar gaan we naar 
de Veluwe, maar we sluiten een 
vakantie in Damwâld voor de 
toekomst zeker niet uit!

Johanna Kommerie, tekstschrijver

Tip:

Ter ere van het 5-jarig jubileum hebben cliënten en hun ouders/verwanten en medewerkers vrijdag 
1 juli een feestje gevierd op camping De Zilveren Maan. Enkele medewerkers waren mooi verkleed 
in een ‘taartjurk’. Onder het genot van een hapje en drankje werden er herinneringen opgehaald, 
mede dankzij een diaserie van de afgelopen 5 jaar.

Yde Prins, Pietsje Heidstra en Pietsje Smedema zijn erg blij met de nieuwe locatie aan De Sportloane. 

Workshops waar je blij van wordt
TRIEMEN/BERLTSUM - Martje Nauta-Merkus (Meirinne Coaching) en Romy 
Groenewoud (Coaching) organiseren sinds begin dit jaar inspirerende 
workshops, zoals ‘Maak je eigen inspiratieboek’, ‘Persoonlijke siera-
den verzamelen’ en ‘Balans in je leven’. Titels waarbij je je misschien 
afvraagt wat er op het programma staat. Het draait níet om knippen en 
plakken; wél om inspiratie op het gebied van persoonlijke groei.

Veel mensen worden onzeker door bij-
voorbeeld sociale media en dat mag 
veranderen! In de workshop wordt een 
basis gelegd voor meer zelfvertrouwen 
en op een positieve manier naar jezelf 
kijken. Workshops waar je vol inspiratie 

en energie vandaan komt. ,,Dat is onze 
missie”, zeggen Martje en Romy. Beide 
zijn ze al jarenlang coach op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling. Martje in 
Triemen en Romy in Berltsum. Samen 
hebben ze veel te bieden en kunnen ze 

mensen laten stralen. De workshops 
worden in Triemen en in Berltsum ge-
geven, waar beiden een inspirerende 
workshopruimte hebben ingericht. Om 
de week op de donderdagavond (even 
weken) staat er een workshop gepland. 
Andere data in overleg mogelijk. 

De investering is 45 euro (dit is incl. 
boek of sieraad, koffie, thee en iets lek-
kers). De maximale groepsgrootte is 8 
personen, maar mocht je de workshop 
met een grotere groep (vriendinnen, 
collega’s, vereniging, etc.) willen be-
leven is dat in overleg mogelijk. Kijk 

voor data en meer info op de website:  
www.romygroenewoudcoaching.nl/
workshops of scan de 
QR-code.  Opgave 
via de mail:  maro.
workshops@gmail.
com of telefonisch 
bij Romy of Martje.
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LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S:

PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

GRATIS IN O.A. DEZE KRANT

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling

Kootstertille
Linthorst Homanl. 42
Vraagprijs: €300.000,- k.k.

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

Augustinusga
It West 27
Vraagprijs: €399.000,- k.k.

Burum
Herestraat 2
Vraagprijs: €649.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Opende
Drachtsterweg 68
Verkocht

Groningen
Gedempte Zuiderdiep 55a

Vraagprijs: €525.000,- k.k. 

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

NR. 1 VAN NEDERLAND!
Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek 

Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)

EN VEEL MEER...

Harkema
Pauloane 41
Verkocht

Gerkesklooster
Sarabos 25A 
Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

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

VERKOCHT

Opende
Drachtsterweg 31
Vraagprijs: €519.000,- k.k. 

Surhuizum
H.J. van der Veenstrj. 13
Vraagprijs: €199.000,- k.k.

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

GEEN VERKOOP,
GEEN KOSTEN

(NO CURE, NO PAY)

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

Drogeham
Lytse Wei 11
Vraagprijs: €350.000,- k.k.

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

Twijzel
Optwizel 24
Vraagprijs: €250.000,- k.k.

Surhuisterveen
Johan ter Schoeleweg 8
Vraagprijs: €199.000,- k.k.

Aldtsjerk
Miedemaweg 33
Vraagprijs: €400.000,- k.k.

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

Kollum
De Warren 3
Vraagprijs: €325.000,- k.k. 

VERKOCHT o.v.VERKOCHT o.v.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT


