
DE LEUKSTE KRANT 
VAN NOORDOOST-FRIESLAND

WWW.WESTEREENDER.NL

de Westereender
36e JAARGANG NR.08, SEPTEMBER 2022

07   Liefhebbers van latex weten 
Rubbella te vinden 13   Cheerleaders Chantal en 

Demi Europees Kampioen 23   Trynwâlden koestert historie 
met stickersactie en boek 39   Skeelertalent Yanouk Zijlstra: 

wil naar EK 2023

ACTIE!
Fauteuil Andorra
direct leverbaar! 

Bjirkewei 9 Twijzelerheide - www.woonland.eu 

495,- 

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen • 0511-441705 • www.dijkoptiek.nl

WELKOM BIJ 
UW OPTICIEN EN
OPTOMETRIST

 Onzekerheid overheerst bij boeren 

‘Ha wy hjir no ús hiele libben foar wrotten?’
NOORDOOST-FRIESLAND - Met hart en ziel zetten ze zich al jaren in voor 
hun boerenbedrijf, maar ook voor het Agrarisch Collectief Waadrâne waar-
in boeren met hart voor de natuur samenwerken in Noordoost-Friesland. 
Het viel Hans Kroodsma uit Jannum en Corrie Terpstra uit Ee dan ook rauw 
op hun dak toen de inmiddels beruchte stikstofkaart werd gepubliceerd. 
,,Foar it earst yn myn libben tocht ik: wol ik dit noch wol?’’

‘Kom mar leave, wy binne yn dit 
lân net mear wolkom’, zo staat er op 
het spandoek voor de boerderij van 

Wijtze en Corrie Terpstra  in Ee met 
daarop een afbeelding van een koe en 
een kalf. Bij Hans Kroodsma hangt 

de vlag op de kop op het erf bij wijze 
van stil protest. ,,Wy binne hielen-
dal net fan it protestearjen en ha ek 
net meidien oan de demonstraasjes. 
Ik wol net dat oare minsken der te 
bot lêst fan ha. Mar dit fielde sá ûnr-
jochtfeardich’’, stelt Hans Kroodsma. 
Volgens de stikstofkaart moet de 
uitstoot van stikstof bij zijn bedrijf 
met 47 procent omlaag. ,,Ik ha gjin 

idee wat ik dwaan moat om dat foar 
inoar te krijen. Der wurde hielendal 
gjin rjochtlinen meijûn, der wurdt 
nergens rekken mei hâlden en ek de 
provinsjale polityk wurdt oerslein. 
Wy wurkje altyd al super ekstinsyf 
dus no tink ik, wat wolle se fan ús?’’ 

Ook Wijtze en Corrie zitten vlakbij 
het gebied dat moet inkrimpen. ,,Wy 

sitte hjir achter de Saatsenwei. Mar 
eins wol ik dy kaart net iens sjen. Ik 
fyn it sá ûnearlik. Ha wy hjir no ús 
hiele libben foar wrotten? It fielt net 
as wurdearring.’’

Voor het  volledige interview,  
lees verder op pagina 5.

Hans Kroodsma: ,,Wy binne hielendal net fan it protestearjen en ha ek net  
meidien oan de demonstraasjes. Mar dit fielde sá ûnrjochtfeardich.’’ Foto: Marcel van Kammen
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Vrijheid is goud 
waard voor timmerman 
Yde van der Heide
DE WESTEREEN - Als jongen was hij altijd al hutten aan het bouwen, nu 
maakt hij de mooiste huizen. Yde van der Heide (34) uit De Westereen 
heeft sinds 2014  een eigen timmerbedrijf. Tot voor kort werkte hij samen 
met een dorpsgenoot, maar nu vond hij het tijd om helemaal op eigen 
benen te staan.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het timmeren heeft hij niet van een 
vreemde. Zijn vader was eveneens 
timmerman en al snel was duidelijk 
dat Yde het talent van zijn vader ge-
erfd had. Nadat hij was opgeleid tot 
timmerman was er echter weinig werk 
te vinden dus besloot Yde eerst in het 
leger te gaan. Na tweeëneenhalf jaar 
kroop het bloed waar het niet gaan 
kon en ging hij bij Nolten & Dijks-

tra Bouw in Feanwâlden aan de slag. 
Dat bedrijf ging echter failliet en na 
de doorstart voelde Yde zich daar niet 
meer op zijn plek. ,,Ik hie altyd al yn 
‘e holle om foar mysels te begjinnen, 
mar om dy stap te setten, dat dochst 
net samar.’’ In zijn vrije tijd kreeg hij 
echter steeds meer vraag voor klussen. 
Zelfs zoveel dat hij op een gegeven 
moment de knoop doorhakte en voor 
zichzelf begon. 

Zelfgebouwd huis
In de tijd dat Yde zelfstandig onderne-
mer is heeft hij al heel wat woningen 
gebouwd. Meestal in de Westereen, 
maar ook in Ternaard, Burgum en 
Wyns. ,,As ik troch De Westereen ryd 
sjoch ik allegear wenningen dy’t we 
bout ha. Dêr lûkt it each altyd hinne. 
It is moai om te sjen hoe’t alles klop-
pet neffens de tekeningen fan it beg-
jin’’, vertelt Yde. Over drukte heeft hij 
niet te klagen. ,,Ik kom de Westereen 
hast net út’’, lacht hij. Hij is blij dat hij 
de stap gezet heeft om voor zichzelf te 
beginnen. Vooral nu hij en zijn vrouw 
twee kinderen hebben van vier en acht 
jaar. ,,As myn frou oan it wurk moat 
bring ik de bern earst nei skoalle en 
begjin ik in oerke letter. As eigen baas 
ha ik alle frijheid.’’ Sinds twee jaar 
woont het gezin aan de Margryt in 
een – hoe kan het ook anders – zelf-
gebouwd huis. De twee hebben het 
uitzicht op hun oude woning die Yde 
ook zelf gebouwd heeft. ,,Hjir ha ik 
mear rûmte en myn eigen wurkpleats. 
Ik meitsje soms hiele bouwurken klear 
sadat we it yn ien dei delsette kinne.’’

Meedenken met de klant
Naast het bouwen van woningen doet 
Yde van der Heide nog veel meer. 
Van het maken van een aanbouw tot 
het plaatsen van een nieuwe dakka-
pel. Ook is de nieuwe loods van Vis-
ser Woninginrichting van zijn hand 
en dat geldt ook voor de nieuwbouw 
van de Bonte Hont in Dokkum. Yde 
vindt het daarbij belangrijk om met de 
klanten mee te denken. ,,Út myn ûn-
derfining wei wit ik dat it soms better 
oars kin. Klanten binne dan bliid dat 
ik it mei harren oerlis. En ik wurkje 
mei goed boumateriaal, dat fyn ik 
belangryk.’’ Het voordeel dat de tim-
merman uit De Westereen met veel 
andere vakmensen samenwerkt is dat 
hij alles kan regelen - van installatie-
werk tot dakpannen – zonder dat de 
klant daar werk van heeft. Yde van der 
Heide gaat elke dag nog fluitend naar 
zijn werk. ,,Gjin dei is itselde, ik ha 
elke dei wêr wat oars by de ein en de 
dagen fljogge om. Myn wurk is myn 
hobby en ik fyn it prachtich. Foaral as 
it slagget en it slagget eins altyd, want 
oeral is in oplossing foar.’’

De Berm Courant
Iedere ochtend wandel ik een rondje 
met onze hond Joep. Met de betove-
rende zonsopgang en de ongerepte 
stilte van de vroege morgen is zo’n 
wandeling een heus zen-moment. 
Joep daarentegen heeft het retedruk. 
Elke struik en iedere boom ontvangt 
namelijk een ochtendgroet in de vorm 
van een uitgebreide besnuffeling. Van 
een uit de kluiten gewassen vlinder-
struik tot een ieniemienie graspolletje: 
geen plantje dat hij overslaat.

Van onze hondengedragscoach leerde 
ik dat de berm de plek is voor honden 
om niet alleen hun eigen boodschap 

te doen, maar ook boodschappen van 
anderen te lezen. Ieder plasje heeft 
een dieperliggende kern, zo ontdekte 
ik. Het ene plasje vertelt dat er die 
ochtend een wulps loops Ceeshondje 
is langs gewandeld. Het andere plasje 
meldt dat de hitsige Bouvier van de 
buren wel zin heeft in dit Ceeshondje. 
Met andere woorden: al die onder-
gepiste plantjes vormen tezamen de 
Berm Courant, die dagelijks vol staat 
met nieuws. 

En onze Joepie moet dit dus ’s och-
tends vroeg allemaal tot zich nemen. 
Een flinke kluif. Soms staan we mi-

nutenlang samen naast een onder-
gesproeide brandnetel. Joep snuffelt, 
proest en pruttelt. Minutieus wordt de 
boodschap ontcijferd, alsof het de opi-
niestukken uit de Volkskrant betreft. 
En dan komt het: ook Joep stuurt een 
ingezonden stuk naar de Berm Cou-
rant. Soms een korte reactie van een 
paar druppels, maar af en toe dicteert 
hij een heel epistel in gele spetters. 

Tot zover alles prima, zou je zeggen. 
Het probleem is dat Joep een próef-
abonnement op de Berm Courant 
heeft. Hij neemt de term leesvoer 
iets te letterlijk. Grote boodschappen 
van viervoeters die ons die ochtend 
op het zandpad voorgingen, vormen 
de ingrediënten voor zijn droomont-
bijt. Kleine pasgepoepte drolletjes zijn 
het meest in trek. Voor ik boos aan de 
riem kan trekken, schrokt hij ze naar 
binnen. Weg zen-meditatie. 

Absolute hoogtepunten in de Berm 
Courant zijn de ingezonden stukken 
van menselijke tweevoeters met hoge 
nood. Vorig jaar ontdekten we meer-
dere keren in de vroege ochtend een 
menselijke drol langs het zandpad. Of 

drol; meer een vlaai. Een mensenvlaai. 
Met daar bovenop als topping een 
inlegkruisje. Joep was door het dolle 
heen met de komst van deze nieuwe 
auteurs. Voordat ik het goed en wel 
doorhad, slobberde hij gulzig van de 
vlaai. Ook goedemorgen.

Ik geef toe dat hond uitlaten geen sma-
kelijke bezigheid is. Maar het voordeel 
is dat we in onze eigen achtertuin geen 
grote en kleine boodschappen vin-
den. Althans, dat dacht ik. Afgelopen 
weekend zag ik Joep ineens doodleuk 
tegen ons kippenhok pissen. Rare plek 
voor een boodschap, dacht ik nog. Im-
mers: hier komt niemand behalve de 
kippen. “Gek”, merkte ook één van de 
kids op, “meestal plast ‘ie daarnaast te-
gen de bramenstruiken.” 

Er liep een koude rilling over mijn rug. 
Die struiken zijn namelijk al een tijdje 
mijn vaste stekkie voor het plukken 
van verse bramen voor in mijn ontbijt-
kommetje met Griekse Yoghurt. Get-
ver. Blijk ik zelf ook al jaren de vluch-
ten te plukken van de Berm Courant.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Ik ging mee, liet mij ongemerkt meeslepen 
en zat ook prinsheerlijk voor de tv voor de 
mediahype, rondom volgens ingewijden de 
grootste Nederlandse sporter die we ooit heb-
ben gehad. Overal waar ik kwam, hoorde ik 
erover en de kranten stonden er vol van. De 
verhalen waren boeiend, het leek bijna een 
wereldwonder. Ik zou een ‘loser’ zijn, die niet 
mee kon praten, zo’n mannetje dat alleen op 
de wereld stond. Ik had van tevoren princi-
piële bezwaren. Ik zie dat onze boeren in de 
knel komen. In Zandvoort spelen dat soort 
problemen gelukkig niet. Ja, daar was het 
wereldwonder, het speeltje van de kapita-
listen, van mensen met aanzien. U begrijpt 
het, het gaat om Max Verstappen en de race-
rij. Lyrische verhalen had ik gehoord, maar 
ik had de magie ook ervaren, in de race dat 
hij wereldkampioen werd. En echt, dat vond 
ik toen drama, tragiek, pure sportsensatie en 
een sportmoment om nooit te vergeten. 
Dus zat ik, ja, als milieubewust persoon, 
toch enigszins schuldig achter de beeldbuis. 
Keurig het advies volgend en mooi op tijd, 
10 voor 3, de tv aan. Een thermoskan koud 
water naast mij voor de eventuele verkoeling 
na de opwinding. De start, die mocht ik im-
mers niet missen. Ik weet niet precies meer 
hoe laat ik wakker werd, maar voor mij was 
het oersaai. Een keer, maar nooit weer. Ik re-
aliseerde dat Max Verstappen niet aan mij 
besteed was, maar dat Thymen Arensman, 
die de koninginnenrit in de Vuelta won, mij 
op het puntje van de stoel bracht.
Adoreren van sportmensen, met superlatie-
ven over hun spreken. Een verademing in 
een tijd dat er alleen maar gesproken wordt 
over crisissen. Ik dacht, wellicht is Nederland 
ook toe aan sterke politici. Mensen die ons 
hoop geven dat we zullen overwinnen. Het 
mag dan ook wel eens spannend zijn, maar 
geef ons a.u.b. uitzicht in ons leven en niet 
alleen een sportheld.

Jefanka

COLUMN

Yde van der Heide voor zijn zelfgebouwde huis 
aan de  Margryt in De Westereen.



4  |  de Westereender  

Het milieu een 
handje helpen?

Lever je oude verfblik in bij Hubo!

69.95 44.95
Na inlevering 5.- verfkliekkorting

39.95

Karakter Professioneel

Muurverf Streeploos
Wit. 10 liter.  

31.49
Na inlevering 5.- verfkliekkorting

26.49

Karakter Professioneel 

Buitenlakken
Extreem duurzame lak. 750 ml.

23.49
Na inlevering 5.- verfkliekkorting

18.49

Karakter 

Lakverf kant-en-klaar
In diverse inhoudsmaten en actuele kleuren.

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

Lever je oude verfblik in 
en krijg 5.- korting op je 
verfaankoop!*  

Zo werkt het:

1.  Ruim de restanten verf in je schuur 
of zolder op. 

2.  Kom naar de Hubo bij jou in de buurt 
en lever je lege verfverpakkingen in. 
Je mag maximaal 3 lege verfblikken 
inleveren (let op dat deze wel goed 
dichtzitten!).

3.  Ontvang voor ieder ingeleverde 
verpakking een kortingsvoucher 
t.w.v. 5.-.

4.  Lever je kortingsvouchers in. Bij iedere 
20.- besteding aan verfartikelen mag je 
maximaal 1 voucher van 5.- verzilveren.       

Alles weten over deze actie?
Kijk op hubo.nl/verfl iek 
of scan de QR-code.

*  Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Hubo_Zwaagwesteinde_Advertentie_Verfkliek_A3.indd   1 03-06-2022   09:34

Aanbiedingen geldig tot 18-09



SEPTEMBER 2022 |  de Westereender |  5

‘De stikstofkrisis is in 
probleem fan de hiele 
maatskippij’
Vervolg van de voorpagina

EE/JANNUM - Wat Corrie Terpstra en Hans Kroodsma misschien nog het 
meest tegen de borst stuit is dat boeren als enige sector enorm moeten in-
krimpen. ,,Begjin net mei ien sektor, mar kom mei in totaalplan. Elkenien 
moat wat dwaan, de stikstofkrisis is in probleem fan de hiele maatskippij. 
Alle oare sektoaren krije wol perspektyf. De oerheid mjit mei twa maten.’’

Tekst: Klasina van der Werf

De boeren staan er open voor om 
mee te werken als er wat moet ge-
beuren om de uitstoot van stikstof te 
reduceren. Maar dan wel op basis van 
betrouwbare meetgegevens en niet op 
basis van aannames in re-
kenmodellen, stelt Corrie. 
,,En dan wol yn oerlis mei 
de sektor. Der gebeurt al in 
soad en we ha ek al in soad 
dien. No wurdt der samar 
in kaartsje de wrâld ynslin-
gere sûnder onderskeid te meitsjen. 
Der binne boeren dy’t 95% ynkrimpe 
moatte. Dat betekent einde bedriuw, 
sûnder ek mar perspektyf te bieden. 
Dan hast gewoan pech datst op it fer-
kearde plak fan it kaartsje stiest.’’ 

‘Wêr dogge wy it foar?’
Hans en Corrie zetten zich inmid-
dels zeven jaar in voor Agrarisch Col-
lectief Waadrâne, hij is voorzitter en 

zij penningmeester en coördinator. 
Hans heeft als melkveehouder in Jan-
num 150 melkkoeien, 85 hectare land, 
waarvan 35 hectare gebruikt wordt 
voor weidevogelbeheer. Hij vindt het 

prachtig om als boer samen 
te werken met de natuur en 
heeft onlangs besloten om 
biologisch te gaan wer-
ken. Corrie is samen met 
haar man akkerbouwer en 
melkveehouder in Ee. Ze 

hebben 130 melkkoeien met jongvee, 
100 hectare land, waarvan 11 hectare 
voor akkervogelbeheer en 15 hectare 
voor weidevogelbeheer. Corrie geniet 
ervan om de biodiversiteit in de agra-
rische sector te vergroten en ook an-
deren daarin te motiveren. ,,Wy ha der 
mei it kollektyf in soad enerzjy ynstut-
sen. No freegje wy ús ôf: wêr dogge we 
it eins foar?’’, zegt Corrie. 

Hans begint zelfs weleens te twijfelen 
of het misschien beter is om helemaal 
te stoppen. ,,Dêr hie ik noch noait  
earder oan tocht want ik fûn myn 
wurk altyd prachtich. Bist altyd mei it 
bedriuw oan ‘e gong, mei ynfestearen, 
mei de takomst.’’ Ook Corrie en haar 
man hebben altijd een beeld voor ogen 
van hoe ze hun bedrijf willen ontwik-
kelen. Dat valt nu weg. ,,Wy wolle 
witte of der echt in probleem is, want 
der is noait goed metten by de natuer-
gebieten. As der echt in probleem is, 
dan binne wy wol bereid ús part by te 
dragen. Mits der in fertsjinmodel is 
en alle oare sektoaren ek hun stientsje 
bydrage.’’

Het gesprek aangaan
Volgens de beide boeren hebben we 
hier in Nederland een luxeprobleem 
dat we vruchtbare grond niet ge-
bruiken voor voedsel. Hun boerde-
rijen stammen beide uit 1900 en als 
ze terugkijken zijn er heel wat ont-
wikkelingen geweest. Na de Tweede 
Wereldoorlog was er weinig te eten 
en moesten boeren zoveel mogelijk 
produceren. Hans: ,,No konsumearje 
we as maatskippij tefolle. Dêr leit it 
probleem. En as boeren fertsjinne we 
al net folle, dat kin net noch minder.’’ 

Corrie verbaast zich erover dat het 
kabinet 25 miljard euro heeft gere-
serveerd voor de vermindering van de 
stikstofuitstoot in de landbouw. ,,Dat 
jild kinst sa goed op in oare manier 
brûke. En de hiele ‘voedselvoorzie-
ning’ jouwe se fuort. Dat dogge je 
dochs net?’’   

Hoe nu verder, dat is de grote vraag. 
Volgens de boeren is het verloop van 
boeren er al op een natuurlijke manier. 
Bovendien kunnen boeren door klaver 
in het graslandmengsel op te nemen 
besparen op kunstmest. ,,Dat soarte 
natuerlike prosessen kinne helpe om 
stikstof te ferminderjen. Ek binne der 
technyske oplossings en kin der mei 
ynnovaasje de nedige reduksje reali-
searre wurde. Sa kinst 
de natuer har wurk 
dwaan litte sûnder min-
der te produsearjen’’, 
stelt Hans. Corrie zou 
meer het gesprek wil-
len aangaan met lecto-
ren en wetenschappers. 
,,Wy kinne fan hun leare, mar sy ek 
fan ús út de praktyk wei.’’ Het belang-
rijkste vinden de boeren dat er nu eens 
goed over de lange termijn wordt na-
gedacht. 

Steun uit de dorpen
Het doet Corrie en Hans goed dat 
ze - vooral vanuit de kleinere dorpen 
- steun krijgen. ,,As ik troch in doarp 
ryd dêr’t de helte fan de minsken de 
flagge op de kop hingjen ha jout dat in 
goed gefoel’’, zegt Hans. Corrie voegt 
eraan toe dat inwoners van het platte-
land maar al te goed in de gaten heb-
ben dat de invloed groot is als de boe-
ren uit hun dorp verdwijnen. ,,Boeren 
dogge in protte foar de doarpen. Sjoch 
allinnich mar nei de wurkgelegenheid.’’

Ondertussen gaat het werk op de 
boerderij gewoon door. Misschien 
maar goed ook, voor boeren als Hans 

en Corrie is dat mis-
schien wel hun red-
ding. Toch blijft het 
gevoel van onzeker-
heid over de toekomst 
knagen. Rendeert het 
ooit weer? En wat staat 
ons nog meer te wach-

ten? Zelfs de kinderen van Hans die 
acht en zes jaar oud zijn maakten 
zich al wat zorgen toen ze hoorden 
dat ‘de boeren fuort moatte’. ,,Moat-
te wy dan ek fuort?’’ 

‘Foar it earst 
yn myn libben 
tocht ik: wol ik 
dit noch wol?’

‘Boeren dogge 
in protte foar de 
doarpen. Sjoch 

allinnich mar nei de 
wurkgelegenheid’

Open huis bij De Swaen in Westergeest

‘Eindelijk kunnen we onze 
nieuwe plek laten zien’
WESTERGEEST – Het heeft even geduurd, maar Werk- en Leerbedrijf 
Dagbesteding De Swaen houdt op 21 september van 14.00 tot 19.00 
uur een Open huis. In coronatijd verhuisden ze van Veenklooster naar 
Westergeest maar het was er nog niet van gekomen om dit te vieren. 

In het begin was het even wennen 
om hun oude vertrouwde plek in 
de voormalige Ringobar te verla-
ten, maar Mattie Postma, Margreet 
Huizenga, de rest van hun tam en 
de medewerkers zijn nu helemaal 
gewend aan het nieuwe pand aan 
de Simmerwei 6c in Westergeest. 
,,We hebben hier een ruime, profes-
sionele werkruimte met veel licht en 
een prachtig uitzicht over het water’’, 
stelt Margreet. 

Rustpunt
Bij de Swaen werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
medewerkers draaien zoveel mogelijk 
mee bij bedrijven in de omgeving, 
zodat iedereen zich maatschappelijk 
gewaardeerd voelt. Verder verzorgen 
de medewerkers tuinen bij particulie-
ren en verrichten ze vanuit het pand 
in Westergeest productiewerk. Ook 
worden er veel appeltaarten en cakes 
op bestelling gebakken. ,,Nieuw is dat 
we nu een Rustpunt zijn zodat men-
sen hier terecht kunnen voor een kop-
je koffie met wat lekkers erbij’’, vertelt 
Mattie. Daarnaast kunnen bezoekers 
lekker sneupen in het winkeltje waar 
ze zelfgemaakte producten verkopen. 
Kwaliteit staat daarbij voorop.

Kraampjes 
De winkel is op werkdagen van 9.30 
uur tot 15.30 uur geopend. Toch 

merkt het team van De Swaen dat 
nog niet iedereen hen weet te vin-
den op deze nieuwe locatie. Vandaar 
dat ze nu met trots een Open huis 
houden waar iedereen van harte wel-
kom is. Zo is er voor de kinderen een 
springkussen, een grabbelton en ijs. 
Ondertussen kunnen de volwasse-
nen strúnen bij de gezellige kraam-
pjes waar de cadeau-artikelen van 
de Swaen te koop zijn. Dit varieert 
van snijplanken, kussens en kransen 
tot placemats, kaarten en knuffels. 
,,Ook is het een mooie gelegenheid 

voor belangstellenden om ons nieuwe 
pand te bekijken en te zien wat wij 
hier allemaal doen.’’

Toekomst
Voor de toekomst heeft het team van 
De Swaen nog genoeg mooie plan-
nen. ,,We hebben hier een prachtige 
locatie aan het water en dat brengt 
vele mogelijkheden met zich mee, 
zoals ‘coffee to go’ voor watertoeris-
ten. En zo hebben we nog meer idee-
en, maar daar vertellen we graag over 
tijdens onze open dag.’’ 

Hans Kroodsma en Corrie Terpstra op de boerderij 
van  Wijtze en Corrie in Ee. Foto: Klasina van der Werf

Hans tussen zijn koeien in Jannum. Foto: Marcel van Kammen
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Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak

Brillen voor Friesland
Op de terugweg uit de Alpen liep ik in Keulen 
langs een optiekzaak met een opvallende 
etalagetekst: ‘Brillen voor Keulen’. Ik vroeg me af 
of ‘Brillen voor Friesland’ bij ons zou passen. Wij 
krijgen ook klanten uit Ameland en Beetster-
zwaag. Zelfs mensen die verder weg wonen, 
komen speciaal voor ons. Vandaar - met een 
knipoog - de titel van dit stuk. 

De uitkomst van een pas verschenen onderzoek deel ik 
graag. Volgens de Consumentenbond scoren onafhanke-
lijke opticiens beter dan de ketens. De meerderheid van 
de vijfduizend ondervraagden geeft hogere cijfers voor 
de deskundigheid en klantvriendelijkheid van het 
personeel. Herkenbaar, want die waardering krijgen mijn 
collega’s Fenna Bekkema, Hinke Haarsma en ik ook van 
onze klanten. 

Oogzorg
We gaan nog een stap verder, omdat we ook oogzorg 
bieden. Hinke en ik zijn allebei op hbo-niveau opgeleid 
als optometrist en we scholen regelmatig bij. Dat 
betekent dat we ook oogafwijkingen kunnen onderzoe-
ken zoals glaucoom, staar en macula degeneratie. Wij 
kunnen met onze specialistische apparatuur uw ogen 
aan de binnenkant bekijken. 

Nieuw: onderzoeken vergoed
Sinds kort werken we samen met zorgorganisatie Ksyos. 
Daardoor kunnen onze oogzorg-onderzoeken deels of 
zelfs volledig worden vergoed. Bijkomend voordeel van 
deze samenwerking is dat een oogarts ons werk digitaal 
beoordeelt. U bent er dus zeker van dat u in goede 
handen bent. Bovendien kunt u snel terecht. Van een 
wachtlijst is bij ons geen sprake. Zo nodig verwijzen we u 
uiteraard door. Op onze website vindt u meer informatie.

Brillentrends
Ons valt op dat ronde, maar ook vierkante monturen nog 
steeds populair zijn. Ontwerpers laten zich inspireren 
door de jaren zestig, zeventig en tachtig. Zij maken 
moderne monturen met een stijlvolle vintage look. We 
merken ook dat kunststof brillen terugkomen - transpa-
rant of met dikke randen. Kijkt u zelf eens of een 
montuur van Germano Gambini, Rodenstock, Dutz,
J.F. Rey of Mexx Eyes u goed staat.

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

Betrouwbaar advies
Dijk Optiek is een familiebedrijf dat al sinds 1964 bestaat: 
onafhankelijk, met een eigen assortiment en professione-
le oogzorg. U kunt gratis parkeren voor de deur.

Theo Dijk

Wij kijken verder

een vak apart. Wij kunnen uw ogen onderzoeken om oogafwijkingen en -ziekten op 
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Over de hele wereld 
weten liefhebbers van 
latex Rubbella te vinden
FEANWÂLDEN - Van Groenland tot Dubai en van Friesland tot Tokio; overal ter wereld zijn er liefhebbers van latex 
kleding en zij vormen dan ook de grote klantenkring van Wendy, die vanuit Feanwâlden deze liefhebbers op hun 
wenken bedient en de kleding op maat voor hun maakt. 

Tekst: Johanna Kommerie Foto’s: JanvanderLeij Photography

Latex, ook wel rubber genoemd, voelt 
voor velen als een tweede huid. ,,Vanaf 
het allereerste moment dat ik in aan-
raking kwam met latex was ik ver-
kocht’’, vertelt Wendy die inmiddels 
achttien jaar in Fean-
wâlden woont. ,,Ik was 
altijd al creatief, naaide 
de ene na de andere out-
fit in elkaar. Maar toen 
latex op mijn pad kwam 
ben ik me daar helemaal 
op gaan richten. Ik ben 
een autodidact, bijna alles wat ik doe 
heb ik mezelf geleerd. In 2005 plakte 
ik mijn eerste outfit en ik ging dit later 
ook voor vrienden doen. In 2009 zette 
ik wat outfits online, om me een paar 
jaar later te realiseren: dit is geen hob-
by meer. Met rubbella.nl bedien ik nu 
klanten van over de hele wereld. Mijn 
klantenkring is heel divers, van 18 tot 
80 jaar oud, man-vrouw, dik-dun en 
alles wat daar tussen zit.’’

Grootste vooroordeel over latex
Het grootste vooroordeel wat mensen 
over haar kleding hebben is volgens 

Wendy dat ze louter ‘sekskleding’ 
maakt. ,,Of dat het alleen gedragen 
wordt door meesteressen of vieze 
oude mannetjes. Maar dat hoeft to-
taal niet. Latex is ook leuk voor op 

de rode loper, of als je 
iets bijzonders wilt dra-
gen naar een feestje. Ik 
draag het zelf ook wel 
als ik bijvoorbeeld uit 
eten ga. Maar niet als 
ik aan het werk ben, 
daarvoor is het gewoon 

niet praktisch. Ik vind het voelen alsof 
het een tweede huid is. Je bent gevoe-
liger voor aanraking, maar ook bij-
voorbeeld als het waait of als de zon 
erop schijnt dan voel je dat intenser.’’ 
Een veelgehoorde vraag is of het niet 
enorm zweet, zo’n latex pakje. ,,Maar 
dat hoeft niet, het is geen sauna. Als 
het goed op maat is gemaakt, dan heb 
je daar geen last van.’’

Een paar jaar geleden ging Wendy 
ook zelf de rode loper op, samen met 
haar modellen. In München, bij een 
modeshow voor onder andere fetish 
designers. ,,Dat was heel bijzonder. 
Meer dan een jaar lang had ik eraan 
gewerkt en in vier minuten was het 
voorbij. Ik vond het fantastisch om 
te doen, want ik kon er al mijn cre-
ativiteit in kwijt, maar het was wel 
heel intensief.’’

In de etalage van Harrods
Trots is Wendy daarnaast onder an-
dere op haar samenwerking met het 
cosmeticamerk Huda Beauty uit 
Dubai. ,,Huda is de Kim Kardashian 
van de Arabische wereld. Ik werd door 
haar bedrijf benaderd om een aantal 
outfits in verschillende kleuren op te 
sturen. Waarvoor die gebruikt zouden 
worden wist ik op dat moment niet. 
In dit soort wereldjes is het gebrui-

kelijk dat stylisten allerlei outfits bij 
elkaar shoppen, om vervolgens tijdens 
de fotoshoot pas te besluiten wat er 
daadwerkelijk gedragen wordt. Maar 
één van de outfits is daadwerkelijk 
gebruikt, waardoor foto’s met Huda 
die mijn kleding draagt te zien zijn 
op de oogschaduwpaletten die het be-
drijf verkoopt en ik zelfs een berichtje 
kreeg: ‘Je hangt in de etalage van Har-
rods!’ Dat zo’n klant als Huda mij ge-
vonden heeft, dat vind ik erg leuk.’’

Mensen blij maken met een mooie 
outfit

Minstens zo trots is Wendy op de 
reguliere klanten, die naar Feanwâl-
den afreizen om zich daar persoon-
lijk op te laten meten en door haar 
een outfit naar wens te laten maken. 
,,Mensen voelen zich heel mooi in 
latex. Door mijn technische inzicht 
en creativiteit weet ik zelfs voor 
vrouwen zonder borsten of billen 
een leuke outfit te maken, ik wil mijn 

klanten laten stralen. Het is ontzet-
tend leuk om te horen dat mensen 
zich zo fijn voelen in mijn creaties 
en daardoor allerlei complimenten 
krijgen. Sommige klanten vinden het 
eerst nog wat spannend als ze naar 
mij toekomen, maar meestal voelen 
ze zich hier al snel op hun gemak. Ik 
hoor ook veel: ‘Je bent eigenlijk heel 
normaal!’ Mensen hebben toch vaak 
een wat ander beeld van mij en mijn 
bedrijf.’’

Zoektocht naar creatieve assistent
Door de enorme vraag naar latex kle-
ding is Wendy op een punt beland 
dat ze eigenlijk niet meer alleen aan 
het werk wil en graag een creatieve 
assistent in dienst wil nemen. De 
zoektocht naar een goede assistent is 
echter lastig. ,,Jarenlang heb ik niks 
uit handen willen geven, omdat ik 
heel perfectionistisch ben en gewoon 
een topproduct wil leveren. Dus ei-
genlijk zoek ik een kopie van mezelf. 
Ik zoek iemand die enthousiast is en 
graag het vak wil leren, iemand die 
makkelijk met haar handjes werkt 
en het werk ziet! En iemand die een 
realistisch beeld heeft van werken bij 
Rubbella. Ik heb reacties gehad van 
mensen die meenden dat dit hun 
droombaan was, omdat ze zo hielden 
van latex dragen. Maar hier moet 
natuurlijk gewoon gewerkt wordt en 
dat kan toch echt het best in je ge-
wone kleren.”

Zie voor meer informatie 
www.rubbella.nl en
instagram.com/wendyrubbella

‘Mensen hebben 
toch vaak een 

wat ander beeld 
van mij en mijn 

bedrijf.’

Cursus knippen voor kappers in spe
FEANWÂLDEN - Een kapster die haar eigen klanten leert hoe ze moe-
ten knippen, dat is best uniek. Thuiskapster Baukje Hoekstra uit 
Feanwâlden is echter niet bang dat ze haar eigen glazen ingooit. ,,Ik 
krijg regelmatig vragen over hoe ik dat doe of van klanten die er ook 
weleens over nadenken om kapster te worden’’, vertelt Baukje. Vooral 
in coronatijd of tijdens vakanties vinden mensen het handig dat ze 
zichzelf een beetje kunnen redden. ,,Tijdens mijn cursus leer ik alleen 
de basisvaardigheden, want de vele kniptechnieken die er zijn leer je 
niet in tien lessen.’’

Dicht bij huis
In oktober gaat Baukje van start met 
de cursus. Geïnteresseerden kunnen 
zich via de website aanmelden. Tij-
dens de cursus leren zij hoe ze het 
haar van zowel mannen, vrouwen als 
kinderen kunnen knippen. ,,Soms is 
het een hele strijd om met kinderen 
naar de kapper te gaan. Dan is het 
ook handig als mem het zelf kan.’’ De 
cursus vindt plaats in Feanwâlden en 
er is plaats voor maximaal zes deel-
nemers. ,,Bij een grotere groep wordt 
het lastig om alles goed uit te leggen.’’

Als kapster krijgt Baukje het steeds 
drukker. Vooral in Feanwâlden en 
De Westereen heeft ze veel klanten 
en dan met name ouderen en gezin-
nen met jonge kinderen die het fijn 
vinden dat de kapster aan huis komt. 
Baukje volgt de laatste trends op de 
voet. Opvallend is dat permanent 
voor mannen tegenwoordig helemaal 
‘in’ is.

Meer informatie: 
www.thuiskapperbaukje.nl 

Wendy, de oprichtster van Rubbella.
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Damwâldster Bas Zeinstra loopt pelgrimstocht naar Santiago als sportieve uitdaging

‘Ik woe net wachtsje oant 
nei myn pensjoen, ik bin nó fit’
DAMWÂLD/SANTIAGO - Er zijn al vele pelgrims uit de hele wereld te voet of op de fiets naar Santiago de 
Compostella in Spanje gegaan. ,,Mar te rinnen út Damwâld wei nei Santiago, dat hearst net sa faak’’, 
vertelt de 60-jarige Bas Zeinstra uit Damwâld. Hij liep de tocht van 2900 kilometer dit jaar in 103 dagen, 
ongeveer 27 kilometer per dag. ,,It wie in prachtich aventoer.’’  

Tekst: Klasina van der Werf

Bas is van oorsprong meer een korf-
baller en kaatser. ,,Doe’t ik dêr mei 
ophâld gie ik op syk nei in oare sport. 
Myn frou Sita wie yn dy tiid in protte 
oan it rinnen, dus ik sei, dan rin ik 
mei.’’ Het begon met blokjes om door 
het dorp, van ongeveer vijf kilometer. 
De ‘blokjes om’ werden steeds groter 
tot zo’n 35 kilometer per tocht. ,,Yn-
tusken wie Sita ôfheakke, mar ik hie 
de smaak te pakken’’, vertelt Bas. Het 
liefst loopt hij alleen, niet in grote 
groepen, zoals met grote evenementen 
als de Elfstedentocht. ,,Dan hoech ik 
net altyd mei ien te praten.’’

‘Se gunden it my’
De tocht naar Santiago kende hij 
vooral van YouTube. ,,En ik wist dat 
de eardere slachter út ús doarp de tocht 
alris rûn hie’’, zegt de Damwâldster. 
Hij had het al een tijdje in zijn hoofd 
om de tocht naar Spanje nog eens te 
lopen. Na een lezing in de bibliotheek 
in Dokkum en het bekijken van talloze 
filmpjes over de beroemde pelgrims-

tocht hakte hij de knoop door. ,,Mar ik 
woe net wachtsje oant ik mei pensjoen 
wie. Ik bin nó fit en woe dit no dwaan.’’ 
Gelukkig kreeg Bas alle medewerking 
van het thuisfront en van zijn werk-
gever en collega’s, want hij moest vier 
maanden vrij vragen voor zijn werk. 
Sinds zes jaar werkt Bas bij Autoschade 
Grou en tijdens zijn afwezigheid werd 
hij niet vervangen dus moest iedereen 
een stapje harder lopen. ,,Se gunden dit 
my en dat wurdearje ik echt.’’

Rooms-Katholiek
Hoewel Bas Rooms-Katholiek is op-
gevoed, zag hij deze tocht vooral als 
een sportieve uitdaging. ,,Dat ik ka-
tolyk grutbrocht bin yn De Falom is 
wol bysûnder ja, wy wienen de ieni-
gen yn ús omjouwing. Ik doch no neat 
mear mei religy, mar it foardiel wie wol 
dat de tsjerken en katedralen ûnder-
weis werkenning oproppe.’’ Zijn tocht 
begon op 21 maart vanuit Damwâld 
richting Drachten. De etappe van Sint 
Jacobiparochie naar Damwâld – waar 

de tocht officieel begint – had hij eer-
der al gelopen. Die eerste dag was met-
een ook één van de zwaarsten. ,,Ik hie 
noch noait mei sa’n swiere rêchsek fan 
tolve kilo op rûn dus dat wie even wen-
nen.’’ In Zwolle werd hij vervolgens 
meteen door een voorbijganger aange-
sproken vanwege de sint-jakobsschelp 
die hij aan zijn rugzak droeg. Het is 
de schelp die mensen tijdens de tocht 
naar Santiago de Compostella dragen 
als symbool van hun pelgrimage. 

Sint-jakobsschelp
De schelp leidde onderweg nog vele 
malen tot mooie gesprekken met 
‘collega-pelgrims’. ,,Minsken dy’t de 
tocht rinne ha eins allegear wol in 
ferhaal. Se ha bygelyks relaasjepro-
blemen, in burn-out of oars wat. De 
oaren fûnen it soms gek dat ik neat 
hie. Ik seach it foaral as in sportive út-
daging en bin dêr frij nuchter yn.’’ Op 
de eerste dag na verliep de hele tocht 
boven verwachting. Bas overnachtte 
voornamelijk in pelgrimsherbergen en 
regelde dat elke keer een dag van te-
voren. Alleen in Noord-Frankrijk was 
het soms moeilijk om een slaapplek te 
vinden, maar – zo ontdekte Bas – de 
Fransen zijn heel behulpzaam. ,,Sy 
bellen krekt sa lang oant se in sliepplak 
foar my fûn hiene. It neidiel is dat ik 
gjin wurd Frânsk kin, mar dochs rêde 
it him wol. Ik siet jûns ek 
faak by dy minsken oan 
tafel te iten en se fûnen it 
bysûnder dat ik nei Santi-
ago rûn, foaral om’t ik út 
Fryslân kaam.’’

Overnachtingsplekken
Dankzij de schelp was er altijd wel ie-
mand om de Damwâldster te helpen. 
Hij sliep soms in hele mooie kamers, 
maar ook in simpele onderkomens 
op een houten bank. Vooral in Mid-
den-Frankrijk was het belangrijk om 
verzekerd te zijn van een overnach-
tingsplek, want daar liep Bas soms 
hele einden door de graan- en kool-
zaadvelden. Als boerenzoon genoot 
hij hiervan, maar tegelijkertijd moest 
hij er voor zorgen dat hij voldoende 
eten en drinken voor onderweg had, 
want supermarkten waren daar niet in 
de buurt. ,,Soms seachst in hiele tiid 
neat.’’ Na de Pyreneeën veranderde 
dat. ,,It wie gigantysk wat dêr rint, al-
legear pilgrims, dat is in yndustry op 
sich.’’ Vooral bij Saint-Jean-Pied-de-
Port – waar de meeste pelgrims hun 
tocht naar Santiago starten - was het 
druk. Dat deel van de tocht was tege-

lijkertijd ook het zwaarst. ,,It wie in 
hiele klim nei 1400 meter hichte.’’ Bij 
Cruz da Ferro, een groot ijzeren kruis, 
nam Bas even de tijd om te kijken naar 
de talloze mensen die daar een steen 
met een tekst neerleggen. Zij doen 
dit om een last die ze met zich mee 
hebben gedragen achter te laten.  Voor 
veel pelgrims heeft deze plek een spe-
ciale symbolische betekenis. ,,Ik hie 
sels neat om efter te litten, mar it wie 
wol hiel apart om te sjen, die bulte mei 
stiennen dêr oan ‘e dyk.’’

Camino-gevoel
Over het algemeen trof Bas het met 
het weer. Hij stopte twee keer van-
wege harde regen en in Spanje was 
er een hittegolf. ,,Dêr begûn ik om 
fiif oere moarns en dan rûn ik oant 
13.00 oere. Dernei koest dy mar bet-
ter deljaan. Guon rinners binne by de 

tocht sels stoarn troch de 
hjitte.’’ Bijzonder was het 
hoe het thuisfront met 
hem meeleefde, in de 
eerste plaats zijn vrouw 
Sita en zijn twee kinde-
ren Franke (26) en Hidde 
(23). ,,Mar ek de freonen 

fan ús jonges, kollega’s, famylje en fre-
onen holden my yn ‘e gaten fia de app 
Polarsteps.’’ Zonder blessures kwam 
hij uiteindelijk op 1 juli in Santiago de 
Compostella aan waar zijn vrouw Sita 
hem bij de finish stond op te wachten. 
,,Dat docht je wol wat.’’ Samen verble-
ven ze nog een paar dagen in de stad 
om het echte Camino-gevoel te bele-
ven. Thuis werd hij feestelijk onthaald 
door zijn zoons, buren, vrienden en fa-
milie die het huis en de straat versierd 
hadden met vlaggen waar schoenen 
aan hingen. ,,It wie fantastysk, in reis 
om nea te ferjitten’’, zo blikt Bas te-
rug. De belangrijkste les die hij leerde? 
,,Troch dizze tocht learst datsto mei in 
hiel lyts bytsje ta kinst.’’ 

,,O ja, en it is ek goed foar de lijn’’, 
voegt hij er lachend aan toe. ,,Want ik 
bin tsien kilo ôffallen.’’

‘Minsken dy’t 
de tocht rinne 

ha eins allegear 
wol in ferhaal’
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•  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

•  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

•  PLUS supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
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.

Allard van der Wal
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De natuurlijke bron
In deze rubriek haal ik vrij regelmatig aan dat vogels geringd kunnen 
worden. We zien de voorbeelden vooral bij de knobbelzwanen in de regio. 
De grote overwegend gele halsbanden en ook pootringen zijn opvallend 
en regelmatig met een verrekijker en soms zelfs met het blote oog af te 
lezen. De knobbelzwaan zo gewoon? Zeker niet, ik val van de ene in de 
andere verbazing in het prachtige boek van Ton Eggenhuizen: De knob-
belzwaan (Uitgave Atlas Contact Vogelmonografien). Ik krijg soms zelfs 
hartzeer als het over de oude eigendomsringen gaat. Ik zou er dolgraag 
een exemplaar in mijn vitrinekast willen. Fogelsangstate in Feankleaster 
gebruikte ze destijds ook. Vroeger werden knobbelzwanen ook gemerkt 
met inscripties in de snavel. Ook de geringde scholeksters zijn in het voor-
jaar opvallend, maar dit kost wat meer moeite om ze af te lezen.

Tekst: Johannes van Kammen Foto’s: Bettie Zijlstra

In augustus mocht ik echter weer een 
bijzondere ring in mijn vitrinekast een 
mooi plekje geven, dankzij Keimpe 
Venema. Een ring van een vleermuis, 
naar zoals achteraf bleek een vrouw-
tje ruige dwergvleermuis. Een unieke 
vondst, die zelden wordt ge-

daan. Veel dode vleermuizen wor-
den er niet gevonden, laat staan een 
geringde. Venema was eerst wel een 
beetje achterdochtig toen hij zag waar 
de ring vandaan kwam. Het was een 
Russische ring getuige het opschrift: 
Russia 29-04785. Eerst werd er ge-
dacht aan spionage, maar deze twijfel 
voor gevaar bleek ongegrond. Geluk-

kig bleek de vinder ook geen angst 
voor vleermuizen te hebben en verwij-
derde hij voorzichtig, zonder in aanra-
king te komen met het diertje, de ring. 
De eerste gedachte om alles maar in 
de container te dumpen werd gelukkig 
ook losgelaten en de gedreven volger 
van deze rubriek en De Westereender, 
meldde de vondst bij mij. En ik mocht 
de ring houden. Geweldig. Vleermui-
zen ringen was voor mij onbekend, 
zenderen had ik wel van gehoord.

De vleermuis vond dus in de nacht 
van 19 op 20 augustus zijn einde op 
de Djipswâl in De Westereen. Om 
de gegevens te achterhalen schakelde 
ik via Marcel van Kammen, Johann 
Prescher van Vleermeneer Inventari-
satie en Monitoring in. Iemand van 
wie ik in het verleden ook gegevens 
kreeg over vleermuizen in De Wester-
een. Prescher kon via zijn connecties 
met Russische vleermuisonderzoekers 
achterhalen dat deze ruige dwerg-
vleermuis geringd was op 7 oktober 
2021om 21:00 uur in de buurt van 
Kalingrad, Fringilla. 

Johann Prescher: “De afstand van 
ringplaats naar vindplaats is hemels-
breed ongeveer 980 kilometer. Hou 
er rekening mee dat zo’n vleermuis 
niet per sé hemelsbreed vliegt, maar 
via structuren in het landschap, langs 
kust, waterwegen, bomenlanen, dij-
ken. Dus de mogelijkheuid dat hij een 
veel grotere afstand heeft afgelegd is 
zeer waarschijnlijk. Het is een alge-
meen voorkomende soort, ook in De 
Westereen. De vrouwtjes krijgen jon-
gen in Oost-Europa, maar overwinte-
ren en paren in West-Europa. Soms 
vliegen ze door tot in Engeland. Maar 
ze zullen ook weer terug moeten naar 
Oost-Europa. Die 980 km is geen re-
cord, ze vliegen nog wel verder, tot wel 
1400 km en meer. Het vinden van een 
vleermuis mét ring is zeer zeldzaam. 
Er worden er wel veel geringd, maar 
de meesten vliegen vrolijk rond en 
zien we niet. In Rusland waren ze net 
als ik opgetogen met deze vondst. Het 
zijn de krenten in de pap voor mij”.

Waarschijnlijk en hopelijk kijken we 
nu wat anders naar vleermuizen, die 
helaas de schijn tegen hebben en vaak 
negatief worden belicht. Natuurlijk 
kan een vleermuis een ziekte veroor-
zaken, maar een hond kan bijten en 
een kat kan je klauwen. Angst kan een 
slechte graadmeter zijn om dieren te 
bewonderen of af te stoten. Vleermui-

zen, we halen er vaak laatdunkend de 
schouders over op en vinden het raar 
dat er bij bouwprojecten rekening mee 
gehouden moet worden. Ja, ze zijn 
niet echt aaibaar, maar vormen wel 
een onderdeel van ons ecosysteem. 
Een systeem dat onder druk staat. Ik 
hoop, dat mocht u een dode vleermuis 
of vogel vinden erop let of ze een ring 
dragen. En ja, mocht u ergens nog 
ringen hebben, ik zou graag nieuwe in 
mijn collectie opnemen. 

Een tweede kans
NOORDOOST-FRIESLAND - Een 
paar jaar terug kwam ik een juveniele Wa-
terral tegen, piepklein en daarom voor mij 
op dat moment onbekend om welke vogel 
het ging. De vogel dook onder water en 
was daarna nergens meer te bekennen, 
deze vogelsoort is erg schuw tenslotte. Tot 
op de dag van vandaag had ik nooit meer 
een juveniele (jonge) Waterral gezien, 
maar mijn geduld werd beloond. Samen 
met de ouder stippelde dit exemplaar vlak 
voor mij langs. Dit maal kreeg ik wel een 

halfuur de tijd om mijn gang te gaan als 
natuurfotograaf ! Een tweede kans, een 
kado van moeder natuur.

Tip: 
Zoek eens online naar het geluid van 
een Waterral, dit wordt vaak beschre-
ven als het geluid van een speenvar-
ken. Een erg uniek en best wel gek 
geluid naar mijn mening.

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
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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

 
 
 

 
 

Algemene ledenvergadering op 
dinsdag 20 september 2022

 
locatie : zaal PKN Toerstrjitte

aanvang : 20.00uur, zaal open 19.30 uur

 
Belangrijkste agendapunten:

 -  financieel jaarverslag

 -  vaststellen contributie en ledenkorting

 -  nieuwe statuten (concept-stemming)

Zie op onze website voor een volledige agenda 
en aandachtspunten betreffende nieuwe statuten

                                                             het bestuur

 
 

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.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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Europees kampioenen

Chantal Hietkamp en Demi Braam: 

‘Je kunt cheerleading 
uit de film niet 
vergelijken met wat 
wij doen’
KÛKHERNE - Wie kent niet de iconische scene uit de film Grease waarin 
Olivia Newton John als cheerleader op het witte doek prijkt. Het was voor 
veel Nederlanders de eerste keer dat ze kennismaakten met deze popu-
laire sport, waarin cheerleaders het publiek voor een wedstrijd trakteren 
op een show met muziek, dans en acrobatiek. Kersvers Europees Cheer-
leading-kampioenen Chantal Hietkamp (18) en Demi Braam (21) schieten 
in de lach wanneer ik over de scene vertel. ,,Je kunt cheerleading uit de 
film niet vergelijken met wat wij doen.’’ 

Tekst: Nynke van der Zee

Turnen, acrogym of color guard; wie 
lenig is én van acrobatiek houdt, kan 
z’n hart ophalen in Friesland. Onze 
provincie kent een rijke keuze aan ver-
enigingen voor de bovenstaande drie 
sporten, die steeds populairder wor-
den. In het rijtje ontbreekt echter één 
absolute smaakmaker: cheerleading. 
Friesland telt welgeteld één cheerlea-
ding-vereniging: de Dutch Athletics 
Elite in Heerenveen. ,,Cheerleading 
is nog een kleine sport’’, geeft Demi 
toe. ,,In Nederland zijn in totaal 15 
cheerleadingclubs. Ondanks dat we 
in Nederland nog niet zo bekend zijn, 
doen we op wereldniveau mee om de 
prijzen. Dit jaar pakten we het zilver 
bij het WK Cheerleading in het Ame-
rikaanse Orlando en het goud bij het 
EK in Athene.’’

Als kersverse Europees kampioenen 
laten Demi en Chantal trots het film-
pje zien waarop hun winnende routine 
in Athene te zien is. ,,We beginnen 
altijd met de yell’’, legt Chantal uit. 
,,Daarna start de muziek en volgt onze 
routine bestaande uit sprongen, flik-
flaks, salto’s, schroeven en stunts. Dat 
is echt hard werken. Na zo’n routine 
ben je helemaal kapot.’’ Niet zo ver-

wonderlijk, want in het filmpje volgt 
de ene na de andere stunt op opzwe-
pende muziek. Van ontelbare salto’s en 
menselijke piramides tot flikflakseries 
om duizelig van te worden en dames 
die met het grootste gemak meters-
hoog door de lucht worden gekatapul-
teerd. Het is één groot spektakelstuk. 

‘Veel mensen hebben nog 
een verkeerd beeld van 

cheerleading’

Flying high
Het filmpje bewijst dat cheerleading 
topsport is, waarbij de bekende rood-
witte pompoms achterwege blijven. 
,,Veel mensen hebben nog een ver-
keerd beeld van cheerleading’’, merkt 
Demi op. ,,Je kunt het denk ik het bes-
te vergelijken met acrogym. Maar het 
verschil met acrogym is dat wij met een 
veel grotere groep zijn. In totaal telt ons 
team 19 dames, die allemaal tegelijker-
tijd op het podium staan en trucs doen. 
Bij acrogym ben je met twee of drie 
personen. Wij werken met groepjes 
van vier. Daarbij heb je een flyer (het 
meisje dat door de lucht vliegt), twee 
bases die tegenover elkaar staan op de 

grond en een backspot, die achter de 
bases staat om te stunt te stabiliseren.’’ 

Chantal is één van de flyers uit het 
team, Demi zorgt als base voor de sta-
biele basis. ,,Iedereen heeft z’n eigen 
taken’’, legt Chantal uit. ,,Als flyer doe 
je de meeste stunts in de lucht. Ik ben 
een tijdje base geweest, maar ik vind 
het stunt- en vliegwerk toch het al-
lermooiste.’’ Wie denkt dat Demi als 
base rustig kan blijven staan tot de 
flyer weer veilig landt, heeft het mis. 
,,Onze taak als base is om de flyer ál-
tijd te vangen. Wat er ook gebeurt - al 
moet ik eronder duiken - een flyer mag 
nooit op de grond vallen. De kunst is 
om alle stunts zo soepel mogelijk ach-
ter elkaar aan te doen. Met een grote 
glimlach op je gezicht. Je ‘cheerface’ 
zoals we dat noemen, is ontzettend 
belangrijk. Je moet altijd blijven la-
chen. Daar let de jury zelfs op.’’

‘Je cheerface is ontzettend 
belangrijk. Je moet altijd 

blijven lachen’

Wereldwijd geliefd
De spectaculaire stunts zijn voor het 
publiek een lust voor het oog. Precies 
dat is de bedoeling van cheerleading: 
het publiek trakteren op een magi-

sche warming up voorafgaand aan een 
wedstrijd basketbal, honkbal of rugby. 
Waar het tegenwoordig veelal dames 
zijn, begon cheerleading ooit met he-
ren. In 1880 bedacht een groep man-
nelijke studenten van de Amerikaanse 
Princeton University om voorafgaand 
aan de American football wedstrijd 
een ‘pep club’ te beginnen om het pu-
bliek op te zwepen. Pas veertig jaar na 
deze eerste cheerleading club werden 
er dames toegelaten. 

Nog altijd is Amerika hét land van 
de cheerleading-toppers. ,,Maar ook 
in Scandinavische landen is cheer-
leading erg populair’’, weet Demi. 
,,In Finland en Noorwegen zijn heel 
goede cheerleadingclubs. En ook in 
Duitsland en België is de sport erg 
bekend. Niet de meest voor de hand 
liggende landen, maar het bewijst 
maar weer dat cheerleading wereld-
wijd wordt beoefend.’’ En dus was de 
concurrentie stevig tijdens het WK 
in Orlando eind april dit jaar. ,,Uit-
eindelijk pakten we daar het zilver in 
onze klasse’’, glundert Chantal. ,,Dat 
was boven verwachting. Met een zeer 
goed gevoel vlogen we in juli naar 
Athene voor het EK. Dat we daar de 
gouden plak en de Europese titel pak-
ten was de kroon op ons harde werk 
de afgelopen jaren. Ongelooflijk.’’

Pompoms in de wilgen
Deze gouden kroon betekent voor 
beide dames een prachtig einde voor 
hun cheerleading-carrière. ,,Ik ga 
stoppen’’, beaamt Demi. ,,Afgelopen 
jaar heb ik een tussenjaar genomen 
zodat ik fulltime kon werken en trai-
nen. Alle reizen naar het buitenland 
- en dat zijn er nogal wat - moeten 
we namelijk zelf bekostigen. Cheer-
leading is geen Olympische sport wat 
betekent dat niets door de bond of 
NOC*NSF wordt vergoed. Met de 
Europese titel op zak en zilver op het 
WK is mijn missie behaald. Ik kies 
ervoor om mijn studie in september 
weer op te pakken. Een moeilijk be-
sluit, want cheerleading was jarenlang 
onderdeel van mijn leven. Sterker 
nog: al die meiden voelen inmiddels 
echt als familie.’’

‘Al die meiden voelen
als familie’

Ook Chantal heeft deze zomer de 
knoop doorgehakt en stopt net als 
Demi met haar cheerleadingloopbaan. 
,,Afgelopen jaar heb ik de trainingen 
zo goed en zo kwaad als dat ging ge-
combineerd met mijn opleiding. Dat 
was bijna niet te doen. Zelfs tijdens 
corona hebben we keihard doorge-
traind met maar één doel: het WK 
en EK. Daar hebben we onszelf over-
troffen met het zilver in Orlando en 
goud in Athene. Die Europese titel 
had echt niemand verwacht. Ik vind 
dat een mooi moment om te zeggen: 
het is goed geweest. We kunnen zeer 
tevreden terugkijken op de afgelopen 
jaren. We hebben alles eruit gehaald. 
Tijd om de pompoms in de wilgen te 
hangen.’’ 

Chantal Hietkamp uit De Westereen en Demi 
Braam uit Kûkherne pakten dit jaar zilver bij het 

WK Cheerleading in het Amerikaanse Orlando en 
goud bij het EK in Athene. Foto: Marit Anker



14  |  de Westereender  

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

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.

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
1 slagroomgebakstukje € 7.25

Pesto breekbrood € 2.95

Lemon cake € 3.45

6 gesorteerde bolletjes € 2.70 JAAR

JUBILEUM

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 8,65

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 
€ 8,65

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

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

Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

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

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding
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Broer en zussen fietsen van Wierum naar Zuid-Limburg

‘Wy hâlde derfan om op aventoer te gean’
OOSTERNIJKERK - Van de ene kant van Nederland naar de andere kant fiet-
sen. Dat was het doel deze zomer van Jolanda (14), Doetie (14) en Geart 
(12) Leistra uit Oosternijkerk. Hun missie is geslaagd, want na ruim vier 
dagen fietsen vanuit Wierum, bereikten ze het Drielandenpunt in Vaals. 
Daarmee was hun avontuur echter nog lang niet afgelopen.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Het idee om op fietsvakantie te gaan 
ontstond gewoon aan de keukenta-
fel. Vorig jaar eigenlijk al, want toen 
bedacht het drietal om op de fiets 
naar Amsterdam te gaan. ,,Wy hâlde 
derfan om bûten te wêzen en om op 
aventoer te gean, mar fytse yn ús ei-
gen omjouwing fine we in bytsje saai’’, 
vertelt Jolanda. Hun ouders, Pieter en 
Froukje Leistra, juichen het initiatief 
alleen maar toe. ,,Dat moatte se al-
tyd dwaan, se rêde har 
wol, se binne mûnich 
genôch en se kinne 
der allinnich mar fan 
leare’’, zegt Pieter. ,,Ik 
fyn it moai dat se it sa 
goed mei syn trijen fine 
kinne, foaral op dizze leeftiid’’, voegt 
mem Froukje eraan toe. De broer en 
zussen komen uit een samengesteld 

gezin, maar kennen elkaar al van jongs 
af aan. ,,Jolanda en ik wienen as peu-
ters al bêste freondinnen, sa ha ús âl-
ders inoar learen kinnen.’’

Bezienswaardigheden onderweg
Op 16 augustus vertrokken Jolanda, 
Doetie en Geart vanuit Wierum. ,,Ik 
tocht, se sille de earste dei wol ûngefear 
by Appelskea útkomme, mar doe’t se ús 
bellen wiene se al by Meppel, 127 kilo-

meter fierderop’’, vertelt 
Froukje. Zij reisde het 
drietal samen met haar 
man in de grote rode 
camper achterna. Zo 
hadden ze meteen een 
overnachtingsplek. De 

route hadden ze vooraf uitgestippeld. 
,,Dit is net de fluchste rûte, mar komst 
ûnderweis wol fan alles tsjin’’, vertelt 

Geart, de jongste van het stel. In Zwol-
le kregen ze bijvoorbeeld een rondlei-
ding door Hotel de Koperen Hoogte. 
,,Dat wie eins al ticht, mar foar ús ha 
se in útsûndering makke.’’ Ook kregen 
ze de tip om even bij het oldtimermu-
seum in Wezep te kijken en onderweg 
werden ze door vrienden van hun ou-
ders een paar keer getrakteerd op een 
lunch. ,,Yn Arnhem ha we in hiele lek-
kere tosty op it terras hân.’’

Brief van Arno Brok
De reis ging voorspoedig. Alleen 
moesten ze één dag eerder stoppen 
vanwege harde regen en Geart zijn 
ketting ging er bij de zeven heuvelen-
route in Nijmegen een paar keer af. Hij 
repareerde de fiets zelf. ,,Ik mei graach 
sleutelje’’, lacht hij. Zijn droom is dan 
ook een hok vol oude auto’s. Het liefst 
Amerikaanse. Op de vijfde dag komen 
de tieners bij het Drielandenpunt in 
Vaals aan. Pieter en Froukje wachten 
hun boven op de Vaalserberg op. ,,We 
sieten noch yn de camper, want we 
tochten se ha noch wol even wurk, mar 
ynienen seach ik de fytsljochtsjes al’’, 
zegt Froukje. Veel sneller dan verwacht, 
want de enige training die ze hadden 
gehad was de twaalf kilometer die ze 
van en naar hun school in Dokkum 
fietsten. Van de dames van het Drie-
landenpunt kregen ze een cadeautje en 
bij thuiskomst lag er nog een verrassing 
bij hen in de brievenbus. Commissaris 
van de Koning Arno Brok had het 
drietal persoonlijk een kaart gestuurd 
met de woorden: ‘Wat in prestaasje! 
Mei de fyts fan jimme wenplak nei 
Vaals. Kompliminten. Ik kaam yn it 
ferline net fjirder as de Efteling (fanút 
Leerdam). Sukses mei de tarieding fan 
de plannen foar de simmer fan 2023.’

Toekomstplannen
Jolanda, Doetie en Geart vinden 
het prachtig, al wisten ze eerst niet 
precies wie Arno Brok was. Plannen 
voor de volgende vakanties hebben 
ze al. ,,Yn de hjerstfakânsje geane 
we mei ús trijen mei de trein troch 
hiel Nederlân, yn de maaiefakânsje 
geane we wer op de fyts fuort en yn 
de simmer fan 2023 stean Sweden en 

Noarwegen op it programma’’, vertel-
len de kinderen enthousiast. Achter 
schermpjes zitten ze bijna nooit. ,,Dêr 
ha we net safolle mei’’, zegt Geart. Tij-
dens de vakantie in Limburg zochten 
ze toen ze er eenmaal waren ook niet 
de rust van een zwembad op. In plaats 
daarvan ontdekten ze allerlei verlaten 
gebouwen, zoals een hotel, een stich-
ting en een mijn. ,,Dat hotel wie yn 
2016 tichtgien en der stie noch fanal-

les yn, meubels, skuon, de boekhâl-
ding, hiel nijsgjirrich.’’ 

En zo beleven deze tieners uit Oos-
ternijkerk vast nog vele avonturen. 
Jolanda wil later graag een wereldreis 
maken met de camper, Doetie heeft 
als doel om vooral van het leven te 
genieten en Geart weet al vanaf zijn 
negende wat hij worden wil: ‘sjauffeur 
fan in lykauto’. 

Jip en Janneke

“Mem”, sei ús famke, “meie wy in 
poes ha? Buorman Jan hat in nêst 
mei jonge katten en as er se net 
kwytrekket dan fersûpt er se. En dat 
docht er hjer mem, hy mient it echt.”

No dat hoechde se my net te fertel-
len, ik koe buorman Jan út ‘e penne. 
Hy hie wol faker katsjes swim-
men leard, sa’t er dat sels neamde. 
Ik leaude har direkt. Dêr kaam by 
dat wy krekt yn in ‘katteleas tiid-
perk’ libben, dat wat my oanbelange 
mocht it wol. Mar ja, myn ‘bevrien-
de mogendheid’ wie der ek noch en 
dy moast earst noch bepraat wurde. 

Afijn, nei wat geëamel fan syn kant 
mocht de kat komme. Omdat wy 
oan in grutte dyk wennen, rekke der 
wol gauris in kat dea. Dêrom kaam 
dizze oan it spit. Ut en troch fer-
stutsen wy har en it bistje fielde har 

dêr wol noflik by. Wy neamden har 
Jippy de Sânde en it wie in leaf bist. 

Dat fûnen de katers út de buert ek, 
want it duorre net lang doe sieten 
wy mei in nêst mei fjouwer jongen. 
Trije wie’k rillegau kwyt mar de 
lêste ha wy sels hâlden. Myn man 
sei: “Under ien betingst. De katten 
moatte oan ‘e pil. Ik wol hjir net in 
pear kear yn it jier in nêst katten út-
sutelje.”

No, dat koe om my wol. De âld kat 
kaam fuortendaliks oan de pil en de 
jonge, dy’t wy Janneke neamden, nei 
ferrin fan tiid ek. Op in jûn leine 
Jip en Janneke op ‘e bank te sliepen. 
Janneke kearde har om, rekte har 
ris goed út en myn man sei: “No 
moatst yn ‘e goedichheid ris sjen. Us 
Janneke is in kater.”

En ferduld, it wie wier. Wy 
ha him fuort fan de pil dien 
en tenei hiet Janneke fan Ja-
nus. En as er somtiden wat 
frjemde streken hie, smieten 
wy it derop dat syn hormo-
anehûshâlding yn ‘e war wie 
troch it gebrûk fan de pil. 

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

 ‘Wy ha net safolle 
mei skermkes, we 
binne leaver bûten’

Jolanda, Geart en Doetie Leistra uit 
Oosternijkerk fietsten deze zomer van 
Wierum naar het Drielandenpunt. 
Foto: Klasina van der Werf
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

� 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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GOING: van niks doen 
naar weer meedoen
Thuiszitten. Zonder baan en zonder opleiding. Het kan iedereen overkomen en je hoeft je er niet voor te scha-
men. Als jongere én als ouder niet. Dat maken vader en zoon Frits en Mark de Jager heel duidelijk. Nadat de 
moeder van Mark kwam te overlijden ging het met hem niet goed. Daardoor werd hij thuiszitter. ,,Als ouder voel 
je je machteloos”, vertelt Frits. ,,Je hebt het gevoel dat je gefaald hebt.” Met Mark kwam het goed. En nu helpen 
vader en zoon samen thuiszittende jongeren met hun unieke ontwikkelbedrijf GOING.

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum

In 2020 werd GOING opgericht. 
Sinds drie maanden is de organisatie 
gevestigd aan Rondweg-west 29 in 
Dokkum, het pand tussen Bakkerij 
Jorritsma en de voormalige Prinsfa-
briek. Frits is verantwoordelijk voor 
het beleid en Mark voor de begelei-
ding. Thuiszittende jongeren van 12 
tot 25 jaar worden bij GOING gehol-
pen zodat ze weer mee kunnen doen 
in de maatschappij. GOING heeft een 
eigen werkplaats en huurt regelma-
tig de sportschool van FIT Dockum, 
in de naastgelegen Prinsfabriek, voor 
het aanbieden van sportactiviteiten 
(zoals kickboksen en fitness). Mark is 
gediplomeerd lasser, fitnesscoach én 
jeugdhulpverlener en biedt jongeren 
maatwerk dat verder gaat dan de regu-
liere hulpverlening. 

Het zaadje van GOING 
Als thuiszitter ging Mark zelf eerst 
aan de slag bij een metaalbedrijf 
buiten de regio. Hij koos er daar-
mee bewust voor om niet in het fa-
miliebedrijf te gaan: vader Frits is 
eigenaar-directeur van De Jager RVS 
in Dokkum. Mark haalde zijn lasdi-
ploma’s en keek in de keuken van ver-
schillende metaalbedrijven. ,,Werken 
hielp me om weer structuur te krijgen, 
evenals sporten. Eigenlijk is het zaad-
je van GOING toen al geplant.” Na 
drie jaar wist Mark: ik wil iets doen 
met wat ik doorgemaakt heb. ,,Ik ben 
maatschappelijk werk gaan studeren 
en heb verschillende banen gehad. 

Toen ik bij Horizon Begeleiding aan 
de slag ging met thuiszittende jonge-
ren, wist ik: dit is mijn doelgroep. De 
affiniteit met het werken met metaal 
en het sporten maakte het cirkeltje 
rond. Dat zetten we bij GOING in 
om ons doel te bereiken: jongeren van 
stilzitten naar een baan begeleiden.”  
Frits: ,,Als vader van een thuiszitter 
kom je erachter hoe lastig deze pro-
blematiek is en hoe weinig hulp er is. 
Ik stond destijds machteloos, dat was 
voor mij de trigger om dit project sa-
men met Mark te doen. Wij zijn eruit 
gekomen, maar we willen ook ande-
ren helpen.”

‘Werken en sporten zetten 
we in om ons doel te 

bereiken: jongeren van 
stilzitten naar een baan 

begeleiden’

Pilotproject
Er zijn momenteel twee ‘stromen’ ac-
tief bij GOING: het ‘primaire proces’ 
zoals Frits en Mark het noemen en 
een pilot waarbij jongeren worden 
begeleid richting een baan in de 
metaalsector. Voor het pilotproject 
kreeg GOING subsidie vanuit de 
Versnellingsagenda van Regiodeal 
Noordoost-Fryslân. ,,Er zitten nu 
twee jongeren in de pilot, er is ruimte 
voor acht. In een periode van twee 

tot drie jaar zetten we individuele 
begeleiding, sporten en les in metaal-
bewerking in, zodat de jongere klaar-
gestoomd wordt voor een baan in de 
metaalindustrie. Ze kunnen bij ons 
certificaten en diploma’s halen: een 
lasdiploma en VCA-diploma staan 
sterk op je CV. We zijn een erkend 
leerbedrijf en zijn aangesloten bij 
Praktijkschool Friesland. Bij ons kan 
het MBO-diploma niveau 1 behaald 

worden, we willen ook niveau 2 gaan 
aanbieden. We hebben professio-
nele lasapparatuur, volop machines 
voor metaalbewerking en ook qua 
veiligheid hebben we alles op orde.”  
GOING heeft zo’n acht metaalbe-
drijven in Dokkum benaderd, zij zijn 
allemaal enthousiast over de pilot. 
,,Ze zijn bereid om stageplekken te 
bieden en bij geschiktheid te praten 
over een werkcontract”, vertelt Frits. 
,,De Jager RVS is projectpartner in 
de pilot. Eén van onze ervaren werk-
nemers leert de jongeren bij GOING 
de fijne kneepjes van het vak.” De 
andere projectpartner is Opleidings-
Bedrijf Metaal (OBM). ,,Zij hebben 
veel contacten met scholen en bedrij-
ven en adviseren ons regelmatig.”

Maatwerk
In het ‘primaire proces’ worden jonge-
ren geholpen met maatwerktrajecten 
die kunnen variëren van een half jaar 
tot wel twee jaar. Momenteel zijn vier 
jongeren bezig met zo’n traject, ook 
hier is ruimte voor meer. ,,We heb-
ben er sinds kort een hulpverlener 
bij, daardoor kunnen we wat groeien.” 
Alleen al in de gemeenten Noardeast-
Fryslân en Dantumadiel zijn ongeveer 
honderd thuiszitters: de behoefte aan 
hulp op maat is groot en de problema-
tiek zeer divers. ,,Angst, depressie, een 
laag zelfbeeld, problemen vanwege 
autisme of adhd, of vanwege conflic-
ten thuis; noem maar op.” De zorgtra-
jecten kunnen worden bekostigd via 
de gemeente, bijvoorbeeld vanuit een 
pgb of ZIN (zorg in natura). GOING 
werkt hierin samen met Horizon Be-
geleiding.

Intensief maar lonend 
Frits en Mark steken hun nek uit: er 

komt veel kijken bij hulp aan deze 
jongeren. ,,Je moet veel geduld heb-
ben. Het is heel intensief, maar ook 
lonend. We willen echt een doorbraak 
bereiken met deze jongeren, helpen 
om hun leven te veranderen.” Dat is 
ook al gelukt: vanuit GOING heeft 
een thuiszittende jongere zijn MBO-
2 diploma behaald, hij heeft nu een 
baan. ,,Daar hebben we veel werk 
voor verzet, maar hij heeft zelf het pad 
bewandeld. We hebben nog af en toe 
appcontact”, vertelt Mark.

‘We willen echt een 
doorbraak bereiken met 

deze jongeren, helpen om 
hun leven te veranderen’

Eigenwaarde 
Bij veel thuiszittende jongeren is het 
zelfbeeld negatief en de eigenwaarde 
laag. Sporten helpt om weer zelfver-
trouwen te krijgen. ,,Een gezond en 
sterk lichaam betekent een gezonde en 
sterke geest”, aldus Mark. ,,Het maakt 
je weerbaar en krachtig en geeft vol-
doening.” Samen werken en sporten 
blijken goede manieren om op on-
gedwongen wijze in gesprek te gaan. 
,,Vaak is het een kwestie van losko-
men: als het vertrouwen groeit, komt 
het gesprek wel. Wij zijn van ‘niet lul-
len, maar poetsen’. Gewoon doen. Wij 
willen echt het verschil maken.” Mark 
besluit: ,,Ben jij een jongere die thuiszit 
en twijfel je of dit misschien iets voor je 
is? Ik maak graag kennis met je!” 

Meer info? 
Kijk op www.going-nof.nl

Mark en Frits de Jager in de werkplaats van GOING.

Honderden kinderen 
bezoeken skûtsjes Dokkum
DOKKUM - Ruim vierhonderd basisschoolkinderen uit Dokkum maken 
kennis met de twee Dokkumer Skûtsjes, met het lesprogramma ‘Pake syn 
skûtsje’. Meteen na de Admiraliteitsdagen kwamen een groot aantal 
basisschoolkinderen aan boord van de Ebenhaëzer en de Noarderling.

Waarom willen de initiatiefnemers 
van het educatieproject het verhaal 
van het skûtsje aan kinderen vertel-

len? Skûtsjes varen al meer dan 100 
jaar over de wateren van Friesland 
en de initiatiefnemers vinden het 

belangrijk dat kinderen kennisma-
ken met de geschiedenis van deze 
prachtige schepen. Skûtsjekenners 
vertellen over de bouw van een skût-
sje, over het vervoer over water, het 
leven aan boord en natuurlijk het 
hedendaagse skûtsjesilen.

Bijzonder is dat Dokkum tegen-
woordig twee skûtsjes heeft: ‘De 
Noarderling’ en de ‘Ebenhaëzer’. 
Laatstgenoemde schip is een wed-
strijdskûtsje dat tegen andere skûtsjes 
strijdt om de winst tijdens verschil-
lende wedstrijden. De Noarderling 
is daarentegen een nog grotendeels 
origineel museumskûtsje dat als doel 
heeft dat het behouden blijft voor de 
regio en hier ook zichtbaar is. 
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).  
*Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

De Westereen | Ljurkstrjitte 63 | 9271 CR De Westereen | T: 0511-448860 

plus.nl Openingstijden: ma-wo 08:00-20:00 do-za 08:00-21:00

Geldig in week 37
zondag 11 t/m zaterdag
17 september 2022
plus.nl

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt,
openingstijden en onze aanbiedingen ook op
plus.nl of in de PLUS app

Consumentenservice 
Ma-vr 8:00-20:00 uur, za: 8:00-16:00 uur
tel: 0800- 222 444 3 (gratis)

PLUS = DUURZAAM 
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER
PLUS = DUURZAAM
GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

PLUS Pitloze 
rode druiven
Schaal 500 gram

2.19

Per schaal

1.49

WEEKENDPAKKERSdo
15 sep

vr za
16 sep 17 sep

PLUS Luxe halve 
Red velvet-, 
vanilleroom- of 
banaanvlaai
Geschikt voor 5 personen

6.99
Per stuk

5.99
Lu Tuc
Alle pakken à 100 gram, 
combineren mogelijk

1.70 - 2.78
2 pakken

1.49
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Rode zakdoek
‘Lit my mar even’, zei Corrie Terpstra 
nadat het beruchte stikstofkaartje 
werd gepubliceerd, zo vertelde ze mij 
tijdens het interview voor deze krant. 
Ze voelde zich murw geslagen. Ik 
herkende haar gevoel. Ruim zeven 
jaar geleden lag ik lamgeslagen op de 
bank toen ik te horen had gekregen 
dat ik ontslagen was. Waren al die 
jaren dat ik me met hart en ziel had 
ingezet voor de Dockumer Courant 
voor niks geweest? Zo voelde het wel.

‘Ha wy ús hiele libben hjir foar wrot-
ten?’, vroeg Corrie zich af. Onze be-
roepen zijn misschien niet vergelijk-
baar, maar het gevoel dat je zomaar 
aan de kant wordt gezet is denk ik 
voor veel mensen die ooit – om wat 
voor reden dan ook – ontslagen zijn 
herkenbaar. Ik weet nog dat onze 

kinderen, die toen 1 en 3 jaar oud 
waren maar al te goed in de gaten 
hadden dat mem verdrietig was toen 
ik daar op de bang lag. Ze brachten 
me koekjes en maakten een mooie 
tekening. 

Op zo’n moment denk je, wat kan 
die klotebaan mij ook schelen. Er 
zijn veel belangrijkere dingen in 
de wereld. Toch denk ik dat het bij 
boeren anders is. Hun werk is hun 
leven, zo werd me ook duidelijk tij-
dens het gesprek met de boeren voor 
deze krant. Wat me vaker opvalt is 
dat er soms keuzes worden gemaakt 
door (interim)managers, of in dit ge-
val door een kabinet, met drastische 
persoonlijke gevolgen. En daar wordt 
vaak veel te gemakkelijk aan voorbij 
gegaan. Die managers en ministers 

zijn na een paar jaar weer verdwenen, 
maar dan is het kwaad al geschied. 
Daarom ben ik blij dat wij destijds als 
redactieraad hebben voorkomen dat 
álle journalisten van de lokale kranten 
werden ontslagen. Doordat in de OR 
mensen zaten die écht naar ons luis-
terden mocht een bepaald percentage 
blijven. Wel kregen we in de tijd dat ik 
ontslagen werd zwijgplicht opgelegd. 
Des te belangrijker vind ik het nu dat  
boeren uit Noordoost-Friesland een 
podium krijgen in onze krant om hun 
verhaal te vertellen. Het was niet hun 
eigen initiatief, maar ze waarderen 
het dat wij aan hen dachten. 

‘Miskien moatte wy mear fan ús 
hearre litte’, zei Hans bescheiden. 
Het ligt duidelijk niet in hun aard 
om op de barricaden te klimmen. 

‘Mar as se langer trochgean dan doch 
ik dat wol’, voegde Corrie eraan toe. 
Ondertussen zie ik in deze regio wel 
steeds meer mensen die de vlag op 
de kop hebben hangen als steun voor 
de boeren. Of ze betuigen hun steun 
met een rode zakdoek. Zelf vind ik 
het een goed middel om een gesprek 
met mensen aan te knopen over de 
klap die boeren keer op keer te ver-
werken hebben.

Zo was ik vorige week nog bij iemand 
die een rode zakdoek aan de muur in 
zijn overkapping had hangen. Is dat 
vanwege het boerenprotest, vroeg ik. 
,,Nee’’, zei de man. ,,Die brûk ik om 
te snuten.’’

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Oekraïense vluchtelingen weer terug naar huis

‘Het afscheid was erg emotioneel, 
ik heb bijna niet geslapen’
EE - De Oekraïense vluchtelingen die bij Adrie en Ed Huisman in Ee zijn opgevangen (zie De Westereender van 
april) zijn weer terug naar hun vaderland gegaan. Niet omdat de oorlog voorbij is, maar omdat ze daar hun 
leven weer willen opbouwen. Letterlijk en figuurlijk.

Zes maanden lang hebben de zeven 
mensen uit Oekraïne in de appar-
tementen van Bed & Breakfast De 
Gastenkamer in Ee gewoond. ,,Het 
was dan ook erg emotioneel om af-
scheid te nemen’’, vertelt Adrie Huis-
man. Bij aankomst was het ondui-
delijk hoe lang deze mensen zouden 
blijven. ,,We hebben elkaar met veel 
vertrouwen en respect behandeld. 
Natuurlijk was er een cultuur- en 
taalverschil, maar gelukkig kon Kate 
goed Engels en voor de andere fa-
milieleden was google translate onze 
grote vriend.’’

Dankbaar
De eerste zes weken waren voor de 
familie Huisman intensief om al-
les te regelen, zoals BSN-nummers, 
scholen voor de kinderen, bankza-
ken, sollicitaties en banen, arts- en 
tandartsbezoeken. ,,Toen dit allemaal 
geregeld was liep het goed. Gelukkig 
maar, want voor ons begon daarna de 
drukte in onze B&B.’’ Dima vond 
vrij snel een baan bij Probo in Dok-
kum, waardoor ze in hun levenson-
derhoud konden voorzien. Daarnaast 
konden ze met de giften die ze de 
eerste maand(en) hebben ontvangen 

van relaties en vrienden een waardige 
start maken, waarvoor ze erg dank-
baar zijn. Ook willen ze de mensen in 
het dorp bedanken dat ze 6 maanden 
inwoners zijn geweest. Met dank aan 
de voetbalclub, de tennisvereniging 
en de scholen konden ze ook mentaal 
even de knop omzetten. Ook de at-
tenties werden erg gewaardeerd, van 
boodschappen tot speelgoed.

Zelfgebakken taart
Vrijdag 26 augustus is de Oekraïnse 
familie, bestaande uit twee gezin-
nen, vertrokken. Adrie: ,,Het is 

ongelofelijk hoe sterk deze mensen 
zijn geweest de afgelopen maan-
den, ondanks dat ook zij vrienden 
hebben verloren in deze 
oorlog. Natuurlijk kom 
je elkaar dagelijks tegen 
en zie je ook de pijn, 
frustratie en het verdriet. 
Toch wilden ze ons daar 
nooit mee ‘belasten’. We 
deelden een koelkast in 
het fietsenschuurtje voor 
de extra voorraad eten, 
geregeld stond er een zelfgebakken 
taart op ‘ons plankje’. Zo toonden 
ze hun dankbaarheid voor het geven 
van een veilig onderdak.’’

Fijne vakantie
Voor het gezin uit Ee was het naar ei-
gen zeggen ook mooi om mee te ma-
ken dat je wat voor een ander in nood 
kunt betekenen. ,,Het is zo anders dan 
met mijn gasten die ik gewend ben te 
ontvangen. Ook daar heb ik altijd een 
leuk contact mee, maar dit gaat veel 
dieper. Gasten komen voor hun ple-
zier en ontspanning, zij kwamen voor 
rust en een veilig heenkomen.’’

Toen duidelijk werd dat de familie 
terug zou gaan hebben Adrie en Ed 
geprobeerd om de kinderen een fijne 
vakantie te bezorgen. Zo regelden ze 
uitjes naar onder andere Ameland en 
Sanjes Safari. Daarnaast plaatsten ze  
een groot zwembad in hun achtertuin 
zodat ze daar elke dag met dit prach-
tige zomerweer gebruik van konden 
maken.

Huis en school kapotgeschoten
Op vrijdagochtend 26 augustus zijn ze 
vroeg vertrokken om vervolgens in vier 
dagen met hun auto weer aan te ko-

men in Oekraïne. Hun huis staat nog, 
al is het dak kapotgeschoten. Deze 
hebben de buren gerepareerd zodat 

het niet binnen regent. 
Adrie: ,,Het afscheid was 
erg emotioneel, ik heb die 
nacht bijna niet geslapen. 
Wetende dat ze hier vei-
lig zijn en daar niet. Maar 
ik begrijp hun beslissing. 
Ze willen daar weer graag 
werken om de economie 
te steunen en het land 

weer op te bouwen voor zover dat mo-
gelijk is. De school van de kinderen is 
plat gebombardeerd en ze krijgen nu 
online les op een veilige plaats.’’

Vreselijk stil
Adrie, Ed en hun zoon Maarten moe-
ten nu erg wennen om weer met zijn 
drieën te zijn na een half jaar met tien 
personen in huis te hebben gewoond. 
,,Het is hier vreselijk stil. Gelukkig 
heb ik het nog druk met mijn ‘gewone’ 
gasten. We hopen dat zij hun leven 
weer kunnen opbouwen. Ze willen 
graag helpen om hun land weer op 
te bouwen, daar te werken zodat de 
economie weer op gang kan komen. 
Het belangrijkste is dat de kinderen 
hun vader en Marina haar man na 
zes maanden weer konden zien. En 
de opa’s en oma’s natuurlijk. Na een 
half jaar konden zij hun kleinkinderen 
weer knuffelen. 

Bij het opruimen van de appartemen-
ten vond Adrie nog een t-shirt van het 
meisje met daarop de Friese tekst: ‘Ik 
sei noch tsjin dy oelewappers: it kin net!’

Zou ze de Russen daarmee bedoeld 
hebben?

Gasten komen 
voor hun plezier 
en ontspanning, 

zij kwamen 
voor rust en 
een veilig 

heenkomen
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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.

Scan de qr code voor
onze vacatures!

Word jij onze 

nieuwe collega?

Kinderen veilig
laten fietsen

Help jij ons
een handje?

Meld je aan via:

Wil jij kinderen helpen bij 
verkeersveiligheidsacties, zoals de 
VVN Fietscontroles op scholen in en 
rondom Westereen?

steunpuntnoord@vvn.nl
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WOENSDAG EN DONDERDAGAVOND: 

SPUL YN’E SALOMON LEVY
DE WESTEREEN - Na een noodgedwongen uitstel van ruim 2,5 jaar is 
vanavond en morgenavond (14 + 15 september) de uitvoering “Spul 
yn ‘e Salomon Levy” door Revueploeg De Westereen in Manege It Byt-
ling. Ondanks de extra ruimte zijn beide avonden inmiddels volledig 
uitverkocht. “We kunnen niet wachten om de voorstelling aan de in-
woners van De Westereen te laten zien”, aldus de enthousiaste groep.

De reeds gekochte kaarten van 
2020 zijn nog steeds geldig en 
deze kaarten kunnen ook bij de 
ingang gescand worden. De eer-
ste drie avonden (13, 14 en 20 
maart 2020) zijn verplaatst naar 
woensdag 14 september; de laat-
ste drie (21, 27 en 28 maart 2020) 
zijn verplaatst naar donderdag 15 

september. Kaarten worden ge-
scand op geldigheid bij de ingang 
en kunnen dus niet gebruikt wor-
den op een andere dag. Voor wie 
de kaarten kwijt is, kan deze weer 
opvragen via https://mgtickets.nl/
ticketkwijt. De gekochte kaarten 
zijn destijds ook per mail verstuurd 
door MGTickets.

Rond 19:30 gaan de deuren van de 
manege open waarna de bezoekers 
plaats kunnen nemen in de sfeervol 
ingerichte manege. Om 20:00 uur 
gaat het Spul yn ‘e Salomon Levy 
los en hopen we op twee prachtige 
avonden. Ondanks de drukke han-
delsagenda van Salomon Levy, heeft 
hij ook aangegeven aanwezig te zijn. 
Aan de deur zijn geen (extra) kaarten 
meer te koop.

Kaarthouders hebben inmiddels per 
mail meer informatie ontvangen via 
ticketpartner MGTickets. 

Geen e-mail ontvangen?
Kijk dan op onze website
www.revueploeg.nl.

DE WESTEREEN - Het lijkt al weer zo lang geleden... en dat is het ook! 
Doarpsfeest in De Westereen. In 2019 reden voor het laatst de praalwa-
gens, waren de straten en tuinen versierd en konden de dorpsbewoners 
een week lang genieten van allerlei activiteiten.

Volgend jaar wordt er weer een 
dorpsfeest georganiseerd. Waarom 
dit jaar niet? Het ‘grote’ doarpsfeest 

is eens in de twee jaar. Vorig jaar 
kon het niet doorgaan om de wel-
bekende redenen en dit jaar hebben 

een aantal dorpen om De Westereen 
heen dorpsfeest. Daarom heeft de 
organisatie er voor gekozen in 2023 
weer groots uit te pakken. Omdat De 
Westereenders ook dit jaar wel een 
feestje hebben verdiend, wordt op 
16 en 17 september ‘kleintje doarps-
feest’ gehouden.

Er staan voor jong en oud leuke ac-
tiviteiten op het programma. Welke 
dat zijn, leest u in het programma 
hieronder. Let op activiteiten waar-
voor u zich moet aanmelden. Doe 
dat vandaag of morgen, want vol = 
vol. Dit jaar is er een mooie samen-
werking met revueploeg De Wester-

een. We vinden het leuk als het dorp 
de ‘Westereender flagge’ tijdens het 
feest aan de gevel hangt. 

Kleintje doarpsfeest De Westereen op 16 en 17 september

Programma ‘kleintje’ doarpsfeest 

Vrijdag 16 september 
- ochtend

Deze ochtend staat in het teken van verbin-
ding tussen jong en oud. Kinderen van de 
basisscholen ’t Pompeblêd en De Boustien 
brengen hun zelfgemaakte knutselwerken, 
een bloemetje én een gebakje naar onze oude-
ren in Brugchelenkamp. 

Locatie:  Brugchelenkamp
Tijd:  onder schooltijd

Theatervoorstelling De Pionier 
theatercreaties uit Dokkum speelt 
‘Fleur en Floor op avontuur’ voor 
de basisschoolleerlingen.

Met Fleur en Floor valt altijd wat te beleven. 
Deze vriendinnen zijn gek op oude spullen. 
In een kringloopwinkel hebben zij een oud 
sprookjesboek gekocht. In dit boek zit een 
oude landkaart. Fleur en Floor zijn natuurlijk 
erg nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. 
Waar brengt deze landkaart hen naartoe? En 
wat komen ze onderweg allemaal tegen? Zelf 
willen ze wel een grote schat vinden….maar 
of dat gaat lukken? 

Locatie:  Old Dutch
Tijd:   Groep 1 – 4   

van 12.00 – 13.00 uur
  Groep 5 – 8 

van 13.15 – 14.15 uur 

Vrijdag 16 september – avond

VAUTE BINGO 
Met medewerking van DJ Sander, Gaatze 
Bosma, Turbo M en Gyna Een oergezel-
lige muziekbingo met verrassende ele-
menten, het wordt een doldwaze boel! De 
dresscode is vaut. Opgave voor de bingo 
kan via de mail bingo@doarpsfeest.nl 

Een kaart voor de bingo kost 10 euro, 
daarmee heb je ook toegang tot 
de muziekavond, aansluitend 
aan de vaute bingo.

Locatie:  Manege
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 

(zaal open 
19.00 uur) 

VAUT FEESTJE 
Met medewerking van DJ Sander, Gaatze 
Bosma, Turbo M en Gyna

Locatie:  manege
Tijd:  vanaf 21.30 uur

Kaarten af te halen op 
9 september 19.00 – 20.00 uur 

in De Hossebos
10 september 17.00 – 19.00 uur 
in De Hossebos

Leden kunnen 2 vrijkaarten krij-
gen. Meer leden uit het gezin 

kopen voor 5 euro een kaart. 
Aan de deur 10 euro

Vrijdag 16 september - middag 

Bustour
Tijdens deze activiteit 
kunnen dorpsgenoten 
met een Amerikaanse 
schoolbus, een bijzon-
dere tocht door het dorp 
maken. Onderweg wor-
den door de revueploeg 
verhalen verteld over een 
bijzondere gebeurtenis en/ of historische plek in De Westereen.

Dorpsgenoten en belangstellenden kunnen meerijden na op-
gave via het mailadres bustour@doarpsfeest.nl , hierbij graag 
aangeven of je lid bent of niet.

Kosten:   gratis voor leden, 
 5 euro voor niet-leden. 

Startlocatie:  Brugchelenkamp 
Tijd:  11.30 /13.00 / 14.30 / 16.00 uur

Korenmiddag 
Met medewerking van SOS Gelegenheidskoor Rùmsop Han-
tum, Shantykoor “De Hellingbazen” uit Feanwâlden, dansgroep 
Shine Bright en Kinderkoor ‘The Sound’ uit De Westereen. 
Daarnaast is er een draaiend rad en staat ‘ff ’n bakkie doen’ er 
met koffie. 

Locatie:   pleintje voor bij Brugchelenkamp
Tijd:  15.00 – 17.30 uur

Programma:
15.00 - 15.30 uur    - SOS Gelegenheidskoor Rùmsop 
15.45 - 15.15 uur   - Shantykoor “De Hellingbazen”
15.30 - 16.10 uur   - Kinderkoor ‘The Sound’
16.20 - 16.40 uur    - SOS Gelegenheidskoor Rùmsop
16.50 - 17.10 uur   - Shantykoor “De Hellingbazen”
17.15 - 17.30 uur  - draaiend rad

Zaterdag 17 september – middag 

Zeskamp
Bij dit sportieve spektakel wordt gestre-
den in teams van minimaal zes en maxi-
maal acht personen (waaronder 2 dames). 
Je kan je team opgeven via opgave@
doarpsfeest.nl De prijsuitreiking is zo snel 
mogelijk na de zeskamp.

Locatie:  manege
Tijd:  13.00 – 16.00 uur 

Matinee
Met medewerking van DJ Winston Black 
en Gaatze Bosma. Gezellig samen zijn 
met een hapje, een drankje en muziek

Locatie:  manege
Tijd:  16.00 – 20.00 uur
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www.kapenga.nl

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

50%
korting !

Tot

www.kapenga.nl

%%%%%%
Profi teer nu van de spectaculaire opruiming bij Kapenga Wonen!

De leukste woonitems nu tot wel 50% korting. Van woonkamermeubelen, 
slaapkamers tot keukens.  Maar ook vele woonaccessoires en verlichting zijn 
afgeprijsd! Bovendien zijn de meeste artikelen direct leverbaar, dus zonder 

lange levertijd nieuwe sfeermakers in huis!

%%
%%

OPRUIMING
BIJ KAPENGA WONEN

%%SPECTACULAIRE KORTINGEN OP SLAAPKAMERS, KEUKENS & WONEN!

%%
%%
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Trynwâlden koestert historie 
met stickersactie en boek
GYTSJERK - De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden viert dit jaar haar 
25-jarig bestaan. Zaterdag 24 september a.s. zullen de leden van de Stich-
ting in een tent op het parkeerterrein bij het winkelcentrum in Gytsjerk 
‘nijsgjjirrige’ foto’s, krantenknipsels, boeken en wat maar met de historie 
van de dorpen in de Trynwâlden te maken heeft, tentoonstellen.

Tekst: Bonne Stienstra Foto: Marcel van Kammen

De tent zal pal voor de vestiging van 
Albert Heijn staan en geheel toe-
vallig is dat niet. Eigenaar Tjeerd 
Castelein van de AH lanceert die 
die dag de actie waarbij zijn klanten 
stickers bij de boodschappen kun-
nen krijgen om die te plakken in een 
boek over de geschiedenis van de 
Trynwâlden, maar ook over die van 
Wyns, Bartlehiem, Ryptsjerk, Tyt-
sjerk en de Lytse Geast.

Castelein wilde de actie vorig jaar al 
houden, maar voor de samenstellers 
van het boek was dat te kort dag. Die 
samenstellers zijn Jan van der Zwaag 
en Piet de Vries. Zij selecteerden uit 
de duizenden foto’s uit het archief 
van de stichting een kleine driehon-
derd voor dit bijzondere album. Bij 
de foto’s moesten natuurlijke tek-
stuele stukjes voor uitleg en duiding 
staan. ,,In bealch fol wurk’’, zegt Van 
der Zwaag. ,,Mar tagelyk ek prach-
tich wurk.’’ Onbezoldigd was hun 
werk, maar de Stichting krijgt van 
Castelein financiële ‘stipe’ bij het ju-
bileumfeest. 

Jappie van Huizen
Van der Zwaag was zeventien jaar 
voorzitter van de Stichting en is nu 
nog bestuurslid. Sietske Boersma 
volgde hem dit jaar op. Van der 
Zwaag is eigenlijk vanaf het begin 
bij de stichting betrokken geweest. 
Vraag hem hoe het allemaal begon 
en hij noemt meteen een naam: Jap-
pie van Huizen.

Van Huizen woonde aan de Jelte 
Binneswei onder Mûnein, eerst met 
zijn moeder en later alleen. Hij was 
van eenvoudige komaf, ongeschoold, 
maar had wel een grote interesse in 
de historie van de Trynwâlden. Hij 
verzamelde zijn leven lang alles wat 
te maken had met de historie van 

zijn geboortestreek. En passant nam 
hij Tytsjerk en Ryptsjerk ook nog 
even mee in zijn verzameling.

Van Huizen bouwde een enorm 
archief op. Foto’s, ansichtkaarten 
en boekwerkjes; als het maar met 
de historie van doen had. Van der 
Zwaag, zelf ook een verwoed ama-
teurhistoricus, kende hem al jaren. 
Ze kwamen wel eens te spreken 
over hoe het op termijn met het 
steeds waardevoller archief van Jap-
pie moest.

Bankdirecteur Albert Banga, die 
Van Huizen goed kende, zag de 
waarde van Van Huizens verza-
meling ook in en kwam samen 
met Alex Visser en 
Corrie Comello 
met het idee een 
stichting op te rich-
ten om de verza-
meling te bewaren 
voor Trynwâlden 
e.o. Dat was in 
1997, zonder Jappie 
van Huizen zou er 
wellicht nooit een 
Stichting Cultureel 
Erfgoed Trynwâl-
den zijn opgericht.

Gedigitaliseerd
De dorpsbelangen hielpen finan-
cieel een handje. In 2014 overleed 
Jappie van Huizen, 79 jaar oud. 
Zijn archief ging in zijn geheel naar 
Heemstra State, waar directeur Foe-
ke de Jong een ruimte beschikbaar 
stelde om alles op te slaan. De stich-
ting mocht gratis gebruik maken 
van de faciliteiten. Bijna alle stukken 
in het sterk gegroeide archief zijn in 
de loop der jaren gearchiveerd en 
grotendeels gedigitaliseerd. Klik op 
erfgoedtrynwâlden.nl en de geïnte-

resseerde zal de tijd vergeten als hij 
door website scrollt.

Jan van der Zwaag put nog wel eens 
uit het archief voor zijn stukjes in 
de dorpskranten van Oentsjerk en 
Mûnein, net zoals bestuurslid Dirk 
Laverman dat doet voor het dorps-
blad van Gytsjerk . Ook amateurhis-
torici uit Tytsjerk, Ryptsjerk en Lyt-
se Geast kunnen hun hart ophalen 
op de website.

Van oktober tot mei houdt de 
Stichting in Heemstra elke woens-
dagmorgen van 9 tot 11 uur open 
huis. Dat is voor mensen, die meer 
willen weten over de geschiedenis 
van de Trynwâlden, maar ook voor 
mensen die zelf nog interessant 
materiaal hebben dat in het archief 
niet zou misstaan. Sietske Boersma: 
,,Skuondoazen fol materiaal krije 
wy soms.’’ 

De Stichting is met de tijd mee-
gegaan. Er zijn dvd’s met verhalen 

van oude Trynwâld-
sters, die vertellen 
over het Trynwâlden 
van vroeger. Oral 
history heet dat met 
een sjiek woord en 
zeer belangrijk om te 
bewaren. Met QR-
codes kan toegang 
verkregen worden 
tot enkele historische 
films, zoals bijvoor-
beeld dorpsfilms. 
Verder liggen er in 

het archief de notulenboeken van 
ter ziele gegane verenigingen en van 
de Praktijkschool in Oentsjerk. Op 
Facebook onder ‘Oud Trynwâlden’ 
worden regelmatig foto’s geplaatst.

Aan de basis van dat alles staat Jap-
pie van Huizen, die niets van de mo-
derne digitale wereld moest hebben, 
liever het verleden koesterde en her-
inneringen in welke vorm dan ook 
bewaarde. Tot heil van de nieuwe 
generaties Trynwâldsters, want zon-
der verleden geen heden, geen toe-
komst.

HELD
wat is dyn held wurdich
as syn sokkel los sân is

efter elke doar in gapjend gat sit

hokker held jout syn kleur
oan it hiele palet en ferjit net it swart

gjin held sûnder griistinten
en sokkels fan los sân binne hurd te krijen

wy kinne elkenien op skouders drage
salang’t we it goede ferhaal fertelle

de skiednis is net folle oars as in minskelibben
dat wat gjin stoarm trochstien hat is net bestân tsjin de tiid

de skiednis mei ûnferoarlik wêze
boarnen binne selektyf

in minskelibben hat de elastisiteit om te rekken wat it wurde 
moat

skiednis wurde is fan lettere soarch
sjoch net nei de figuer op syn sokkel

harkje nei de beide ferhalen
fan dyn buorman, dyn juf, dyn beppe, dyn held 

dêr’t de takomst yn wjerspegele wurdt

Geart Tigchelaar, 
streekdichter Noardeast-Fryslân

Het bestuur van Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden met van links naar rechts: Sietske Boersma, Jan van der Zwaag, Hedzer de Jong, Arie van de Polder,  
Ytsje van der Beek en Piet de Vries. Foto: Marcel van Kammen

met verkoop van  
Israël-producten

Thema-avond door 
ds. Kees van Velzen
over "Lukas 21: tekenen
van de eindtijd"

Vooraf van 18.00

tot 19.30 uur is er 

gelegenheid om

te proeven en te 

genieten van de

Israëlische keuken.

Er is plaats voor ca 40 

personen. VOL = VOL! 

Opgave verplicht via 

simonenkarin@knid.nl. 

kosten : € 15 p.p.

m.m.v.
Nynke Dandan

& Band

Donderdag 6 oktober 2022

Gebouw PKN "de Verbindingstsjerke
Toerstrjitte 1, De Westereen

19:30 uur | Zaal open om 19:00 uur

Meer info op cvi.nl/agenda
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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!

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

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

TELEFOON: 0511 44 44 88

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl
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Dokkumer Simon Spriensma  
internationaal vogeldrone piloot
DOKKUM – Een jaar nadat hij op zaterdagmiddag 6 maart 2021 in een weiland bij Raard in Noardeast-Fryslân, 
met twee maten het eerste Friese kievitsei vond, stond Simon Spriensma weer voor een prachtige ervaring. De 
BFVW-dronepiloot stond op de poolcirkel in Alaska samen met NIOZ-wetenschappers te speuren naar broedende 
kanoeten. Ontstaan uit een wat laconiek beantwoordde mail door de Dokkumer aan Jan van Gils, die al dertig 
jaar onderzoek doet naar kanoeten, een vogelsoort die ook de Waddenkust als domein heeft.

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

De nazorg wat betreft de weidevogels 
is volop in ontwikkeling en ook hier 
wordt gebruik gemaakt van moderne 
technieken, zoals de drone. Spriensma 
is in hart en nieren een fanatiek na-
zorger. ,,Inmiddels ben ik daarnaast 
de laatste jaren werkzaam als dronepi-
loot en als coördinator van het drone-
project binnen de Bond van Friesche 
Vogelwachten. Dit met als doel om 
onze weidevogels te beschermen en de 
stand te verbeteren. Ik ben een enor-
me voorstaander hiervan, maar zie 
het niet als een vervanging, maar een 
waardevolle aanvulling tot een nog be-
tere bescherming. Het gaat mij om het 
belang van de weidevogels. Dat staat 
voorop. Ik zie de nazorg zoals die nu 
is, niet verdwijnen. Die intentie is er 
bij mij en de BFVW absoluut niet, 
integendeel. Ik ben in mijn hart een 
nazorger van de oude stempel, maar 
die ervaren nazorgers verdwijnen 
langzaam, maar zeker. De vergrijzing 
slaat toe, de drone kan een waardevolle 
aanvulling zijn”, aldus Spriensma.

Weidevogels beschermen
,,Het vrije veld, de natuur zit in mijn 
hart. Als het voorjaar nadert, voel ik de 
adrenaline en ben ik niet te houden. 
De nazorg roept, ik wil beschermen, 
ik heb dat van huis uit mee gekregen. 
Prachtig, ik geniet optimaal en ben 
enorm gedreven om de weidevogels te 
beschermen. Te fanatiek? Wie zal het 
zeggen, maar het voorjaar is de tijd dat 
ik optimaal tot mijn recht kom. Ik had 
dit jaar het enorme voorrecht om twee 
keer een lente mee te mogen maken, 
fantastisch gewoon, een weelde, daar 
ben ik mij terdege van bewust.” Simon 
Spriensma wordt weer lyrisch, maar 
ondanks de schitterende ervaring 
in Alaska stelt hij toch gedecideerd: 
,,Ons eigen voorjaar is het mooist, 
met de grutto, de kievit, scholekster en 
de tureluur. Als ik moet kiezen ga ik 
daarvoor.” In de woning wijst eigenlijk 
heel weinig op de passie van het lid 
en nazorger van de fûgelwacht Brant-
gum/Raard, uitgezonder de Silveren 
Ljip, als blijvend aandenken aan het 

vinden, maar niet rapen van het eer-
ste Friese kievitsei. Hij vond het ei in 
het gezelschap van zijn maten Thom 
Feddema en Mark Bloem. ,,Het lag 
op een vogelvriendelijk kruidenrijk 
perceel van boer Eelco Hiemstra die 
het bemest met ruige stalmest en heeft 
ingericht met een plasdrasgebied. Een 
prachtig initiatief en voorbeeld voor 
hoe het ook kan.”

Waardevolle aanvulling
,,Ik ben ieder moment in het voorjaar 
in het veld. Mijn vriendin weet dat, 
beseft hoe belangrijk dit voor mij is 
en ondersteunt mij. Het zijn twee, 
drie andere maanden. Het vraagt veel 
tijd, we hebben als groep een groot 
gebied onder onze hoede. Mede 
hierdoor zien we de drone als een 
waardevolle aanvulling die nesten en 
eieren kan helpen vinden en daardoor 
beschermen. We hebben daarvoor als 
eerste de boeren nodig, zij moeten 
ons toestemming geven, maar later 
ook daadwerkelijk beschermen. Dit 

vraagt ook van hun soms een andere 
manier van boeren, van investeren 
in tijd. Overleg met elkaar vormt de 
enige sleutel om tot resultaten te ko-
men. Wij beseffen uiteraard de belan-
gen van de boeren, wij staan voor de 
belangen van de weidevogels, maar er 
zijn heus wel mogelijkheden om tot 
resultaten te komen.”

Opsporen van nesten
De drone-techniek zal de vogelonder-
zoekers, maar ook de nazorgers in de 
toekomst veel tijd besparen. ,,We zijn 
zover nog niet, maar dat is in mijn vi-
sie een kwestie van tijd. We zijn nog 
volop aan het ontwikkelen om van een 
grote hoogte nesten, eieren en broe-
dende vogels, maar ook het leger van 
een haas of een jonge ree, te vinden. 
Dit met zo weinig mogelijk versto-
ring, in het belang van de weidevogels. 
Deze ontwikkelingen houden volgens 
mij niet meer op. Het is een toekomst-
beeld en zal nog veel meer verfijnd 
worden. Waar men nu veel tijd kwijt 
is aan het opsporen van nesten, zal dit 
in de zeer nabije toekomst nog maar 
een kleinigheidje zijn. Ook de aantal-
len zullen beter geteld kunnen wor-
den, waardoor er steeds betrouwbaar-
der resultaten behaald worden”, aldus 
Spriensma, die voor dag en dauw in 
het lente ochtendgloren actief is. Re-
gelmatig is de bron van dit alles - pa 
Spriensma - hier ook bij aanwezig, 
waar Simon enorm van geniet. “Het 
totale plaatje, daar ga ik voor. Het 
voelen van de sfeer, de ochtendzon, de 
mist of de kilheid. Het decor waarbij 
je zoekt met de drone en de grutto 
zich laat horen, de weidevogels die een 
indringer willen verjagen. Er zijn zo-
veel jagers actief, de steenmarter, vos, 
bruine rat, buizerd en kiekendief, maar 
ook de ooievaar en de kat.” 

Naar Alaska
Spriensma glundert als Alaska ter 
sprake komt. ,,Ik weet nog dat ik op 
Pinkstermaandag zou fietsen, maar 
het weer was niet aantrekkelijk. Ik 
zocht contact met de ploeg in Alaska 
en merkte dat er behoefte was aan 
drone-expertise. Via de mail gaf ik 
adviezen en besloot met de woorden: 
‘anders kom ik toch even langs’. Dit 
was als grapje bedoelt. Ik kreeg echter 
als antwoord: ‘meen je dat serieus’. Ik 
liet het mijn vriendin zien en die zei: 
het weekend ga jij en zij kreeg gelijk.”

Het werd een schitterende maar 
ook sobere tijd. ,,Je had totaal geen 
luxe en het was koud. De natuur 
maakte echter alles goed. Je moest 
op je eigen benen staan, er wat van 
maken, ik kwam helemaal tot mij 
zelf. We hadden geen internet of 
mail. We hadden drie dagen slecht 
weer, je kon amper buiten zijn. Daar 
zit je met drie Amerikanen en nog 
een Nederlander in een verder le-
dig decor in een tentje spelletjes te 
doen, zoals kaarten en dobbelen. Je 
hebt niets, maar tegelijkertijd alles. 
Je leert echt jezelf kennen. Elke dag 
als het kon trok ik het veld in met 
een drone en achttien accu’s. Dat is 
genoeg voor zes uur vliegen. Om de 
accu’s op te laden, moesten ze in het 
tentenkamp worden aangesloten op 
een benzinegenerator. Ik was vooral 
druk met het finetunen van de drone 
van de NIOZ-ploeg.  De eerste nes-
ten traceren met de warmtebeeldca-
mera. Die waren van goud. Mijn hart 
sloeg over”. 

Klimaatverandering
In het poolgebied gaat de klimaat-
verandering drie keer zo snel als bij 
ons. ,,Van de onderzoeken in Alaska 
weten we dat het voorjaar ieder jaar 
gemiddeld een dag vroeger aan-
breekt. In dertig jaar tijd scheelt dat 
een hele maand. Dat betekent dat de 
vogels enorm onder tijdsdruk komen 
te staan. Het onderzoek heeft uit-
gewezen dat de kanoeten in 30 jaar 
twee centimeter kleiner zijn gewor-
den en dat geldt ook voor de snavel. 
Hun voedsel wordt dus minder ge-
makkelijk bereikbaar en dat heeft 
weer invloed op hun leven, maar 
ook wat betreft hun jongen’’, be-
sluit Spriensma, die de beelden van 
muskusossen en grizzlyberen nog op 
zijn netvlies heeft gebrand. Beelden 
die hij bewaart in zijn verdere le-
ven. Simon Spriensma is bovendien, 
naast zijn baan bij de AMRO-bank 
ook Dark sky park gids. ,,Het Lau-
wersmeer is één van de twee Neder-
landse dark sky parken. In nationaal 
park Lauwersmeer kun je nog echt 
de donkerte ervaren en loop je op 
een heldere avond onder een enorme 
sterrenhemel. Georganiseerd vanuit 
het activiteitencentrum van Staats-
bosbeheer geef ik presentaties en leid 
ik mensen rond.”
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Kijk voor voordelige
online deals op
onze website!

*bekijk de bezorgtijden
en voorwaarden op

onze website

Wij bezorgen je bestelling
in de Westereen voor maar 1,-*

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 Maandag: open op aanvraag

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 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

Nu ook Screens op Zonne-energie
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‘Boek over Quatrebras is veel 
meer dan alleen een boek’

BURGUM -  ‘Auke Veenstra blikt terug op die goede oude tijd in Quatre-
bras’, zo stond twee jaar geleden in De Westereender geschreven. Dat 
artikel uit deze krant is mede de aanleiding geweest voor het maken 
van een boek over de discotheek in Noardburgum dat DJ Auke op 22 
september presenteert bij de Boekhandel Burgum. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

‘Quatrebras, 42 jaar stappers in beeld’ 
zijn de glimmende letters die voorop 
het 180 bladzijden dikke boek prij-
ken. Een boek van formaat, met 
hardcover. ,,Want dit dochst mar ien 
kear, dus it moat al goed’’, stelt de 
voormalige discjockey, bedrijfsleider 
en mede-eigenaar van de populaire 
discotheek die vorig jaar werd afge-
broken. ,,Dat die my wol sear’’, vertelt 
Auke in een openhartig interview. ,,It 
die my folle mear as ik tocht. Dêrom 
wie it meitsjen fan dit boek foar my 
ek in manier fan ferwurkjen. It wie in 
terapeutysk jier.’’ 

Duizenden foto’s
Voor het samenstellen van het boek 
spitte Auke duizenden foto’s door 
die hij had gemaakt in de periode 
dat hij werkzaam was bij de disco-

theek. Hij koos de foto’s zorgvuldig 
uit en schreef er 28 anekdotes bij uit 
de geschiedenis van de discotheek. 
,,Mei in knypeach, want elkenien wit 
hoe’t dat mei ferhalen giet, dy wurde 
hoe langer wat sterker’’, lacht hij. Het 
boek begint met een hoofdstuk over 
uitgaan. ,,Jongerein kinne harren no 
al net mear foarstelle dat wy eartiids 
alle wykeinen nei itselde plak giene. 
Quatrebras wie ít moetingsplak. Dêr 
moesten je wêze, oars mistest wat.’’ 
De foto’s geven ook meteen een mooi 
beeld van de modeverschijnselen aan 
de hand van de kapsels en kleding die 
de mensen op de foto’s door de jaren 
heen dragen.

Zwarte bladzijde
Dat discotheek Quatrebras eind vo-
rig jaar werd gesloopt was voor Auke 

Veenstra een extra stimulans om het 
boek te maken. ,,Der wie lêst ien dy 
sei tsjin my: Mei dit boek litst echt 
wat nei. Sa sjoch ik dat ek. Ik fer-
nim noch altyd dat elkenien syn of 
har eigen ferhaal hat by Quatrebras’’, 
vertelt Auke. Eén verhaal mocht vol-
gens hem niet ontbreken in het boek. 
Dat was het verhaal over de 16-jarige 
Redmar Smedema uit Burgum die in 
2010 overleed na een vechtpartij op 
de dansvloer, eerder die avond. ,,Red-
mar wie op it ferkearde momint op 

it ferkearde plak. Dat hat my ôfgry-
slik oangrepen. In swarte bledside út 
de skiednis fan Quatrebras, mar it 
hearde wol yn it boek thús. Yn oer-
lis mei syn âlders ha wy besletten om 
it ferhaal en foto’s fan Redmar yn it 
boek te publisearjen. Want we meie 
Redmar net ferjitte.’’

Boekpresentatie
Op 22 september is het eindelijk zo-
ver en wordt het boek – dat gedrukt 
is bij Rekladruk in Gytsjerk – ge-

presenteerd in Boekhandel Burgum. 
Het eerste boek wordt uitgereikt aan 
de dochter van de eerste eigenaar en 
oud-compagnon van Auke Veenstra: 
Jolanda Stelwagen. Johan Terpstra 
zorgt voor de presentatie en Winston 
Black voor de muziek. De presentatie 
is voor genodigden en vanaf 20.00 
uur kunnen mensen die een boek be-
steld hebben deze afhalen en mensen 
die het boek willen kopen zijn van 
harte welkom. Auke Veenstra is aan-
wezig om de boeken te signeren. 

Auke Veenstra met het boek dat hij gemaakt heeft over Quatrebras in de oude Engelse pub die weer opgebouwd is bij Van der Wal boomrooierij.

Kindercoach Martje Nauta helpt kinderen graag

Last van angsten en 
eenzaamheid door coronatijd
TRIEMEN - Angsten, piekeren, onzekerheid en eenzaamheid. Veel kinde-
ren en jongeren hebben nog steeds last van de gevolgen die de coronatijd 
met zich mee heeft gebracht. Dat merkt kindercoach Martje Nauta–Mer-
kus (49) uit Triemen. Samen met de kinderen in haar praktijk gaat zij op 
zoek naar een oplossing. ,,En dy is faak tichterby dan ferwacht.’’

Tekst: Klasina van der Werf  Foto’s: Fernanne Fotografie

Martje Nauta is geboren in Zwa-
gerbosch, opgegroeid in Kollumer-
zwaag en Triemen en na 25 jaar in 
De Westereen te hebben gewoond 
woont ze nu met haar man André 
weer in Triemen. Vorig jaar in mei 
is ze daar begonnen als kindercoach. 
,,Ik ha altyd al graach mei bern wur-
ke’’, vertelt Martje die ooit begon als 
onderwijsassistent in het speciaal 
onderwijs. Als kindercoach weten 
steeds meer ouders en kinderen haar 
te vinden in de praktijk die ze aan 
huis runt. ,,Ik fernim dat de corona-
tiid in protte bern gjin goed dien hat. 
Foaral jongeren ha hun freonen ont-
settend mist. Ek lytsere bern binne 
ûnseker, mei troch social media. Wat 

fine oaren fan my? As se bygelyks 
gjin ‘like’ krije freegje se harren ôf: 
fine se my net mear leuk?’’

Creatieve middagen
Martje Nauta loopt met de kinde-
ren mee op zoek naar een oplossing. 
Vandaar dat ze haar bedrijf ‘Meirin-
ne Coaching’ heeft genoemd. ,,Soms 
kin ik bern nei trije kear al in hiel ein 
fierder helpe. De oplossing leit faak 
ticht by it bern sels. Wy gean op syk 
nei harren kracht en dêr spylje ik op 
yn. En dat wurket’’, stelt de kinder-
coach. Uiteindelijk hoopt ze kinde-
ren het gevoel te kunnen geven dat 
ze zichzelf mogen zijn. ,,Foaral yn 
dizze tiid weryn’t safolle frege wurdt 

fan bern. Hjir meie de bern lekker 
bûten de lyntsjes kleurje.’’ Door cre-
atief met kinderen bezig te zijn be-
ginnen ze vanzelf te vertellen, weet 
Martje uit ervaring. Daarom organi-
seert ze ook creatieve middagen voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar en voor 
meiden van 11 tot 13 jaar. ,,Bern fine 
it moai om by leeftiidsgenoaten te 
wêzen. Se prate oer dingen dy’t har-
ren dwaande hâlde en sparre dêroer 
mei syn allen.’’

Even geen schermpjes
Dat ze speciaal een middag voor 
meiden organiseert is niet geheel 
toevallig. Zelf hebben Martje en 
André drie dochters. Bovendien her-
innert Martje zich dat ze als meisje 
erg onzeker was. ,,Gelokkich koe ik 
wol prate mei myn freondinne, mar 
ik hie wol wol’t dat der yn dy tiid sa’n 
meidenklupke wie.’’ De kindercoach 
merkt ook dat kinderen het fijn vin-
den om lekker te knutselen, te spelen 
of in de natuur te zijn. Even geen 
schermpjes. ,,We meitsje de leukste 
dingen, ûntdekke fan alles en de bern 
helpe inoar.’’ Voor kinderen die meer 
hulp nodig hebben maakt Martje ge-
bruik van de zogenaamde POPtalk-
methode van Trudy Borst. Daarbij 
probeert zij inzicht te krijgen in wat 
een kind beleeft door met poppe-
tjes te werken. Dit werkt vooral heel 
goed bij beelddenkers. Ook kan de 
kindercoach veel uit tekeningen ha-
len, dankzij de methode van Eveline 
Ruitenberg. Op die manier ontdekt 
de kindercoach waar iemand last van 
heeft ,,Dan kinne we deroer prate 
en kin ik se fierder helpe. Dat is it  
moaiste dat der is.’’

Meer informatie: www.meirinne.nl 
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

Uw autospecialist voor 
zowel  ‘oude’  als
‘nieuwe’ 
technieken
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DACIA SANDERO 0.9 TCE ANNIVERSARY

5-DRS airco, Renault radio/usb, navigatie, 
cruise ctrl, elek. ramen+spiegels, l.m. velgen, 
parkeersensoren achter, trekhaak HOGE ZIT 
bj 2015 - 50.543 km  € 8.750,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS 130PK

airco/ecc, Renault radio/usb, nav. groot 
scherm, stoelverwarming, l.m. velgen, cruise 
ctrl  HOGE INSTAP+ZIT   LUXE UITV.
bj 2020 - 6.718 km € 26.995,-

OPEL ASTRA 1.0 TURBO ONLINE EDITION

WAGON airco, Opel radio+navigatie, 
parkeersensoren voor+achter, cruise ctrl, 
reservewiel, trekhaak  LUXE UITVOERING
bj 2018 - 60.697 km € 15.895,-

OPEL CROSSLAND 1.2  TURBO 130PK

ELEGANCE airco/ecc, Opel radio+nav., 
parkeersensoren v+a met camera, stoelver-
warming, enz. HOGE INSTAP  LUXE UITV.
bj 2021 - 11.984 km  € 28.895,-

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI  SYLE

BUSINESS airco/ecc, vw radio+nav., cruise 
ctrl, l.m. velgen, stoelverwarming, parkeer-
sensoren v+a HOGE INSTAP+ZIT     
bj 2021 - 23.101 km  € 28.495,-

SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE LAUNCH

airco/ecc, Seat radio+nav., elek. ramen, 
cruise ctrl, parkeersensoren achter, l.m. 
velgen, ledkoplampen LUXE UITVOERING
bj 2018 - 98.181 km  rijklaar € 16.995,-

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.2 TSI        

COMFORTLINE airco/ecc, VW radio+nav., 
l.m. velgen, cruise ctrl,  darailing, trekhaak, 
1E EIGENAAR  LUXE UITVOERING!
bj 2012 - 108.379 km € 10.999,-

RENAULT CLIO 1.5 DCI DYNAMIQUE

5-DRS airco/ecc, Renault radio + navigatie, 
parkeerhulp achter, l.m. velgen, cruise ctrl, 
trekhaak, trekgewicht 1200 kg LUXE UITV.
bj 2015 - 119.823 km  € 9.500,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 110PK ALLSTAR     

5-DRS airco/ecc, VW radio+nav., cruise ctrl, 
parkeersensoren voor+achter, trekhaak
LUXE UITVOERING
bj 2016 - 87.493 km  € 15.399,-

VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI 150 PK

DSG STYLE BUSINESS airco/ecc, VW radio+ 
nav., cruise ctrl, l.m. velgen, parkeersensoren 
v+a, stoelverwarming HOGE INSTAP+ZIT
bj 2021 23.404 km € 33.495,-

AUTOMAAT

RENAULT CLIO TCE INTENS 5-DRS 

airco/ecc, Renault radio+navigatie, elek. 
ramen + spiegels, l.m. velgen,  cruise ctrl, 
parkeersensoren achter LUXE UITVOERING
bj 2020 - 13.952 km rijklaar € 15.895,-

PARELMOERWIT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

• Onderhoud/reparatie alle personen-, bedrijfs- 
wagens (ook hybride en elektrische auto’s), 
campers en caravans 

• APK-keuringsstation

• Airco onderhoud en reparatie

• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

Boersma vertrouwd met service

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS 130PK

airco/ecc, Renault radio/usb, navigatie, 
cruise ctrl, elek. ramen+spiegels, trekhaak,  
trekgewicht 1200kg HOGE INSTAP + ZIT   
bj 2020 - 5.911 km € 24.695,-
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Eelke Zwart stopt als bestuurslid Admiraliteitsdagen

Afscheid op het juiste moment
DOKKUM - Eelke Zwart (61) uit Dokkum stapt na tien edities uit het be-
stuur van de Admiraliteitsdagen. Als penningmeester stond hij meestal op 
de achtergrond, maar voor De Westereender maakt hij graag een uitzon-
dering om te vertellen hoe hij terugkijkt op deze bijzondere tijd. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto’s: Marit Anker

Boven zijn bedrijf aan de Koornmarkt 
is Eelke Zwart - in het dagelijks leven 
meesterschoenmaker en orthopedi-
sche voetspecialist - druk bezig met 
het afhandelen van de 
financiën. De dagen na 
het Admiraliteitsweek-
end heeft hij het vooral 
druk met het tellen van 
de Admiraliteitsmun-
ten. ,,Eigenlijk heb ik 
het meeste werk voor 
en na het evenement’’, vertelt Eelke. 
Het afgelopen jaar vormde hij samen 
met zijn opvolger Peter de Bruin het 
financiële team van de organisatie.  
,,Ik kan het penningmeesterschap met 
een gerust hart aan hem overdragen’’, 
zegt de Dokkumer die de Admirali-
teitsdagen toch wel als ‘zijn kindje’ be-
schouwt. Dat is ook niet zo gek, want 
hij was ruim twaalf jaar geleden mede-
oprichter van de Stichting Stadsmar-
keting Dokkum, die de Admiraliteits-
dagen organiseert en waarvan één van 
de doelstellingen was ‘het verbeteren 
van het macro-economische klimaat 
in Dokkum en omstreken’. 

Groot durven denken
Samen met Jan-Michiel van der Gang 
is hij nog de enige oprichter van het 
eerste uur in het bestuur. ,,Wat wij 
onder andere gemeen hebben is dat 
we allebei groot durven te denken en 
een stip op de horizon kunnen zetten. 
Ons streven was om ooit 100.000 be-
zoekers naar Dokkum te trekken. Dat 
is het afgelopen weekend weer gelukt. 
Tijdens de negende editie maakten we 
ook al mee dat de stad op slot moest, 

dat was een bijzonder moment. Ik zat 
tot en met de vorige editie vanuit het 
bestuur ook in het veiligheidsteam en 
het is niet niks om zo’n beslissing te 

moeten nemen’’, stelt Eel-
ke die het bijzonder vond 
om met de veiligheids-
diensten samen te wer-
ken. Samen met Willem 
Verbeek en Jelke Krol re-
gelde hij de vergunningen 
en voerde hij vanuit de 

organisatie overleg met de veiligheids-
regio, politie, brandweer en gemeente. 
,,Ons doel was om oplossingsgericht 
te werken en we vonden het fijn dat 
de professionals daar op een gegeven 
moment ook in mee gingen.’’

Alles op z’n plek
Samenwerken en elkaar iets gunnen, 
dat is altijd de drijfveer van Eelke 
Zwart geweest. Helemaal stoppen gaat 
Eelke nog niet. ,,Ik zal zijdelings altijd 
wel betrokken blijven bij de Admirali-
teitsdagen, maar eerlijk gezegd voelt het 
ook wel als een opluchting dat ik het 
rustiger aan kan doen. Want het is best 
pittig om in de organisatie te zitten.’’ 
Wel bouwt hij samen met een specialist 
verder aan een eigen portal, waarin alle 
verschillende commissies hun contac-
ten en documenten kunnen toevoegen 
en bewaren voor de volgende generaties 
bestuurders. Ook kan dit computersys-
teem helpen om de onderlinge com-
municatie nog beter te maken. ,,Want 
dat is bij veel grote organisaties vaak 
de bottleneck.’’ Dit jaar maakte Eelke 
zich vooraf wel eens een beetje zorgen 
over het feit dat zestig procent van het 

bestuur uit nieuwe gezichten bestaat en 
deze mensen het evenement nog niet 
als bestuurder hadden meegemaakt. 
,,Eerlijk gezegd heb ik wel even ge-
dacht, hoe komt dit? Maar tijdens de 
Admiraliteitsdagen viel alles op zijn 
plek, het is weer een topteam gebleken.’’

Beer en bites
Nu hij de zestig is gepasseerd heeft Eelke 
Zwart besloten vooral nog leuke dingen 
te doen. Zo wil hij naast zijn werk zijn 
zoon ondersteunen in zijn bedrijf (niets 
met schoenen) en vaker zijn dochter, 
schoonzoon en twee ‘pakesizzers’  in 
Oostenrijk bezoeken waar zij een 
pension hebben. Hij heeft zelfs plannen 
om daar ‘iets’ met beer en bites op te 
zetten, met zelfgebrouwen bier, wat 
weer voortvloeit uit de biercommissie 
van de Admiraliteitsdagen waar Eelke 
bij betrokken is. Deze commissie, 
die ooit is begonnen door Beau de 
Bruin en waar ook Tim Cuperus van 
Brouwerij Dockum deel van uitmaakt, 
is dit jaar omgedoopt naar ‘de Brouwers 

van de Admiraal’, omdat zij de 
Admiraliteitsbieren zelf ook brouwen. 
Eelke is bij Tim in de leer en helpt 
hem nieuwe recepten te ontwikkelen. 
Zo heeft de Dokkumer altijd wel 
weer nieuwe ideeën. Hij was ook de 
initiatiefnemer van het straattheater dat 
nog steeds een terugkerend onderdeel 
is van de Admiraliteitsdagen.

Samenwerking horeca
De tijd van pionieren is voorbij. De 
Admiraliteitsdagen staan nu als een 
huis, al zijn er uiteraard altijd nog ver-
beterpunten. ,,Zelf zou ik het mooi 
vinden als de organisatie in de toe-
komst op één lijn komt te zitten met 
de horecaondernemers zodat iedereen 

een evenredig deel van de opbrengsten 
krijgt. En ja, de munten zijn prijzig, 
maar laten we eerlijk zijn, dit is een 
gratis evenement waarbij we artiesten 
van formaat naar de stad halen dus is 
het dan zo vreemd dat je €3,33 voor 
een biertje moet betalen?’’

De doelstelling zoals de bestuursle-
den die in eerste instantie voor ogen 
hadden is in elk geval meer dan ge-
haald. ,,Het merk Dokkum is ge-
groeid dankzij de Admiraliteitsdagen. 
Mensen zien hoe mooi Dokkum is en 
komen later terug. Ik ben er trots op 
dat we dat bereikt hebben. Daarom is 
dit voor mij een mooi moment om af-
scheid te nemen.’’  

Eelke Zwart: ,,Mensen zien tijdens de Admirali-
teitsdagen hoe mooi Dokkum is en komen later 
terug. Ik ben er trots op dat we dat bereikt heb-
ben.’’ Foto: Marit Anker

‘Het is best 
pittig om in de 

organisatie van de 
Admiraliteitsdagen 

te zitten’
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NACHTKAST 2000
Gestoffeerd, voorzien van 2 lades  
inclusief glasplaatje, nu € 199,-

CARESSE LENTEVOORDEEL VINDT U BIJ

Dealernaam en plaats
Straat en nummer* Alleen bij aankoop van een volledige Caresse boxspring

CARESSE 4550 
Complete vlakke boxspring met hoofdbord  
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones  
• Topper 525 van luxe comfort schuim  
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering vanaf €1895,-

Alle boxsprings zijn ook in
andere maten verkrijgbaar
tegen meerprijs.

CARESSE 6060
Complete vlakke boxspring met tijdloos hoofdbord 
met stoere stiknaden en GRATIS VOETBORD • 2 vlakke 
pocket geveerde boxsprings • 2 pocket 500 matrassen 
met 7 zones • Topper 735, 10cm dik van HR koudschuim 
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering vanaf €2795,-

1295,-
140x200 cm

VLAK

VANAF

2095,-
140x200 cm 

VLAK

VANAF

HOOFDBORDVERLICHTING
MET UITSTAPVERLICHTING

GRATIS ***
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Stipe NOF draagt mensen met een 
verstandelijke beperking een warm hart toe

Van noodzaak 
naar extraatje
NOORDOOST-FRIESLAND - Stichting Stipe is aan het eind van de zestiger ja-
ren al opgericht. De 75-jarige Henny Jilderda is er vanaf het begin betrok-
ken bij geweest en nog altijd even bevlogen. Zij waakt ervoor dat de stich-
ting haar doelstelling behoudt, namelijk het verlenen van financiële steun 
aan mensen met een verstandelijke beperking in Noordoost-Friesland. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marit Anker

Henny Jilderda heeft alle mappen 
van het begin er weer bij gezocht om 
te bekijken hoe het allemaal ook al-
weer is begonnen. Het was in de tijd 

dat ze bij de Woudhof in Damwâld 
werkte, een dagbesteding voor men-
sen met een beperking. ,,In het begin 
werd dat nog niet gesubsidieerd. We 

kregen bijdragen van de kerken uit 
Broeksterwâld en Damwâld. Later 
kwamen daar ook schenkingen en 
donaties bij en er werd wekelijks geld 
opgehaald bij de inwoners’’, vertelt 
Henny. Het geld van deze stichting 
is dus bijeengebracht door de men-
sen uit de dorpen. ,,Daarom vind ik 
het ook zo belangrijk dat het geld in 
deze regio blijft.’’

Veel energie
Toen de Woudhof door fusies werd 
overgenomen werd Stipe begin ja-
ren tachtig een slapende stichting. 
Ondertussen bleef het geld wel bin-
nenkomen. Henny zorgde er daarom 
mede voor dat de stichting nieuw 
leven in werd geblazen. Vanaf dat 
moment werden ook als doelgroep 
gezinsvervangende huizen in Dok-
kum erbij betrokken. In 1994 kreeg 

de stichting een groot bedrag uit 
een erfenis. ,,Ik heb er veel energie 
ingestoken om ervoor te zorgen dat 
het geld goed terecht zou komen. In 
1999 besloten we om de gelden ook 
te generen aan andere instellingen 
die mensen met een beperking op-
vangen, zoals dementerenden’’, zegt 
Henny.

Aanvraag voor 1 oktober 
en 1 maart
Ook particulieren kunnen indivi-
dueel een aanvraag doen zolang het 
maar ten goede komt aan mensen 
met een beperking ter bevordering 
van hun ontplooiing, sociale vorming 
en integratie binnen de samenleving. 
,,We hebben twee keer per jaar een 
moment waarop we ingekomen aan-
vragen beoordelen. Mensen uit deze 
regio hebben nu tot 1 oktober de tijd 

om een aanvraag in te dienen voor 
de eerstvolgende ronde, daarna kan 
het tot 1 maart’’, legt Henny uit. Ze 
merkt dat niet iedereen bekend is 
met de stichting en wil mensen die 
echt iets nodig hebben de gelegen-
heid geven om het formulier in te 
vullen dat op de website van Stipe 
staat. ,,En als mensen twijfelen kun-
nen ze altijd contact met ons opne-
men.’’

Van speelmateriaal tot
tuingereedschap
Hoewel de stichting zich eerst richt-
te op dagbesteding zijn de moge-
lijkheden nu veel breder geworden. 
Wij steunen bijvoorbeeld mensen 
in instellingen, zoals verpleeghuizen, 
scholen, zorgboerderijen, de kinder-
boerderij in Dokkum en sport- en 
muziekverenigingen. ,,Het gaat om 
de extraatjes, zoals draaikussens, 
speelmateriaal, tuingereedschap of 
een seniorencomputer. Dat is ook 
het verschil met vroeger, toen wa-
ren de bijdragen die wij leverden 
noodzakelijk, nu is het vooral fijn. 
En dat is goed. Wij gunnen het de 
mensen van harte en doen dit werk 
met liefde’’, zegt Henny die blij is 
dat ze bestuursleden om zich heen 
heeft verzameld die het werk kun-
nen voortzetten als zij dat  wegens 
gezondheidsredenen niet meer kan. 
,,Ik heb er alle vertrouwen in dat 
Stipe voortleeft zoals wij het 45 jaar 
geleden hebben opgezet.’’ 

Meer informatie: 
www.stipe-nof.nl

Johannes van der Hoek neemt na 45 jaar afscheid als koster

‘Elke koster soe syn 
EHBO-diploma helje moatte’
DOKKUM  - Johannes van der Hoek (71) neemt na 45 jaar afscheid als koster van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk de Oase aan de Stationsweg in Dokkum. Daarvoor zwaaide zijn vader in dezelfde kerk precies 27 jaar 
lang de scepter als koster. Het zal voor Van der Hoek, maar ook voor de kerkgangers, straks wennen zijn als ze 
het per 1 oktober zonder hun eigen vertrouwde koster moeten stellen.

,,Ik bin dêr achter dy duorren gebo-
ren’’, zegt Van der Hoek terwijl hij 
naar de klapdeuren in de hal wijst. 
Daar stond vroeger de kosterswo-
ning. De oude kerk was in die tijd 
nog gevestigd op de plek waar nu 
het parkeerterrein te vinden is. Van 
der Hoek weet nog goed dat de hui-
dige kerk gebouwd werd. Dat was in 
1975. ,,Ik wit noch dat de heipeallen 
de grûn yn gienen, doe skodde alles. 
Doe holp ik elke sneon al mei om 
kofje te setten en sa’’, vertelt de Dok-
kumer. Het kosterschap is hem met 
de paplepel ingegoten. Als jongen 
hing hij de tekstbordjes al op. ,,Ik 
koe krekt op de trap stean.’’ Toen op 
12 mei 1977 de nieuwe kerk werd 
geopend begon hij eerst samen met 
zijn vader als koster. Op 1 oktober 
nam hij het stokje van hem over. Nu, 
precies 45 jaar later, stopt Johannes 
van der Hoek ermee.

Verdrietige gebeurtenis
Hij kijkt terug op een mooie tijd, maar 
er waren ook verdrietige gebeurtenis-
sen in de tijd dat hij koster was. Zo 

zal hij nooit vergeten dat zijn oom net 
voor de dienst overleed aan een hart-
stilstand in de kerk, dat was in 1978. 
,,Ik seach dat er him oan de bank 
fêstpakte en foel. Hy wie krekt op ‘e 
nij troud, want syn frou wie stoarn. 
Se kamen op ‘e fyts fan Ealsum en 
it waaide hurd. Hy rekke noch yn de 
ambulânse fuort, mar it wie al te let’’, 
vertelt Van der Hoek. Voor hem was 
dit een reden om zijn EHBO-diplo-
ma te halen en nog altijd volgt hij elk 
jaar herhalingslessen. Hij is er extra 
alert op als mensen onwel worden 
in de kerk. Zo ook die ene keer toen 
hij in een gastgemeente naar de kerk 
ging waar een vriendin van zijn vrouw 
belijdenis deed. Ook daar viel een 
man van zijn stoel. Dit keer was Van 
der Hoek er snel bij. Hij heeft hem 
gereanimeerd en daarna is hij naar 
het ziekenhuis gebracht. ,,Dat is ge-
lokkich goed ôfrûn. De oare deis krige 
ik in grut bosk blommen as tank. Ik 
pleitsje der no foar dat elke koster syn 
of har EHBO-diploma hellet. It is 
hiel belangryk datsto op sa’n momint 
witst watsto dwaan moatst.’’ 

Steeds meer taken
Niet alleen qua werk, maar ook privé 
heeft Van der Hoek bijzondere her-
inneringen aan de kerk. Het is de 
kerk waar hij in 1978 trouwde met 
Martha, de kerk waar zijn drie kin-
deren zijn gedoopt, maar ook de kerk 
waar de begrafenis van zijn vrouw 
Martha werd gehouden, nadat ze in 
2012 overleed aan kanker. ,,Dat wie 
wol even wat oars’’, vertelt Van der 
Hoek. Zijn vrouw hielp ook altijd 
mee met de koffie en andere hand- en 
spandiensten. ,,Do dochst dit wurk 
as echtpear, dat kin hast net oars. 
Moatst der wol beide efterstean.’’ 
Gelukkig is dat met zijn huidige 
vriendin Froukje ook het geval. Ook 
zij helpt mee in de bediening en heeft 
vanwege haar ervaring in de horeca 
weer een nieuwe kijk op zaken. ,,Sy 
jout soms gouden tips’’, lacht Van der 
Hoek. In het dagelijks leven was hij 
werkzaam bij Wouda Opel waar hij 
tien jaar geleden met pensioen ging. 
Dit werk was – mede dankzij zijn 
goede baas – goed te combineren met 
het kosterschap dat al gauw twintig 

uren per week in beslag neemt. Door 
de jaren heen kwamen er steeds meer 
taken bij. Zo waren er ’s avonds ver-
gaderingen van de kerkenraad, maar 
ook de gospelgroep, jeugdclubs en 
zangkoren maakten gebruik van het 
riante gebouw. Een goede voorberei-
ding was volgens de koster het halve 
werk. ,,En ik hie ien grut foardiel. Ik 
wenje hjir flakby, stap sa út ús tún wei 
nei it tsjerke en oarsom. Dus as der 
in moaie fuotbalwedstriid wie soarge 
ik dat ik alles op ‘e tiid klear hie en 
tuskentroch seach ik sa no en dan om 
‘e hoeke.’’

Nieuwe koster gezocht
Hoewel hij zijn werk erg zal missen 
vindt Van der Hoek dat het na 45 
jaar mooi geweest is. ,,Froukje en ik 
gean graach op fakânsje mar moatte 
no alles altyd planne. Tenei kinne we 
ek ris wat langer fuort en dan ha ik 
tiid foar dingen dêr’t ik oars net oan 
ta kaam. Boeken lêze bygelyks.’’ Wie 

de nieuwe koster van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk wordt is nog 
onduidelijk. Er zijn wel adverten-
ties geplaatst, maar ‘se steane net yn 
‘e rige’. ,,De tiden binne ek feroare. 
Earder gie eltsenien op snein nei 
tsjerke ta, mar no binne ek oare din-
gen belangryk. Dat fernimme wy ek 
al op sneintemiddei, dan nimt it oa-
ntal besikers ôf. Foaral nei corona is 
dat minder wurden. As it net slagget 
om in koster te finen, tink ik dat it 
op frijwilligerswurk útdraait en dat 
bygelyks tsien minsken om beurten 
de taken útfiere.’’ Over de vraag of 
Johannes van der Hoek zelf dan ook 
één van die vrijwilligers wordt moet 
hij even nadenken. ,,Set my dan mar 
op de reservelist’’, lacht hij. Het valt 
niet mee om zijn werk los te laten 
want het kosterschap was ook zijn 
hobby. Het meest geniet hij ervan 
als alles goed verlopen is en mensen 
met een tevreden gevoel de deur uit-
lopen. ,,Dan is myn dei wer goed.’’ 

Het bestuur van Stichting Stipe met van links 
naar rechts: Wynanda Wijngaarden- Sikkema 
(bestuurslid), Betty Vos-Tania (penningmeester), 
Henny Jilderda (voorzitter), Willie Wiersma (be-
stuurslid) en Jappie Hoekstra (secretaris). Foto: 
Marit Anker
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Het Vegro-team van de zorgwinkel in het Medisch 
Centrum Leeuwarden staat voor jou klaar. 

Hoe doen we dat?
• Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen   

 van hulpmiddelen.
• Wij adviseren jou over producten om langer veilig thuis te 

kunnen wonen.
•  Vegro werkt samen met alle zorgverzekeraars in Nederland 

waardoor jij veel hulpmiddelen gratis kunt lenen.
•  Vegro biedt een uitgebreid assortiment aan onder meer 

lichtgewicht rollators.
•  Bij Vegro kan iedereen óók terecht voor service en 

onderhoud.

Waar kun je ons vinden?  
Vegro zorgwinkel Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Telefoon: 0900 - 288 77 66
Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur

“Door mijn scootmobiel heb ik 
mijn bewegingsvrijheid terug” 

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

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
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Bier in de prijzen
TWIJZELERHEIDE - Nog maar 
twee maanden op de markt en nu al 
in de prijzen. De Rogge IPA Recht 
door Zee - gebrouwen met het goud-
winnende roggebrood van bakkerij 
Schotanus uit Twijzelerheide - heeft 
een prijs in de wacht gesleept bij de 
prestigieuze World Beer Award. 

Initiatiefnemer en brouwer van het 
speciaalbier is Dietmar Laske uit 
Goingarijp die zijn eigen bier brouwt 
onder de naam Gudzekop. 

Herdruk ‘Ontsnapt aan het bloedbad’ verschenen
DOKKUM - De Stichting Historia Doc-
cumensis heeft in samenwerking 
met de gemeente Noardeast-Frys-
lân het in 2015 verschenen boek 
‘Ontsnapt aan het bloedbad’ op-
nieuw uitgegeven ter gelegenheid 
van de ‘Geboorte van Nederland 
- 1572’ die dit jaar herdacht wordt.

Ihno Dragt, voormalig directeur 
van Museum Dokkum, schreef al 
in 2015 bij zijn onderzoek naar de 
opgravingen in de Bonifatiusterp 
van Dokkum het boek ‘Ontsnapt 
aan het bloedbad, over Hendrik van 

Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ 
van 1572’. Dankzij de financiële 
steun van de Gemeente Noardeast-
Fryslân is het boek gebonden in 
harde kaft nu voor slechts € 15 ver-
krijgbaar bij de Dokkumer boek-
handels en Museum Dokkum, waar 
een special expositie over de ‘Waalse 
Furie’ te zien is.

Het septembernummer van ver-
enigingsblad ‘De Sneuper’ van de 
Historische Vereniging Noordoost-
Friesland is eveneens deels aan de 
‘Waalse Furie’ gewijd. Donateurs 

van de Stichting ‘Oud-Dockum’ 
kunnen het boek binnenkort in een 
speciale versie (met softcover) in hun 
brievenbus verwachten.

Veertig jaar Grunneger dainst viering
SIBRANDAHÛS - Het 40-jarig jubileum Grunneger dainsten kon in 2020 
niet worden gehouden in verband met corona. In de dienst op zondag 18 
september (de derde zondag in september) wordt alsnog stilgestaan bij 
het 40-jarig jubileum, om 19.00 in de Kloosterkapel in Sibrandahûs.  

In het begin van de jaren ’80 van de 
vorige eeuw werd in het toen pas 
gerestaureerde kerkje van Sibran-
dahûs onder de rook van Dokkum 
voor het eerst een Groningstalige 
kerkdienst (Grunneger dainst) ge-
houden. De belangstelling daarvoor 
bleek hartverwarmend;  het oude 
godshuis zat die avond vol met 
Groningers en Groningse Friezen. 
Dat vormde de aanleiding om er 
een jaarlijkse traditie van te maken 
en werd de derde zondag van sep-
tember de vaste datum. 

Aanvankelijk gingen de predikanten 
T.J. Oldenhuis en E.J. Struif gezamen-
lijk in deze dienst voor: de één verzorg-
de de liturgie, de ander hield de preek. 

Later is uit praktische overweging be-
sloten om beurtelings de diensten te 
gaan leiden. Mevrouw Graddie Meijer 
uit Heerenveen zal Struif vervangen.
Voorganger op 18 september zal zijn: 
ds. Tammo Oldenhuis. Organist: Jet-
ze Boersma. Na afloop staat de koffie 
klaar met een plak Grunneger kouk 
en kan men nog even met elkaar (in de 
moedertaal babbelen). Jappie en Ren-
nie Kramer uit Damwâld verzorgen 
de voorbereiding van de dienst.

Na veertig jaar heeft deze Groninger 
dienst in Sibrandahûs zich een eigen 
plekje weten te verwerven. We ho-
pen dat deze traditie nog jaren wordt 
voortgezet. Iedereen is van harte wel-
kom om dit jubileum bij te wonen.

In de Vegro Zorgwinkel in het MCL in Leeuwarden 
kunt u zonder afspraak terecht voor het lenen, huren 
of kopen van hulpmiddelen. De zorgwinkel biedt een 
ruim assortiment aan o.a. rolstoelen, lichtgewicht 
rollators, scootmobielen, badkamerhulpmiddelen, 
seniorentelefoons en alarmsystemen.

een douchestoel kunnen bij ons gratis 
geleend worden vanuit de basisverze-
kering. Vanuit onze winkel kunnen wij 
bovendien alle uitleenartikelen binnen 
24 uur gratis thuis laten bezorgen.”

Vrijblijvend advies
Tijdens de gesprekken in de winkel 
komen soms ook andere zaken naar voren 
die mensen nodig blijken te hebben. 
Sommige klanten willen er nog graag op 
uit gaan maar worden hierin beperkt door 
hun mobiliteit. Een opvouwbare scoot-
mobiel die gemakkelijk in delen mee 
kan in de auto kan dan enorm handig 
zijn. Melvin: “Vegro heeft een uitgebreid 
assortiment aan hulpmiddelen om het 
leven van mensen aangenamer te maken 
en de zelfredzaamheid te vergroten. Ik 
zou iedereen die over een hulpmiddel 
twijfelt willen aanraden gewoon eens 
langs te komen. Ons advies is vrijblijvend. 
Iedereen is van harte welkom.”

Meneer Dijkstra (82), Leeuwarden: 
“Omdat ik steeds meer moeite kreeg 
met het lopen van langere afstanden 
overwoog ik al een tijdje een rollator. 
Maar jeetje, ik vond het wel een grote 
stap. Een rollator… Dan word je écht 
oud, dacht ik. Maar ondertussen ging 
ik steeds minder de deur uit en dat is 
ook niet goed. Bij de thuiszorgwinkel 

Vegro Zorgwinkel MCL Leeuwarden

In gesprek met de klant
Melvin Stelwagen is filiaalleider bij 
Vegro MCL en vertelt: “als iemand bij 
ons in de winkel in het ziekenhuis komt 
gaan we altijd eerst het gesprek aan 
om te achterhalen welk hulpmiddel 
passend is. Een wandelstok kan van 
pas komen, maar als iemand last heeft 
van zijn evenwicht of zich onzeker 
voelt tijdens het lopen is een rollator 
vaak meer geschikt. Veel hulpmiddelen 
zoals een hoog-laag bed, een rolstoel of 

“Ik ging steeds minder de  
deur uit, dat is ook niet goed”

“Omdat ik steeds meer moeite kreeg 
met het lopen van langere afstanden 
overwoog ik al een tijdje een rollator. 
Maar jeetje, ik vond het wel een grote 
stap. Een rollator… Dan word je écht 
oud, dacht ik. Maar ondertussen ging 
ik steeds minder de deur uit en dat is 
ook niet goed. Bij de thuiszorgwinkel 
van Vegro in het MCL deed ik mijn 
verhaal en heb ik een aantal rollators 

uitgeprobeerd in de gang van het 
ziekenhuis. Het lopen met een rollator 
beviel direct goed en ik voelde mij 
veel minder wankel. Daarom heb 
ik een prachtige lichte rollator met 
zachte banden en boodschappentas 
aangeschaft. Sindsdien heb ik mijn 
zelfvertrouwen weer terug en ga ik 
weer dagelijks de deur uit!

    Mevrouw Dijkstra (72), Leeuwarden
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By Buuf kinderkleding- en speelgoed-
beurs pakt uit met jubileumeditie

DE WESTEREEN - Op zaterdag 8 oktober organiseert By Buuf voor de 
vijftiende keer een tweedekans kinderkleding- en speelgoedbeurs in 
het Badhûs in De Westereen. Na een pauze van drie jaar kan dit mooie 
evenement eindelijk weer plaatsvinden. Tussen 10.00 en 13.00 uur is 
deze najaars- en winterbeurs zeker een bezoek waard. Er zijn 120 deel-
nemers, meer dan ooit tevoren. Zij brengen hun mooiste spullen in, die 
zullen worden gesorteerd en uitgestald op geslacht, maat en product, 
waardoor het heel overzichtelijk is. Na het shoppen wordt er voor alle 
bezoekers een verse suikerspin gemaakt bij de uitgang en voor de kin-
deren staat er een springkussen klaar.  

Grootste inbrengbeurs van Friesland
Door samenwerking met de lokale 
basisscholen worden ook de aula’s van 
De Boustien en ‘t Pompeblêd omge-
toverd tot shoplocatie. Hierdoor is By 
Buuf met 400 m2 de grootste inbreng-
beurs van Friesland. Naast kleding en 
speelgoed zullen er ook weer volop 
babybenodigdheden, winterjassen, 
skikleding, zwemkleding, schoenen, 
accessoires en heel veel andere kind-
gerelateerde spullen te vinden zijn. 

Een gemiddeld item kost slechts €2,00. 
,,Zo hou je nog wat over van de kinder-
bijslag, en biedt onze speelgoedafdeling 
uitkomst voor de slimme bezoeker die 

alvast voor pakjesavond zijn slag wil 
slaan. Want ook die dure tijd komt er 
al snel weer aan’’, aldus Simone Pit en 
Gerda Veenstra die deze beurs 2 maal 
per jaar organiseren. Daarnaast  zijn 
zeventig vrijwilligers vanaf donderdag- 
tot zaterdagavond in touw om deze 
beurs tot een succes te maken. 

By Buuf heet je welkom. 
Meer weten? Volg ons op
www.facebook.com/beursbybuuf
of mail naar beursbybuuf@gmail.com 
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Ameland, natuurlijk verbonden 
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten over het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. 
We onderzoeken hoe Ameland ook op de lange termijn op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. 

Inhoud informatiebijeenkomsten
•  Presentatie onderzoeksresultaten tot nu toe
•  Gesprek over de mogelijke oplossingen voor de toekomst
•  Informatie huidige toestand van de vaargeul en maatregelen op dit moment
• Beantwoording van uw vragen

Aanmelden
Meld u aan voor één van de twee informatiebijeenkomsten door de QR-code te scannen of ga naar 
www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland. 

Datum:  Donderdag 22 september 2022 vanaf 19:30 uur
Locatie:  Ameland, Ontmoetingscentrum “Ons Hol”
of
Datum:  Woensdag 28 september 2022 vanaf 19:30 uur
Locatie:  Ferwert, Woonzorgcentrum Foswert

Wij ontmoeten u graag op Ameland of aan de vaste wal.

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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.  
 



SEPTEMBER 2022 |  de Westereender |  35

Derde editie van 
de Kâld Kletske 
Klinkerkoers 

DOKKUM - Vanuit Brouwerij Doc-
kum start zondag 25 september 
alweer de derde editie van de 
Kâld Kletske Klinkerkoers. Ook dit 
keer is er gekozen voor de mooi-
ste en meest uitdagende uitge-
pijlde fietsroutes van 50, 100 en 
150 km. Daarnaast is er ook een 
route uitgezet voor de MTB-er.

De Klinkerkoers is meer dan een wie-
lertoertocht. De koers brengt de deel-
nemers langs de mooiste en meest 
uitdagende klinkers en kasseien van 
Noordoost Friesland. Een sportieve 
uitdaging die wordt afgesloten met 
een gezellige dag in het grootste wie-
lercafé van Nederland. In Brouwerij 
Dockum staat de brouwer voor je 
klaar met de beste speciaal bieren van 
Kâld Kletske en is er live muziek van 
Tiffany and the Rhythm Boys. 

Voor meer informatie 
en inschrijving: 
www.kaldkletske-klinkerkoers.nl

Tribute-formatie The Cats 
In The House bij Party-
centrum Old Dutch 

DE WESTEREEN - The Cats In The 
House, een Twentse tribute-formatie, 
treedt 24 september op bij Partycen-
trum Old Dutch in De Westereen. 
Alle bekende nummers van The Cats 
komen deze avond voorbij, zoals Let’s 
Dance, Marianne en natuurlijk One 
Way Wind. Aanvang van het optreden 
is 20.00 uur en kaarten kosten € 17,50 
per stuk. Bestellen kan telefonisch op 
06-49925552 / 06-53440620 of via de 
ticketlijn www.thecatsinthehouse.nl. 

Friese natuurfotografen tonen 
beelden van kwetsbaarheid
FEANWÂLDEN – De ´Kwetsbare 
Natuur´ is het thema waaraan 
de Vereniging Natuurfotografen 
Friesland een expositie in de 
Schierstins in Feanwâlden heeft 
gewijd. Met talloze foto’s en 
gedichten van Monique Buising 
wordt een beeld geschapen van 
de schoonheid, maar ook de be-
dreigingen van de natuur.

De betrokken natuurfotografen willen 
aandacht vragen voor de klimaatver-
andering en het doel van de expositie 
is om de bezoeker te betrekken in de 
bewustwording van deze kwetsbaar-

heid en de unieke waarde van de na-
tuur. In het onderwerp is gezocht naar 
een mooie balans binnen ´kwetsbaar-
heid´ en de expositie kent zeven sub-
thema’s:  jong leven, fragiliteit, dier in 
wereld, verloren, bedreiging, gevangen, 
verstoring.

De expositie duurt tot en met zon-
dag 23 oktober. De Schierstins is van 
dinsdag tot en met zondag van 13.30-
17.00 uur geopend, maar maandags en 
bij bijzondere gelegenheden gesloten. 
Dan zijn ook de vaste expositie ´Het 
Laatste Friese Torenkasteel´ en de 
Theun de Vrieskeamer te bezichtigen.

Herstart Kloosterkapel Sibrandahûs
SIBRANDAHÛS – De trouwe vaste bezoekers hebben er lang op moeten 
wachten, maar eindelijk is het zover. Na een gedwongen ‘corona-pauze’ 
van 2,5 jaar gaat Kloosterkapel Sibrandahûs in september van dit jaar van 
start met een geheel nieuw cultureel seizoen. 

De programma-commissie heeft voor 
het komende seizoen 2022-2023 een 
fraai afwisselend muziekprogramma 
samengesteld. De reeks concerten 
omvat een keur aan prachtige acts, 
deels afkomstig uit Fryslân maar ook 
van ver daar buiten. Tenzij anders ver-

meld beginnen de concerten op zon-
dagmiddag steevast om 15.30 uur. 
Dit seizoen zullen schilderijen van 
Wilma Dijkstra uit Dokkum de mu-
ren van het kerkje sieren. De beeldend 
kunstenares heeft zich toegelegd op 
portretten en landschappen. 

Stef Bos yn it Frysk
Troubadour Jankobus Seunnenga 
heeft het nieuwe seizoen vorig week-
end geopend met de presentatie van 
zijn dichtbundel Slijp Steen inclusief 
cd. Adri de Boer komt op 9 oktober 
naar Sibrandahûs met een solopro-
gramma rondom de liedjes van zijn 
onlangs verschenen nieuwe album 
‘Geandewei’. Maar hij brengt ook een 
voorproefje uit het nieuwe project ‘De 
Boer Sjongt Bos’, waarin hij songs van 
Stef Bos ‘yn it Frysk’ zingt.

The Oldtime Stringband uit Hoorn/
Amsterdam komt 20 november op 
bezoek. De band met de vader van 
Tim Knol in de gelederen staat garant 
voor een swingende middag bluegrass 
en americana met veel werk van onder 
andere hun laatste album Pretty Little 
Horses. 

Jûn foar de Krystnacht
Vrijdag 23 december wordt het tra-
ditionele benefietconcert ‘Jûn foar 
de Krystnacht’ ten bate van de stich-

ting Make-A-Wish gehouden. Dit 
jaar prijken Nancy and the Sina-
tra’s op de affiche. De groep speelt 
swingende soul en rock ’n roll met 
de feel van de jaren ’50 en ’60. Ook 
troubadour Onno Loonstra (zang/
gitaar) en saxofonist Hendrikus 
Lalkens, beide eveneens actief in de 
band Progress, geven acte de pres-
ence op dit jaarlijkse muziekfestijn. 
Aanvang 20.30 (!) uur.

Tweede seizoenshelft
De tweede seizoenshelft wordt op 22 
januari 2023 ingeluid door ‘fersyskri-
ver’ Jan de Vries. De Bildtker singer-
songwriter brengt zijn Keel-project 
ten gehore. ‘Keel’ staat voor muzikale 
pareltjes van J.J. Cale in het Bildts. 
Een maand later is de Kloosterka-
pel het domein van de Joint String 
Friends. Dit viertal hoopt  op 19 fe-
bruari het ‘smûke’ kerkje te ‘verbou-
wen’ met hun intense Keltische folk. 
Van gevoelige ballads tot swingende 
jigs and reels en van traditionals tot 
eigen werk.  

De Haagse muzikanten Remmelt, 
Muus & Femke brengen op 26 maart 
in Sibrandahûs een interessante 
mix van country, folk en americana 
met  fraaie meerstemmige vocalen. 
Voor liefhebbers van onder andere 
Crosby, Stills, Nash & Young een ab-
solute must.  

Het culturele seizoen wordt op 23 
april afgesloten met Something Else. 
Stralend middelpunt van deze forma-
tie is Bricquebec-zangeres Else van 
der Greft. De band speelt eigen werk 
in het Engels en Frysk, afgewisseld 
met covers, up tempo songs en kleine 
intieme liedjes. 

Meer informatie: 
www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl

De Keltische folkgroep Joint String Friends uit Leeuwarden/Dokkum is een van de acts die dit seizoen 
in Kloosterkapel Sibrandahûs gaat optreden. Foto: Karina Oosting

Het koor Choir4Hope tegen 
Kanker komt naar Damwâld 
DAMWÂLD - Na een oponthoud van ruim twee jaar wordt weer een start 
gemaakt met Zingend naar de Zondag. Op zaterdagavond 22 oktober 
vanaf 19.30 uur komt het ruim 100 leden tellende koor Choir4Hope uit 
Barneveld en omgeving naar de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting 
aan de Foarwei in Damwâld om mee te werken aan deze avond.

Het koor is opgericht op 6 oktober 
2014 op initiatief van dirigent Peter 
Overduin, om met de opbrengsten 
van optredens te strijden tegen met 
name kanker. De combinatie van zin-
gen voor een goed doel en een breed 
repertoire blijkt een goede formule en 
is zeer succesvol! Het koor kreeg grote 
bekendheid door deelname aan Hol-
lands Got Talent en hun optredens in 
Nederland Zingt van de E.O. Choir-
4Hope treedt uitsluitend op voor 

goede doelen en heeft daarom ook de 
ANBI status waardoor giften aan het 
koor fiscaal aftrekbaar zijn. Ook deze 
keer zijn er geen entree kosten. De 
opbrengst van de collecte (contant) en 
de sponsoring gaat naar het bestrijden 
van Kanker bij Kinderen. 

Bekende liederen
Het koor zingt bekende liederen zo-
als Amazing Grace, Where no one 
stands alone en Hoog boven alle vra-

gen op de melodie van You raise me 
up. Ook enkele solisten verlenen hun 
medewerking nl. Sierk Krol (bariton) 
en Annelies Schep (sopraan). Achter 
het orgel neemt Jacob Schenk uit Urk 
plaats. Deze gepassioneerde musicus 
is werkzaam als koordirigent, orga-
nist, pianist, panfluitist en zanger. 
Op dit moment is hij koordirigent 
van vijf koren en werkt hij vaak 
mee aan talloze uitvoeringen en 
cd-opnamen in binnen- en buitenland. 
Hij begeleidt ook  de samenzang die er 
deze avond weer volop is onder andere 
van bekende liederen uit Johannes de 
Heer en de Evangelische Liedbundel. 
Het belooft weer een prachtige avond 
te worden waarin de naam van God 
en het omzien naar onze naaste cen-
traal zullen staan. De presentatie is in 
handen van dhr. Jan van der Meer uit 
Drachten, die opnieuw spontaan zijn 
medewerking verleent. 

De totale opbrengst, bestemd voor 
het Prinses Maxima Centrum voor 
onderzoek naar Kinderoncologie, 
wordt aan het eind van de zang-
avond via een cheque overhandigd. 
U bent allen van harte uitgenodigd.     

Noordoost-Friesland 
wil topregio worden
DOKKUM - De regio Noordoost-Fryslân wil in 2040 topregio zijn in Noord-
Nederland als het gaat om wonen, werken en recreëren. Maar hoe doe je 
dat? ,,We moeten het samen doen’’, dat was de belangrijkste conclusie 
van het ANNO-congres dat vrijdagmiddag tijdens de Admiraliteitsdagen in 
Dokkum werd gehouden.

In totaal waren 160 bestuurders, 
ambtenaren, ondernemers en men-
sen uit het onderwijs aanwezig bij 
het ANNO-congres dat door Bram 
Nauta werd geleid. Burgemeesters 
Klaas Agricola (Dantumadiel), Oe-
bele Brouwer (Achtkarspelen), Jeroen 
Gebben (Tytsjerksteradiel) en Johan-
nes Kramer (Noardeast-Fryslân) spra-
ken bij de aftrap hun ambitie uit om 
topregio te worden. Met Wetterskip 
Fryslân en provincie Fryslân werken 
deze gemeenten al voor de derde peri-
ode samen in ANNO-verband.

‘We hebben elkaar nodig’
Volgens projectcoördinator Ronald 
Zoodsma van ANNO is zelfs Den 
Haag enthousiast over het samenwer-
kingsverband. Hij vertelde deze mid-

dag over de weg naar de top die hij zelf 
aflegde als Olympisch medaillewinnaar 
in het Nederlands heren volleybalteam. 
,,De weg naar de top is hard en we heb-
ben elkaar nodig om de top te bereiken’’, 
zo stelde Ronald Zoodsma. Volgens 
de tweelingbroers Sytze en Harmen 
Brouwer, respectievelijk schippers van 
de SKS-skûtsjes van Heerenveen en 
Langweer, is het van belang om de be-
manning belangrijk te maken, mee te 
denken met de ‘jongens’ en ook je ge-
schiedenis te kennen. ,,Vergeet nooit 
waar je het voor doet, weet waar we van-
daan komen en hoe onze voorouders op 
dit skûtsje begonnen zijn. Dat geldt ook 
voor jullie als regio. Jullie gaan samen 
dit avontuur aan en vergeet nooit dat 
jullie vanuit je hart hier een fantastische 
regio van willen maken.’’
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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!

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

Iedere zaterdag Lopend Buffet van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.
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

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
Foe Yong Hai

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 22,95

MAAND MENU  B:
Babi Pangang + Tjia Sauw

Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
Daging Kerrie of Roedjak

Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 26,95

De Swaen
Westergeest

U kunt bij ons terecht voor
 Elektronica-reparatie
 Productiewerk
 Tuinonderhoud
 Schoonmaakwerkzaamheden
 Taarten op bestelling
 Woonaccessoires/cadeauartikelen
 Herinneringskussens
 Boodschappenservice
 Boswerkzaamheden
 Haardhout
 Inleveren kaarsresten

Volg ons op facebook
@leerwerkbedrijfdeswaen

www.deswaen-westergeest.nl

Dagbesteding de Swaen
Simmerwei 6C
9295 KA  Westergeest
info@deswaen-westergeest.nl
0511-705833

Anneke Kroodsma
0610584365
www.annekeslifestylestudio.nl
Haadwei 51a,  Damwoude ( ingang is linksom het gebouw).

Anneke’s Lifestyle studio, 
waar je elkaar ontmoet in sport/ groepstraining, yoga, zwangerschap,  

voeding- en gewichtsbeheersing, ontspanning/ ontstressen.

Lessen:
Bodypump, Bodybalance, Bodyattack, Xcore, 
Interval training, Perfect Pilates, Shape, 50+
Yin Yoga, Hatha yoga, Vinyasa Yoga , Yoga 
Nidra ( incidenteel) Power yoga.

Cursussen/ programma:
Woensdag 28 sept 9.00-11.00u Gezond en ef-
fectief afvallen of (12weeks programma)
Vrijdag 30 september 18.45 -20.45 gezond en 
effectief afvallen (12 weeks programma)
3 modules; voeding, stress en 
beweging, je gaat aan de slag!
Zaterdag 1 oktober MIND FIT 4 lessen 9.00-
10.00u
Meditatie, ademhaling, aandachtsoefeningen, 
inspanning/ ontspanning, laagdrempelig!

Terug van weggeweest Zwanger en fit:
Ga je bevalling  kalm ( zwangerschapsyoga), 
sterk en voorbereid tegemoet.
Vanaf donderdag 6 oktober 18.00-19.00u

21 septemberOPEN HUIS van 14.00 tot19.00 uur
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Friese Boys viert jaar lang 
75 jarig jubileum
KOLLUMERZWAAG - Als je de jeugd als norm neemt dan kun je zonder 
overdrijving zeggen dat voetbalclub Friese Boys uit Kollumerzwaag volop 
in bloei staat. Alle jeugdcategorieën vind je in een team terug op het veld 
bij de zaterdagclub die op 1 augustus 1947 werd opgericht. Een ver-
jaardag van 75 jaar dus die het hele jaar zal worden gevierd. Met op de 
slotdag van 1 juli 2023 artiest Gaatze Bosma in de feesttent. 

Tekst en foto’s: Rynk Bosma

Omkijken naar eigen verleden met een 
wakend oog voor de toekomst, dan kun 
je bijna niet om Jan Kempenaar heen. 
De zogenaamde wall of fame met 
oude foto’s is tegenwoordig een gang-
bare manier om dat verleden te eren. 
Een foto van Kempenaar met de beker 
omhoog vertelt dat hij 25 jaar geleden 

een van de dragende spelers was en 
kampioen werd met Friese Boys in de 
derde klas en zou promoveren naar de 
tweede klas. Met spits Kempenaar die 
in totaal 160 maal doel trof en alleen 
Ronald Nauta boven zich moet dulden 
met 176 doelpunten. 
De in 1967 geboren Jan Kempenaar 

speelde van zijn zestiende tot zijn 
37ste in het eerste elftal. Hij was spits 
en maakte dus de promotie in 1997-
1998 mee van de derde klas naar de 
tweede klas mee. Naast die andere 
promotie naar de tweede klas eind ja-
ren zeventig één van de twee sportieve 
hoogtepunten van de club die nu in de 
vierde klas bivakkeert.

Nog altijd kan Kempenaar niet gauw 
genoeg krijgen van voetbal. ,,De te-
levyzje thús stiet altiten op fuotbal.’’ 
Zelfs de ontmoeting met zijn echtge-
note Tina had met voetbal te maken. 
Zij is de dochter van de toenmalige 
trainer Piet Bosma, ooit als voetbal-
ler de technische middenvelder van 
VVT dat toen op het hoogste niveau 
speelde. 

In zekere zin zou je Kempenaar een 
rolmodel kunnen noemen die goud 

waard is voor een voetbalclub. Een 
man die zich er van bewust is dat 
andere vrijwilligers en bestuurs-
leden het ooit mogelijk maakten 

dat hij kon voetballen. Dus wilde de 
nu nog altijd spelende Kempenaar iets 
terug doen voor de club. Als leider, als 
penningmeester en tegenwoordig ook 
als vicevoorzitter.  

Kempenaar is een ondernemende 
man met een uiterst praktische in-
stelling. Twintig jaar geleden werd 
hij mede-eigenaar van Houthandel J. 
Barkmeijer BV in Kollum en dat be-
drijf is tevens een van de sponsors van 
de voetbalclub. ,,As der in probleem 
is dan wol ik dat fuort oplosse, dat is 
miskien wol de ûndernimmer yn my. 
Problemen moatte je net foar je út 
skowe nei oare wike of de folgjende 
fergadering.’’

Het is in ieder geval een eigenschap 
waar de club veel baat bij heeft gehad 
en nog  heeft, ,,Der sitte wol mear 
ûndernimmers yn it bestjoer en dat 
skilt neffens my toch. Tinke yn oplos-
singen, sa sizze se dan, mar dat is ek 
sa.’’ Bijvoorbeeld: hoe til je Friese Boys 
naar een hoger plan en dat betekent in 
de actualiteit van afgelopen jaar: hoe 
zorg je er voor dat het eerste elftal 

niet ‘afdaalt’ naar de vijfde klas. Met 
als belangrijkste doelstelling binnen 
een paar jaar een solide derdeklasser te 
worden met de eigen jeugd als basis.

,,As foetballer wie ik altiten al su-
perfanatyk, as leider by it earste wie ik 
dat ek. Betiden fyn ik de ynstelling fan 
no wolris wat te maklik, te maklik in 
trening ôfsizze en yn it fjild mocht it 
ek wol wat fanatiker.’’ Misschien is het 
wel de moderne tijd, en Kempenaar 
erkent dat hier niet zo veel aan te doen 
valt. Maar je kunt als club wel een be-
leidsplan opstellen om de vereniging 
een gestructureerde basis te geven.

,,Fiif jier lyn ha wy in Technische 
Commissie (TC) yn it libben roppen 
en in beliedsplan makke. Elke jeugd-
ploech hat in gediplomearde trener fan 
eigen feriening. En wy ha in Hoofd 
Jeugd Opleiding (HJO) en dat is 
Henk de Boer dy’t hjir earder ek twa 
kear trener west is. Wy ha der net in 
datum oan koppele, mar je kinne yn 
de earste seleksje al sjen dat wy in soad 
eigen jeugd ha.’’ Met een gemiddelde 
leeftijd van 22 of 23 jaar kun je rustig 
stellen dat het toekomstbestendig is 
met de kanttekening van Kempenaar: 
,,Ik tink dat in tal spilers noch even de 
tiid ha moatte om te groeien, om tak-

tys te groeien, je moatte taktys no noch 
te folle útlizze, soks moatte je leare.’’

Met Ayelt van Zuiden uit Balk als 
de toch wel verrassende opvolger van 
trainer Martin Brandsma die na drie 
jaar de ambitie heeft het hogerop te 
proberen. Van Zuiden is een verhaal 
apart, 37 jaar, vrijgezel en ,,Hy wist al-
les fan de klup doe’t wy in gesprek mei 
him hienen en hy woe wolris oan de 
slach yn de Wâlden.’’ De brug tussen 
Balk en Kollumerzwaag werd mede 
gebouwd door  de voormalige keeper 
van SC Cambuur Ale Geert de Vries, 
ooit begonnen bij Friese Boys, en die 
tegenwoordig in Balk woont.

En zo wil Friese Boys na 75 jaar nog 
altijd een club zijn die op termijn 
streeft naar de derde klas. Met als basis 
de eigen jeugd. En met de steun van 
zo’n honderd man publiek. Een echte 
‘doarpsklup’ met leden als bijvoorbeeld 
Reinder Bosma. ,,Wy ha it seis-me-
tergebied op ‘e nij ynsiedde. Reinder 
hat wiken lang elke dei twintich giters 
mei wetter der oer hinne brocht.’’ In 
principe leden dus die met hartstocht 
op symbolische wijze Friese Boys 
levensvatbaar houden en op een be-
leidsmatig niveau wordt bewaakt door 
clubman Jan Kempenaar. 

Jubileumprogramma

De jubileumcommissie van ‘Friese Boys 75 jaar’ bestaat uit acht mensen. 
Elk onderdeel of geleding van de voetbalorganisatie is vertegenwoordigd 
om voor eigen geleding een activiteit te organiseren. Het jubileumjaar be-
gon op 1 augustus met Riemer en Annie van der Velde als gasten die twee 
keer drie kwartier werden geïnterviewd door stadionspeaker Jouke de Vries.

Op 23 september is er een sponsoravond met als gast John de Wolf. Op 30 
september speelt Friese Boys 35/45+ tegen oud-Cambuur. Op 1 oktober is 
er een vrijwilligersavond met het duo Klún en Knoffelhakke. Verder wordt 
er in het kader van het jubileumjaar nog een jeugdclinic gehouden, een 
bingo, een vossenjacht, een playbackshow, een pubquiz en een beachsoccer 
toernooi. 

In het nieuwe jaar 2023 is er op 7 januari een jubileum-nieuwjaarswande-
ling, darten voor de jeugd op 13 januari en voor senioren en dames darten 
op 14 januari. Voor de jeugd is er op 20 januari het FIFA Toernooi. Op 
1 juli is de slotdag met het onderdeel ‘schijt je rijk’, een reünie en Gaatze 
Bosma als artiest bij het slotfeest. 

Even achterom kijken voor de muur die gewijd is aan historie.

Kampioen in het seizoen 1997-1998 met promotie naar de tweede klas. In het midden vooraan Jan Kempenaar.

Op het sportveld van Friese Boys waar voetballiefhebber Jan Kempenaar vele uren heeft doorgebracht.
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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/BTWVoor 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
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        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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De zee
Van Opal-pruimen maak je heerlijke 
jam. De boom in de tuin gaf dit jaar 
een matige opbrengst, dus was het 
zaak op tijd de pruimen te plukken, 
voordat de wespen en vogels ermee 
aan de haal gingen. 

Er hing nog een mooie, dikke pruim 
op een behoorlijke hoogte en het 
huishoudtrapje stond niet helemaal 
perfect. Terwijl ik hebberig naar bo-
ven reikte, schoot het trapje onder mij 
vandaan. In de val klampte ik me vast 
aan een tak, die afbrak.

De val eindigde op het omgevallen 
trapje. Een pijnscheut schoot door 
mijn sturtbonkje. In de weken daarna 

was staan en liggen geen probleem, 
maar zitten des temeer. De keuken-
kast vol potjes heerlijke pruimenjam, 
maar dat sturtbonkje deed me steeds 
opnieuw weer denken aan de gevleu-
gelde woorden van Kniertje in het 
toneelstuk Op Hoop van Zegen van 
Herman Heijermans: De zee geeft, de 
zee neemt.

Nu sprak Kniertje de woorden, nadat 
er weer een zoon van haar op zee was 
gebleven. Dat was erger dan een ge-
kwetst stuitje, maar daarom in mijn 
geval niet minder waar. Alles heeft 
zijn prijs, ook een cliché dat van toe-
passing was. En niet veel later, zou het 
zich nog eens aandienen.

We fietsten ergens in Frankrijk, toen 
een onhandige stuuractie mij in een 
greppel deed belanden. Op de kop in 
de bramenstruiken stond ik, maar ge-
lukkig het hoofd niet gestoten en niks 
gebroken. Maar wel veel schrammen 
op mijn arm. Zoveel, dat later iemand 
er aandachtig naar keek. Je zag hem 
denken: deze man zal toch niet aan 
zelfverminking doen?

Toen moest de bramenpluktijd nog 
beginnen. Nergens maak je lekker-
der jam van dan van toarnbeien. En 
ondanks de droogte was het een rijk 
bramenjaar. Bramen in overvloed 
en dik waren ze ook nog. Het kostte 
weinig tijd en moeite het emmertje 

vol te plukken. Meer dan andere jaren 
extra gemotiveerd, want de vruchten 
zouden het leed mij aangedaan door 
de struiken in die Franse greppel ver-
zachten.

Nu staat de keukenkast mooi gevuld 
met potjes jam, heerlijk voor door de 
yoghurt of op het brood. De aanblik 
van die jam, van bramen en pruimen, 
herinnert me wel elke keer weer aan 
de wijze woorden van Kniertje: De zee 
geeft, de zee neemt.

Bonne Stienstra

COLUMN

Skeelertalent Yanouk Zijlstra:

‘It EK fan 2023 is myn doel’
TWIJZELERHEIDE - Eerst je zwemdiploma halen en dan een sport uitkiezen. 
Voor veel kinderen geldt deze regel. Ook Yanouk Zijlsta (14) uit Twijze-
lerheide mag op zevenjarige leeftijd een nieuwe sport kiezen. Via haar 
nichtje belandt ze op de open dag van skeelervereniging IDS in De Wes-
tereen. Ze besluit zich aan te melden. Zeven jaar na die eerste open dag is 
Yanouk heel wat medailles en titels rijker. Met als hoogtepunt het NK op 
de weg in juni dit jaar, waar ze die felbegeerde gouden plak pakt. 

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

Het blauwe skeelerpak van Gewest 
Fryslân hangt aan het droogrek in de 
zon. Klaar voor de volgende training 
op de skeelerbaan in Heerenveen. 
Daarnaast prijkt het vrolijke oranje-
kleurige pak van skeelervereniging 
IDS. Ook klaar voor de volgende 
training op de baan in De Westereen. 
Met vijf trainingsavonden per week 
maakt de wasmachine van moeder 
Hiltje overuren. ,,Mar wy ha it der 
graach foar oer’’, lacht ze met een 
trotse blik op haar dochter. En ook 
Yanouk klaagt niet over het stevige 
aantal trainingsuurtjes. Want wie Ne-
derlands kampioen wil worden, leeft 
nou eenmaal een topsportersleven. 

Een dieseltje
Vijf avonden per week trainen en 
op zaterdag een wedstrijd. Yanouk 
zou niet anders willen. Vrijdagavond 

is haar vrije avond. ,,Dan hoech ik 
efkes hielendal neat’’, glundert ze. 
Maar met tegenzin naar de skee-
lerbaan gaan, doet ze nooit. ,,Ik fyn 
skeelerjen it leukste dat der is.’’ Wat 
haar sport zo mooi maakt? Na even 
nadenken, haalt ze haar schouders 
op. Geen idee eigenlijk. Misschien is 
het simpelweg omdat ze er nou een-
maal goed in is. 

Haar skeelertalent wordt al op achtja-
rige leeftijd ontdekt, wanneer Yanouk 
meedoet aan haar allereerste wedstrijd. 
Als nieuweling wordt ze gelijk tweede. 
Het succes smaakt naar meer. Al snel 
is haar naam niet meer weg te denken 
uit de rijtjes met podiumplekken. De 
hoogte van de trede hangt met name 
af van de afstand. Als lange afstands-
specialist vormen de puntenkoers en 
afvalkoers haar favoriete onderdelen. 

,,Ik bin in diseltsje. Ik moat efkes op 
gang komme.’’

Vriendinnen en vijanden
Inmiddels zijn de medailles al lang niet 
meer op één hand te tellen. En ook het 
aantal wedstrijden neemt gestaag toe, 
zeker nu Yanouk afgelopen jaar is ge-
selecteerd voor talententeam Gewest 
Fryslân. Dit jaar stond ze aan de start 
bij maar liefst vier Europa Cup-wed-
strijden in het Belgische Oosteinde, het 
Duitse Geislingen en Groß-Gerau, en 
het Gelderse Heerde. Van iedere wed-
strijd weet ze nog exact de ranking per 

onderdeel. Helaas geen podiumplaats, 
die veelal de prooi is voor het Poolse 
skeelertalent Hanne Mazur. ,,Dy is 
echt hiel goed’’, verzucht Yanouk. Ja-
loers is ze niet. Sterker nog, ze spreekt 
haar concurrentes regelmatig. ,,Nei de 
wedstriid binne it freondinnen. Under 
de wedstriid fijannen’’, knipoogt ze.

Bandenwissel
Waar veel van haar concurrentes er-
voor kiezen om de skates in de winter 
te verruilen voor schaatsen, laat Ya-
nouk die optie bewust aan zich voorbij 
gaan. De gladde ijsvloer van Thialf is 

nou eenmaal niet haar ding. Al kan 
een skeelerbaan tijdens een regen-
achtige dag ook verraderlijk glad zijn. 
Vandaar dat Yanouk net als Formule 
1-courreur Max Verstappen beschikt 
over meerdere sets met wieltjes. Ze 
haalt haar skates tevoorschijn. 

,,Ik ha tsjiltsjes foar op de baan en foar 
op de dyk’’, demonstreert ze. ,,Op de 
dyk rydst bygelyks ek oer klinkers. Dy 
hobbelje noch al. Fandêr dat ik dêr 
oare tsjiltsjes foar ha.’’ Datzelfde geldt 
voor droge en natte banen. Ook daar-
voor beschikt Yanouk over een bijpas-
send setje wieltjes. Een pitstop onder 
de wedstrijd om van banden te wis-
selen zoals Max dat doet, is er echter 
niet bij. ,,Sjochst ús dêr al stean mei de 
dopsleutel tink’’, grijnst moeder Hiltje.

Op naar het EK
In de herfst en winter kan de natuur 
flink tekeergaan. Vandaar dat Yanouk 
de komende maanden haar rondjes 
rijd op de overdekte skeelerbaan in 
Heerenveen. Onder leiding van trai-
ners Bianca Roosenboom en Sander 
de Graaf maakt ze zich nu al weer 
op voor het komende skeelerseizoen. 
Eén doel staat met stip bovenaan haar 
wensenlijstje: het EK van 2023. Of ze 
dan aan de start staat? Opnieuw gaan 
de schouders omhoog. ,,Ik wit it net, 
mar ik sil der alles oan dwaan.’’ 

Over doelen en wensen gesproken: er 
is één wens die nog hoger staat. ,,Ik 
hoopje dat skeelerjen oait in Olym-
pyske sport wurdt’’, legt Yanouk uit. 
Een Olympische status brengt na-
melijk heel wat nieuwe kansen voor 
haar met zich mee. Denk aan een 
NOC*NSF topsportstatus en wel-
licht zelfs de mogelijkheid om ooit 
met skeeleren haar geld te verdienen. 
,,Oant dy tiid is it gewoan de allermo-
aiste hobby dy’t der is.’’
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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

Drogeham
Tsjerke Buorren 23
Vraagprijs: €495.000,- k.k.

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

Drachten
Kaatsveld 1
Vraagprijs: €265.000,- k.k.

Opende
De Houtwal 6
Vraagprijs: €374.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Surhuisterveen
Vossepol 39
Verkocht

Surhuisterveen
Johan ter Schoeleweg 5

Vraagprijs: €209.000,- 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...

Buitenpost
De Lange Schoor 10
Verkocht

Opende
Sjallemastraat 23
Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
Brandland 4
Vraagprijs: €475.000,- k.k. 

Augustinusga
Legeloane 6
Vraagprijs: €739.000,- 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.

Drachten
Gerben van Manenstr. 73
Vraagprijs: €525.000,- k.k.

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

Opende
Drachtsterweg 40
Verkocht

Surhuisterveen
Lange Streek 2
Vraagprijs: €595.000,- k.k.

Burgum
Westersingel 36
Vraagprijs: €468.500,- k.k.

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

Augustinusga
It West 14
Verkocht

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT


