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Sinterklaas is weer in De Westereen
DE WESTEREEN – Het was spannend of de pakjesboot niet zou zinken, maar ge-
lukkig is alles op het laatste moment goedgekomen. Sinterklaas is weer met 
zijn Pieten in Nederland aangekomen. Zo ook in De Westereen waar de goed-
heiligman zaterdag samen met zijn Pieten een rondrit door het dorp maakte. 

Foto: Marcel van Kammen

Net als voorgaande jaren werd de 
intocht van Sinterklaas mede moge-

lijk gemaakt door middenstandsver-
eniging ‘De Westereender Keaplju’, 

Doarpsbelang De Westereen en 
vele vrijwilligers. ,,Na twee corona-
jaren hebben we het draaiboek van 
vorig jaar er weer bij gepakt en geen 
risico’s genomen. Voorheen hielden 
we de intocht altijd in de jachtha-
ven, maar dit jaar kozen we voor 
een rondrit met aansluitend een 
walk-trough in zalencentrum Old 

Dutch voor kinderen van groep 1 
tot en met 4 uit De Westereen. Het 
feest in de grote zaal ging dus niet 
door. In plaats daarvan kregen alle 
kinderen de kans om Sinterklaas en 
zijn Pieten te ontmoeten en een ca-
deautje in ontvangst te nemen. Ze 
krijgen dus allemaal persoonlijke 
aandacht, dat is het voordeel van dit 

feest’’, zegt Douwe Zeinstra die al 
25 jaar voorzitter is van de intocht-
commissie in De Westereen. Over 
de kleur van de Pieten in De Wes-
tereen gaat de commissie – zolang 
de eigen gemeenschap niet tegen is 
- niet in discussie. ,,Die zijn zwart. 
Punt.’’
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Laten we de boel eens omdraaien
De afgelopen weken hoor ik regel-
matig een reclamespotje op de radio. 
Die gaat zo. ‘Wij boeren zorgen goed 
voor onze melkkoeien. Ze kunnen 
rondlopen als ze dat willen. Zich even 
laten borstelen als ze dat willen. Lek-
ker chillen als ze dat willen. En eten 
en drinken wanneer zij dat willen. Ze 
worden met zorg gemolken en er is al-
tijd frisse lucht. Kijk, daar worden ze 
blij van. En als de koe blij is, is de boer 
dat ook. Boeren houden van koeien. 
Dit is een boodschap van de jonge 
boeren van Nederland.’ 

Mooi initiatief. Maar tegelijkertijd 
ook gek. Dat je als jonge boer moet 
bewijzen dat je van je koeien houdt. 
Alsof wij burgers dat niet geloven 

zonder zo’n spotje. Iedereen weet toch 
dat een boer trots is op z’n koeien? 
Het zijn per slot van rekening z’n 
werknemers. En daar ben je zuinig op 
als baas, toch? Maar kennelijk moeten 
boeren hun goede bedoelingen bewij-
zen voordat we ze geloven. 

Stel je voor dat deze bewijslast voor 
alle sectoren zou gelden. Dan krijgen 
we voortaan dus meer radiocommer-
cials, zoals deze. ‘Wij aannemers zijn 
trots op onze metselaars. Ze kunnen 
rondlopen als ze dat willen. De steiger 
opklimmen als ze dat willen. Warm 
en droog binnen zitten in de klusbus 
als ze dat willen. Een frikadelbroodje 
eten of een fles fris aan de mond zet-
ten wanneer zij dat willen. We letten 

op de veiligheid op de bouwplaats en 
er is altijd frisse lucht. Kijk, daar wor-
den ze blij van. En als de metselaar blij 
is, is de aannemer dat ook. Aannemers 
houden van metselaars.’

Of deze. ‘Wij accountants zijn con-
tent met onze controllers. Ze mogen 
de benen strekken in de kantoortuin 
als ze dat willen. Ze mogen gretig met 
geld smijten als ze dat willen. En zich 
verliezen in financiële rapportages als 
ze dat willen. Ze hebben allemaal hun 
eigen bureaustoel en een in hoogte 
verstelbaar bureau. In de pauzes ma-
ken ze een wandelingetje over het be-
drijventerrein. In de frisse lucht. Kijk, 
daar worden ze blij van. En als de con-
troller blij is, is de accountant dat ook. 
Accountants houden van controllers.’

Of deze. ‘Wij Zuidas bankiers zijn gek 
op onze CEO’s. Ze mogen een auto 
van de zaak uitzoeken als ze dat wil-
len. Zichzelf idioot hoge bonussen 
uitkeren als ze dat willen. Ze mogen 
op vakantie gaan wanneer ze dat zelf 
willen. En op kosten van het bedrijf 
meetings bijwonen in luxe hotels in 
het buitenland als ze dat willen. Daar 
mogen ze eten en drinken wat ze wil-
len. En lekker op de boulevard para-
deren in de frisse buitenlucht. Kijk, 

daar worden ze blij van. En als de 
CEO blij is, is de bank dat ook. Wij 
banken houden van onze CEO’s.’

Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit 
één van deze drie bovenstaande spotjes 
écht op de radio zou horen. Dat ieder-
een z’n goede bedoelingen moet be-
wijzen, is de omgekeerde wereld. Maar 
voor boeren is zo’n reclamespot dus wel 
nodig. Laten we het eens omdraaien. In 
plaats van dat boeren moeten bewijzen 
dat ze van hun koeien houden, zouden 
wij als Nederlanders moeten bewijzen 
dat we van onze boeren houden. Ik zou 
er persoonlijk trots op zijn wanneer 
binnenkort het volgende spotje op de 
radio te horen zou zijn. 

‘Wij Nederlanders zijn trots op onze 
boeren. Ze krijgen de ruimte om te 
ondernemen als ze dat willen. Om te 
vergroenen als ze dat willen. Ze krijgen 
eerlijk betaald voor het eten en drinken 
dat ze iedere dag op onze tafel zetten. 
Ze worden niet langer uitgemolken of 
verstikt door regels en vergunningen. 
Ze krijgen eindelijk weer wat lucht. 
Kijk, daar worden ze blij van. En als de 
boer blij is, zijn wij dat ook. Nederland 
houdt van haar boeren.’

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Vroeger was alles beter? Natuurlijk niet, 
maar ik heb soms enorm veel heimwee 
naar de tijd van toen. Neem alleen al de 
decembermaand. Het was overzichtelijk. 
Je wist als kind wat je eraan had. Je had 
Sinterklaas met cadeautjes en kerst met 
kaarsjes. Punt uit! Sinterklaas begon in 
november met de intocht. Eerder begon de 
middenstand ook niet. Je stond je dan in de 
snijdende kou te verlekkeren voor de ver-
lichtte etalage, met prachtig speelgoed. Och, 
wat kon je mooi dromen en fantaseren en 
wat ik toen niet besefte, maar tegenwoordig 
zeer irritant vindt, er waren geen demon-
straties. Het was een kinderfeest, met de 
nadruk op kinderfeest. Sloeg mijn fantasie 
op hol, dan wist ik wat de realiteit was. 
Een lijstje had ik niet, ik wist van tevoren 
dat dit toch niet vervuld werd. Ik mocht 
6 december altijd om mijn kleren zoeken, 
daarin zaten de cadeautjes verpakt. En 
wat kreeg ik? Een boekje, een dikke sinaas-
appel, een tol, kleurboekje van Sinterklaas 
en Zwarte Piet, zelfgebreide trui, sokken, 
handschoenen en sjaal en ………… een 
speelgoed. Dat kreeg ik, dat kreeg de buur-
jongen of meisje, maar dat kreeg ook de hele 
klas. Dat kon je de volgende ochtend horen 
en zien in de klas. Met de truienparade. Je 
moest zuinig zijn op je trui, want die moest 
ook met de kerst aan, want kerst begon pas 
na Sinterklaas. We waren arm, maar an-
derzijds toch rijk. Ieder kind kreeg wel iets 
en een kinderhand was toen gauw gevuld. 
We leven nu in een rijk land, maar ik vrees 
dat die rijkdom heel beperkt is. Ik weet het 
vrijwel zeker dat er kinderen zijn die niets 
krijgen tijdens de gezellige pakjesavond en 
dat er kinderen zijn die heel veel krijgen. 
Kleine kinderen, met ogen die hoopvol stra-
len voor 5 december en op 6 december tot de 
conclusie komen dat onrechtvaardigheid je 
al jong treft. Dit doet pijn.

Jefanka

COLUMN

Oliebollen iets duurder 
door schaarste olie
DE WESTEREEN - ,,Der is ek elk jier wol wat’’, zegt de 30-jarige Gerard 
Mollema uit Kollum van de Hollandse Gebakkraam die sinds oktober weer 
te vinden is bij Tuincentrum Tuin! in De Westereen. Na twee lockdowns - 
waardoor hij twee keer eerder op zoek moest naar een nieuwe locatie - is 
er dit jaar een nieuw probleem: de olie waarin de oliebollen gebakken 
worden is heel duur en bijna niet verkrijgbaar.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Gerard blijft positief en is blij dat hij 
in het voorjaar nog voldoende olie had 
ingeslagen voor het kermisseizoen. 
,,Mar yn de simmer wie it drama. Der 
wie echt net oan te kommen. Doe’t 
ik de lêste blikken oalje iepen makke 
tocht ik, hoe komt dit? Gelokkich ka-

men der krekt op tiid wer nije pallets 
binnen, mar de prizen binne ferdû-
bele’’, vertelt Gerard. Tel daar de hoge 
energieprijzen bij op en je ontkomt er 
niet aan dat de oliebollen nu duurder 
zijn dan voorgaande jaren. Gerard be-
rekent de prijzen echter niet één op 

één door. ,,De oaljebollen binne no 
per stik 20 sint djoerder. It moat wol 
leuk bliuwe.’’

‘Kwaliteit moat bliuwe’
Tot nu toe krijgt Gerard geen klach-
ten over de prijzen van de oliebollen. 
,,Ik lis it oan de minsken út en dan 
begripe se it wol. De boadskippen 
binne ek djoerder, dus do sjochst it 
oeral.’’ Toch is het voor de oliebol-
lenbakker geen reden om goedko-
pere olie te gebruiken. Gerard bakt 
zijn oliebollen in arachide olie en die 
is duurder dan de rest. ,,Mar de kwa-
liteit moat al goed bliuwe’’, stelt hij. 
Over de toekomst maakt hij zich wel 
wat zorgen. Stel dat het op de lan-
gere termijn allemaal nog duurder 
wordt, komen de mensen dan nog 
wel om oliebollen te kopen? ,,Oal-
jebollen binne in lúkseprodukt, dat is 
miskien it earste dêr ‘t minsken op 
besunigje sille.’’

‘Goeie gearwurking Tuin!’
Toch merkt hij tot nu toe niet dat er 
minder oliebollen verkocht worden. 
Sterker nog, mensen zijn blij dat Ge-
rard weer op zijn oude vertrouwde 
plekje bij Tuin! staat. Zelf is hij daar 
ook blij om. ,,De gearwurking mei Jan 
en Jikke is hiel goed, dus ik hoopje 
dat ik hjir dit jier oant âldjiersdei bli-
uwe kin.’’ Oudjaarsdag valt dit jaar op 
een zaterdag. Volgend jaar dus op een 
zondag. Dan is het de vraag of hij op 
die dag wel oliebollen mag verkopen. 
Vier jaar geleden was dat een pro-
bleem in de gemeente Dantumadiel. 
Maar Gerard probeert nog niet te ver 
vooruit te kijken. ,,Earst dit jier mar 
trochkomme.’’

Openingstijden: maandag tot en met 
donderdag van 10.30 uur tot 17.30 
uur. Vrijdag van 10.30 tot 20.30 uur 
en zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur.
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Alle Dr. Oetker Big Americans pizza’s
Combineren mogelijk
2 dozen** 
Bijv. Dr. Oetker Big Americans pizza Texas, 2 dozen à 435 gram

9.58 4.79
De actieprijzen variëren van 4.79 - 5.49

1+1
GRATIS

1

Volle bak  
voordeel!

Geldig in week 46 maandag 14 t/m zaterdag 19 november 2022

PLUS: graag beeld 
aanleveren

50%
KORTING

**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie
kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting
op de totaalprijs.

Heineken 0.0%  
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat

17.32   8.66 1+1
GRATIS

 

 
 

 

 
 

We gaan  
weer inslaan!

Dubbelfrisss of Taksi 
of siroop 

2 stuks** 
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 
2 pakken à 1,5 liter

4.16 2.08
De actieprijzen variëren 
van 1.29 - 3.29
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Jilt Nicolai en Pieter van der Wijk van de Sint Nicolaas Centrale:

‘De magie van Sinterklaas 
zal altijd blijven bestaan’
KOLLUMERZWAAG/DOKKUM - De mooiste, maar ook de drukste tijd van het jaar is aangebroken voor Jilt Nicolai 
(31) en Pieter van der Wijk (31) uit Kollumerzwaag. Als eigenaren van de Sint Nicolaas Centrale* verhuren zij 
Sinterklaas en Pieten in Friesland, Groningen en Drenthe. Wat begon als het spelen van Sint en Piet in de buurt is 
uitgegroeid tot een bedrijf dat op een zaterdag met acht tot tien professionele Sinterklaasteams op pad gaat om 
bedrijven, verenigingen en mensen thuis te bezoeken.  

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marit Anker

Jilt en Pieter kennen elkaar al vanaf 
de kleuterschool en speelden altijd 
samen voetbal bij Friese Boys in Kol-
lumerzwaag, waar ze nu shirtsponsor 
zijn van het derde elftal met de Sint 
Nicolaas Centrale. Twaalf jaar geleden 
bracht de vader van Jilt hen op het idee 
om een extra zakcentje bij te verdie-
nen door zichzelf te verhuren als Sint 
en Piet. ,,Ja, we doen onze namen eer 
aan’’, lachen Jilt (Nicolai) die zijn eer-
ste optreden Sint Nicolaas speelde en 
Pieter die als zwarte Piet langs de deu-
ren ging. Beide heren hebben slechte 
herinneringen aan hun outfit van die 
tijd. ,,Als je nu op internet zoekt op 
‘slechte Sinterklaas’ kom je een foto 
van mij tegen’’, zegt Jilt die sindsdien 
veel tijd, geld en energie steekt in het 
verhuren van de beste Sinterklaaskos-
tuums en haarwerken. ,,Het moet er 
picobello uitzien.’’ 

Roetveegpieten
Pieter begon zijn ‘carrière’ als zwarte 
Piet met gouden oorbellen, rode lip-
pen en een kroespruik. De verande-
ring van zwarte Piet naar roetveegpiet 
ziet hij als een voordeel. ,,Onze roet-
veegpieten zijn zo mooi opgemaakt 
dat ze voor de kinderen onherkenbaar 
zijn. Ik merk zelfs dat de kinderen nu 
minder bang voor mij zijn waardoor je 
meer interactie krijgt’’, vertelt Pieter. 
De transformatie van zwarte Piet naar 
roetveegpieten is voor de heren vrij ge-
ruisloos gegaan. ,,We hebben de Sint 
Nicolaas Centrale in 2018 overgeno-
men en hebben in 2019 mensen nog 
de keus geboden tussen het huren van 
zwarte of roetveegpieten, maar dat was 

in de praktijk heel lastig. Van roetveeg 
naar zwarte Piet was nog wel haalbaar, 
maar als je onderweg van zwarte naar 
roetveeg geschminkt moest worden 
had je er teveel werk van. We verhu-
ren nu alleen nog roetveegpieten ver-
gelijkbaar met het Sinterklaasjournaal 
en daar krijgen we veel complimenten 
over. Mensen zijn heel enthousiast en 
vooral kinderen reageren vol ongeloof 
en verwondering als Sint en Piet bij 
hun thuiskomen.’’

Met de tijd mee
De mannen uit Kollumerzwaag vin-
den het belangrijk om met de tijd 
mee te gaan. De tijd dat Sint bij be-
drijfsfeesten iets over iedereen uit zijn 
grote boek voorlas is voorbij. In plaats 
daarvan geven Sint en z’n Pieten een 
voorstelling waarbij de Pieten de boel 

op stelten zetten. Uiteraard gaat er 
altijd iets mis, zingen ze met elkaar 
‘Sinterklaasje kom maar binnen met je 
Piet’ en worden tot slot de cadeaus uit-
gedeeld. ,,We proberen het publiek er 
zoveel mogelijk bij te betrekken. Onze 
Sinten en Pieten bestaan voorname-
lijk uit acteurs van theatergezelschap-
pen. Zonder hen zou de Sint Nicolaas 
Centrale niet bestaan’’, benadrukt 
Pieter. Jilt voegt er aan toe dat ze de 
act die ze nu opvoeren geërfd hebben 
van Atze Lubach, van wie ze de Sint 
Nicolaas Centrale in 2018 hebben 
overgenomen. ,,Dat was het jaar na de 
landelijke intocht in Dokkum waar we 
Atze hebben leren kennen. Wij waren 
in die tijd al voor onszelf begonnen 
– onder de naam JiPi Entertainment 
- met het verhuren van Sint en Pie-
ten. Toen ik hoorde dat de landelijke 

intocht in 2017 in Dokkum werd 
gehouden en dat de Sint Nicolaas 
Centrale daarbij betrokken was heb 
ik meteen Atze Lubach een bericht 
op Facebook gestuurd en gevraagd of 
wij daar een rol in mochten spelen. We 
hadden toen al mooie Pietenkostuums 
die we van ons verdiende geld hadden 
gekocht en daarmee trokken we hem 
over de streep.’’

Droom wordt werkelijkheid
En zo geschiedde dat de twee jon-
gemannen uit Kollumerzwaag on-
derdeel uitmaakten van de landelijke 
intocht in Dokkum. ,,Als jongetje 
droomde ik er al van om ‘ooit’ op de 
echte pakjesboot te mogen staan’’, ver-
telt Jilt. Van het één kwam het ander 
want Atze Lubach gaf aan met de 
Sint Nicolaas Centrale te willen stop-
pen en Pieter en Jilt zagen het wel zit-
ten om het over te nemen. ,,In 2018 
hebben we de intocht van Sinterklaas 
in Dokkum nog samen gedaan en in 
2019 speelde Atze voor de laatste keer 
bij ons. In dat jaar hadden we tachtig 
boekingen, waaronder veel bedrijfs-
feesten. In 2020 hebben we ook de 
Sint Nicolaas Centrale in Groningen 
en Drenthe opgezet. Na twee corona-
jaren merken we dat er steeds meer 
aanvragen worden gedaan door be-
drijven, scholen en kleinere intochten 
en gaan we met acht tot tien teams op 
pad. Pieter regelt de routes, planning 
van acteurs en heeft contact met alle 
klanten en ik ben verantwoordelijk 
voor de administratie, inkoop, draai-
boeken en de kostuums. Er gaat geen 
Sint de deur uit zonder hem streng 
toegesproken te hebben voorzichtig 
te zijn met de kleding, want die kos-
tuums en haarwerken kosten duizen-
den euro’s. Het is nauwelijks van echt 
te onderscheiden. Als je aan de baard 
van Sint trekt zegt ie au’’, lacht Jilt. 

De kracht van de 
Sint Nicolaas Centrale
Volgens Pieter is dát de kracht is van 
de Sint Nicolaas Centrale. ,,De spelers 
vinden het geweldig om voor ons te 
spelen. De kleding is professioneel, ze 
verdienen er mee en het mooiste van al-
les is de nazit bij Jilt thuis in het kroegje 
achter zijn woning, onder het genot van 
een drankje en een lekker hapje eten. 
Aan de oude Ringobar, die hier nu te 
vinden is, worden de mooiste verhalen 
vertelt. In die vier weken creëren we 
echt het familiegevoel dat bij het Sin-
terklaasfeest hoort’’, vertelt Pieter. Jilt: 
,,We merken dat mensen ontroerd zijn 
door onze komst, sommige ouders ‘ge-
bruiken’ ons zelfs om te vertellen dat ze 
zwanger zijn of komen met ander goed 
nieuws op deze pakjesavond.’’ 

Inmiddels bezetten de heren uit 
Kollumerzwaag het hele land met Sint 
en Pieten. In Dokkum organiseren zij de 
hele Sinterklaasintocht, van vergunning 
tot uitvoering. Ook worden ze door 
veel grote bedrijven en organisaties 
geboekt voor bedrijfsfeesten of 
Sinterklaasshows. Nieuw dit jaar is 
de Sinterklaasshow in Dokkum (zie 
pagina 7). ,,We verhuren ook wel 
kerstmannen, maar die kan nooit op 
tegen de goedheiligman. Sinterklaas 
leeft als nooit tevoren en wij zijn ervan 
overtuigd dat de magie zal blijven. 
Dit is ook één van de redenen dat wij 
de Sint Nicolaas Centrale hebben 
overgenomen. Wij zijn allebei net ‘heit’ 
geworden en willen dit magische feest 
onze dochters niet ontnemen.’’

*Het sinterklaasverhuurbedrijf bestaat 
uit de Sint Nicolaas Centrale Friesland, 
Sint Nicolaas Centrale Groningen en 
Sint Nicolaas Centrale Drenthe. Voor het 
gemak noemen we het in dit verhaal Sint 
Nicolaas Centrale.

Sint en Pieten gezocht
De Sint Nicolaas Centrale heeft momenteel een team van circa 30 acteurs. 
Als mensen met toneelervaring het leuk vinden om Sinterklaas en/of Piet 
te spelen, horen Jilt Nicolai en Pieter van der Wijk het graag, mede omdat 
zij het ieder jaar drukker krijgen. Dit jaar waren er al meer dan tweehonderd 
boekingen. Vooral goeie Sinterklazen zijn schaars. 

Meer informatie: info@sintnicolaascentralefriesland.nl 

Jilt Nicolai en Pieter van der Wijk van de Sint Nicolaas Centrale.

Na twee coronajaren was het weer een drukte van 
belang tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn 
Pieten in de historische binnenstad van Dokkum. 
Foto: Marit Anker
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Afspraak maken?
Bel 0511-441705 of maak

Brillen voor Friesland
Op de terugweg uit de Alpen liep ik deze zomer 
in Keulen langs een optiekzaak met een opval-
lende etalagetekst: ‘Brillen voor Keulen’. ‘Die 
durft’, dacht ik. Al krijgen wij ook klanten uit de 
hele regio, van Ameland tot Beetsterzwaag. Zelfs 
mensen die verder weg wonen, komen speciaal 
voor ons. Vandaar - met een knipoog - de titel 
van dit stuk.

Volgens de Consumentenbond scoren onafhankelijke 
opticiens beter dan de ketens. De meerderheid van 
vijfduizend ondervraagden geeft hogere cijfers voor de 
deskundigheid en klantvriendelijkheid van het personeel. 
Dat blijkt uit een recent onderzoek. Herkenbaar, want 
die waardering krijgen mijn collega’s Fenna Bekkema, 
Hinke Haarsma en ik ook van onze klanten.

Oogzorg
Wij gaan nog een stap verder: behalve deskundigheid en 
klantvriendelijkheid bieden we ook professionele 
oogzorg. Hinke en ik zijn allebei op hbo-niveau opgeleid 
als optometrist en we scholen ons 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.

Onderzoeken vergoed
Sinds een jaar 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, dan 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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Stichting Altijd Doen is weer terug met het kerstdiner

‘Juist nu kunnen mensen  
wel een verzetje gebruiken’
DOKKUM - Het is alweer zeventien jaar geleden dat de Stichting 
Altijd Doen! uit Dokkum voor het eerst een kerstdiner organiseerde 
voor mensen die het financieel wat minder hebben of zich eenzaam 
voelen tijdens de feestdagen. Sindsdien is het kerstdiner uitgegroeid 
tot een jaarlijks terugkerend festijn. Ook organiseert de stichting 
inmiddels andere activiteiten voor mensen die het niet altijd even 
gemakkelijk hebben. ,,Juist in deze moeilijke tijden kunnen zij wel 
een verzetje gebruiken.’’

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Joke Grau vergeet nooit meer de 
kerstavond dat ze de boot naar de 
wal had gemist. Ze kon daardoor 
niet bij haar familie zijn en bedacht 
zich dat zij waarschijnlijk niet de 
enige was. Zo kwam ze op het idee 
om iets te betekenen voor mensen 
die rond deze tijd van het jaar alleen 
zijn. ,,Dit was voor ons de aanlei-
ding om een avond te organiseren 
voor mensen die wel wat gezel-
ligheid konden gebruiken en zo 
is Altijd Doen! begonnen’’, vertelt 
bestuurslid Tine Schregardus. On-
der het motto ‘dat moeten we Altijd 
Doen – werd een gezellige avond 
georganiseerd waar de eerste keer 25 
mensen op af kwamen. ,,We hebben 
met elkaar een uitgebreid kerstdi-
ner klaargemaakt en al die mensen 
twee kerstpakketten gegeven met 
als opdracht: geef je tweede pakket 
aan iemand die het ook kan gebrui-
ken en neem die persoon volgend 
jaar mee naar de kerstavond.’’ Van 
het één kwam het ander. Inmid-
dels organiseert de Stichting Altijd 
Doen! jaarlijks een kerstdiner – of 
een stamppotbuffet - waar zo’n 150 
mensen op af komen. 

Vakantiedag jonge gezinnen
Niet alleen die kerstavonden zijn 
gezellig, ook de vrijwilligers zelf 
vinden het hartstikke leuk om met 
elkaar te brainstormen. ,,De verga-
deringen duren nooit zo lang, de 
nazit wel’’, vertelt Tine. De groep 
vrijwilligers is door de jaren heen 

steeds groter geworden. ,,We wa-
ren eerst alleen met vier vrouwen 
en kwamen deze mannen tegen op 
een verjaardagsfeestje. Toen hebben 
we gewoon gevraagd of ze vrijwilli-
gerswerk met ons wilden doen. Dat 
wilden ze wel en ze zijn nooit meer 
weggegaan.’’ De Vakantiedag voor 
jonge gezinnen met kinderen vindt 
Herman Bakker – die ook al jaren 
is betrokken bij de stichting – min-
stens zo leuk om te organiseren als 
het kerstdiner. ,,Daar zijn we tien 
jaar geleden mee begonnen. Ons 
belangrijkste doel is deze kinderen 
een leuke dag te bezorgen zodat zij 
ook iets te vertellen hebben tijdens 
het kringgesprek op school. Dit jaar 
waren er ook Oekraïense kinderen 
mee.’’ Marcel Dol voegt er nog aan 
toe dat ook de samenwerking met 
verzorgingshuis Dongerheem bij-
zonder was. ,,Dit heeft zelfs tot de 
komst van een echt circus geleid.’’ 

Iedereen is welkom
Onderscheid tussen wie in aanmer-
king komen voor zowel het kerst-
diner als de Vakantiedag maken 
de vrijwilligers niet. Iedereen uit 
Dokkum en omliggende dorpen is 
welkom. Het kan gaan om men-
sen die alleen zijn en weinig soci-
ale contacten hebben of mensen 
die hun baan verloren hebben en 
daardoor in een nare financiële situ-
atie terecht zijn gekomen. Maar ook 
mensen die hun partner zijn verlo-
ren en geen contact meer durven te 

maken met mensen kunnen bij ons 
terecht. ,,Wat de reden ook mag 
zijn, wij willen graag een gezellige 
avond vol entertainment en lekker 
eten bieden aan mensen die in een 
sociaal isolement zitten’’, zegt Karel 
Hellinga. De vrijwilligers merken 
wel dat de drempel voor sommigen 
hoog is om zich aan te melden voor 
het kerstdiner. ,,Maar als ze eenmaal 
de stap hebben gezet komen ze elk 
jaar weer. Er zijn zelfs hele mooie 
vriendschappen uit ontstaan.’’

Kerstdiner op 20 december
Dit jaar vindt het kerstdiner plaats 
op dinsdag 20 december vanaf 16.00 
uur in restaurant De IJsherberg in 
Dokkum. ,,De samenwerking met 
de IJsherberg is geweldig en ook en-
tertainers uit de regio bieden graag 
hun diensten aan voor een gezel-
lig avondje muziek of cabaret. De 
stichting heeft mede door onze 
vele acties bekendheid in de regio 
opgebouwd en het enthousiasme 
slaat over op de sponsoren’’, stellen 
de vrijwilligers. Zonder de steun van 
de trouwe sponsoren – van mid-
denstand tot serviceclubs als Lions 
en Rotary tot particulieren – kan de 
stichting haar activiteiten niet orga-
niseren. Maar het belangrijkste vin-
den de vrijwilligers de waardering 
die ze krijgen van de bezoekers. ,,Ze 
gaan elk jaar met een ‘big smile’ naar 
huis, bedanken ons en zeggen dat 
ze volgend jaar weer van de partij 
zijn. Dit jaar hebben we er allemaal 
extra veel zin in, want door corona 
kon het twee jaar achter elkaar niet 
doorgaan.’’

Voor meer informatie of aanmel-
den, zie www.altijddoen.nl of bel 
met Tine Schregardus, tel: 06-
14514195. Aanmelden kan tot 14 
december. Mensen die niet mobiel 
zijn kunnen gehaald of gebracht 
worden. Diëten graag doorgeven.  

De Grote Sint Show in de 
Bonifatiuskapel

DOKKUM - De Sint Nicolaas Centrale Friesland organiseert dit jaar voor het 
eerst de Grote Sint Show in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Het belooft 
een groot muzikaal Sinterklaasfeest te worden vol met verrassingen. De 
verrassingspiet heeft samen met de CoolKids speciaal voor Sinterklaas 
een surpriseparty georganiseerd. Verrassingspiet nodigt iedereen uit om 
dit feest met elkaar te vieren, maar sssst Sinterklaas weet van niets! 

Verrassingspiet, soms een tikkeltje chaotisch, heeft zijn uiterste best gedaan om 
het cadeau voor Sinterklaas te regelen. Maar dan gaat er tóch iets mis… als dat 
maar goed komt! Zing, swing en beleef deze Sinterklaasshow mee. Vergeet je 
niet een tekening mee te nemen voor Sinterklaas? Verrassingspiet weet zeker dat 
Sinterklaas dit heel erg leuk zal vinden!

De eerste show is op zondagavond 20 november van 17.00 uur tot 18.15 uur, 
maar wellicht komen er nog meer shows! Houd daarom voor meer speeldata de 
website in de gaten. Bestel je kaarten op www.sintshowdokkum.nl  

Een tas vol 
lekkers voor de 
puzzelwinnaars

DOKKUM - Een feestelijke bij-
eenkomst was het vorige week 
zaterdag bij de nieuwe vestiging 
van Van der Bijl in Dokkum. 
Daar kwamen de winnaars van 
de Herfstpuzzel van De Wester-
eender bijeen om hun prijs in 
ontvangst te nemen. 

Foto: Klasina van der Werf

Uitgever Pieter Jan Heidstra ver-
telde dat zij waren gekozen uit maar 
liefst 500 inzendingen. Iedereen 
had de oplossing ‘Boswandeling’ 
goed. Anna van der Bijl had voor de 
winnaars een tas gevuld met taart, 
chocola en andere lekkernijen van 

de ambachtelijke bakker. Zij was er 
verbaasd over hoeveel mensen De 
Westereender lezen. ,,We hebben 
heel veel leuke reacties gekregen 
op ons artikel in de krant’’, vertelt 
Anna. Voor de deelnemers die deze 
keer niet hebben gewonnen met de 
puzzelwedstrijd is er goed nieuws. In 
de speciale kersteditie in december 
is er opnieuw een puzzel te vinden 
in de leukste krant van Noordoost-
Friesland, met nóg meer prijzen.

Op de foto van links naar rechts: 
De prijswinnaars Nyk de Jong uit 
Ternaard, Janny Kamminga uit 
De Westereen, Pauline Meinsma 
uit Rinsumageast, Janita Prins uit 
Kollumerpomp en Hedzer de Jong 
uit Dokkum. De prijzen werden 
uitgereikt door uitgever Pieter Jan 
Heidstra van De Westereender en 
Anna van der Bijl van Bakkerij Van 
der Bijl.

Op de foto, de bovenste rij, v.l.n.r: Tine Schregardus, Kees Theissen, Foke Dijkstra, Anne Hellinga, Joke Grau.
Onderste rij: Herman Bakker, Marcel Dol, Willy Broekstra, Karel Hellinga, Johan Dijkstra.
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Betoverend entertainment 
Luister naar prachtige kerstmuziek 
en geniet van veelzijdig straattheater. 
Kleine en grotere acts op diverse loca-
tie in de binnenstad worden verzorgd 
door de theatertijgers oftewel de stu-
denten van het Friesland College uit 
Leeuwarden. 

Nieuw dit jaar zijn de op stelten van 
1,50 meter gaande gouden boomfi-
guren die zorgen voor een vervreem-
dende act. 

Pieter Lanting speelt van 15.00 tot 
19.00 uur traditionele kerstliederen 
op het orgel in de Grote Kerk. Bij-
zonder zijn ook de vele koren die voor 
de echte kerstbeleving zorgen. Zo 
maakt Sjonge Jonge uit Grou onder-
deel uit van de Korencarrousel in de 
Grote Kerk, net als popkoor Opus 3 
uit Dokkum. Ook het Popkoor uit de 
Westereen is weer van de partij, dit 
jaar voor het eerst in de Grote Kerk. 
Deze koren zingen graag melodieuze 
popmuziek, maar ook de kerstoptre-
dens zijn lekker swingend en nodigen 
uit tot meezingen. 

Kruimeltje, dansers en winterkonin-
gin op de Markt

De nieuwe Musicalklas van DansStudio 
Dokkum startte in september met een 
enthousiaste groep van 20 kinderen in de 
leeftijd van 7-12 jaar. Ze voeren vrijdag 
om 16.30 uur en 17.30 uur een stukje 
uit ‘Kruimeltje’ op en op de Kerstfair 
heeft Dokkum dus een heuse primeur! ’s 
Avonds om 19.00 uur en 20.00 uur zijn 
er nog optredens van diverse dansgroe-
pen van Dansstudio Dokkum te zien.

De Winterkoningin 
Wit als sneeuw en ijskoud staat zij 
naast de IJsfontein op de Markt. Met 
haar fonkelende ijskristallen is het een 
echte winterkoningin die met haar 
lichtgevende scepter heerst over de 
bezoekers van de kerstfair.

Kramen, kramen en nog eens kramen... 
Sneup tussen alles wat de standhou-
ders u te bieden hebben. Leg de laatste 
hand aan uw kerstversiering, of koop 
nog net dat ene kerstcadeau voor on-
der uw boom. 

Ooit is de kerstfair gestart met de 
ondernemers in de dop van de Friese 
Poort ROC. Tegenwoordig presente-
ren zij zich samen met leerlingen van 
het Dockinga Collega en Pro On-
derwijs achter de kramen in de Bo-
terstraat. Dit is hét gebied van deze 
mini-ondernemers met een grote 
toekomst!

Foodtrucks en duizenden lichtjes
Geniet tussendoor ook van lekkere 
wafels, flammkuchen, pulled pork, 
glühwein, churros of ambachtelijke 
patat. 

De vele duizenden lichtjes zorgen 
voor een adembenemend tafereel. De 
masten, gevels en kramen zijn uitbun-
dig versierd.

Voedselbank 
Tussen alle kramen vindt u ook een 
stand van de Voedselbank. Het aan-
tal cliënten is dit jaar toegenomen 
en de vrijwilligers hebben het daar-
door drukker dan ooit. Ze vertellen 
graag over het werk dat zij doen en 
waarom uw hulp NU juist zo nodig 
is. Laten we met elkaar ook stilstaan 
bij de mensen die het moeilijk hebben 
in deze tijd. Dat is tenslotte waar de 
kerstgedachte om draait.

Joris’ kerstboom
Ook dit jaar is Joris Linssen weer bij 
de Kerstfair in Dokkum aanwezig om 
mensen in het licht te zetten. Hij ver-
zamelt verhalen over de meest bijzon-
dere personen, die allemaal een plekje 
in de grote kerstboom op de Zijl krij-
gen. Inmiddels is Joris’ kerstboom een 
ware traditie; een lichtpuntje in de 
donkere decembermaand en een mo-
ment om samen terug te blikken op 
het afgelopen jaar.  

Joris’ kerstboom is te zien van 19 tot 
en met 22 december om 22.10 uur 
en 23 december om 22.20 uur 
bij KRO-NCRV op NPO 2. 

Bezoek het Kerststadhuis
Altijd al eens een kijkje in het stadhuis 
van Dokkum willen nemen? Speci-
aal voor de Kerstfair is het stadhuis 
aangekleed in kerstsferen en vrij toe-
gankelijk voor het publiek. In de im-
posante trouwzaal staat een feestelijk 
gedekte tafel met overheerlijk banket 
van Bakkerij van der Bijl. De kachels 
van Klaver Haardencentrum Fries-
land verspreiden een zachte vuurgloed 
vanuit de schouw en onder de kerst-
boom liggen de cadeautjes klaar om 
uitgepakt te worden. 

Moai mei Blommen uit Oosternij-
kerk is verantwoordelijk voor de schit-
terende groene aankleding van zowel 
de trouwzaal als de kamer van burge-
meester en wethouders. In de B&W 
kamer verzorgt zij korte workshops 
van circa 15 minuten. Wil je thuis zelf 
aan de slag, dan kan het benodigde 
materiaal ter plekke gekocht worden.

ZATERDAG Intieme Wintermarkt
Nieuw dit jaar is dat de Markt in 
Dokkum op zaterdag 10 december 
wordt omgetoverd in een intieme 
Wintermarkt. Op die dag zijn ruim 
twintig kramen aanwezig met o.a. 
kerststukken, houten sterren, zachte 
woondekens, en nog meer kerstarti-
kelen. Kortom alles om het huis kerst 
en winterklaar te maken en daarnaast 
zorgen de foodtrucks hier voor de 
inwendige mens. Dansstudio Dok-

kum verzorgt hier dansop-
tredens (15.30 uur 

/ 17.30 uur en 
18.30 uur), de 

dieren uit de 
levende kerst-
stal knabbe-
len hier nog 
steeds lekker 

van het stro en 
de Grote Kerk is 

open voor een muzi-

kaal programma met onder andere de 
Bigband Drachten. De Intieme Win-
termarkt vindt plaats van 14.00 tot 
19.00 uur om op zondag af te sluiten 
met een concert.
Altijd een feest voor de kinderen: ezels 
en schapen op het stro die je bijna aan 
kunt raken. De levende kerststal is er 
zowel op vrijdag als op zaterdag.

ZONDAG Big Band Leeuwarden ‘73 
Het kerstweekend in Dokkum wordt 
op zondagmiddag 11 december afge-
sloten met een swingend kerstconcert 
door Big Band Leeuwarden ‘73.  Zan-
geres Elly May Efdé,  de Friese lady 
of jazz, en gastzangers Carin Seegers 
en Eric Ennema (Omrop Fryslân) ne-
men de zang voor hun rekening. 

Locatie:  Grote Kerk
Tijd:   15.30-17.30 uur 

(incl. pauze)
Entree: €7,50

Kerstfair Dokkum 
Een magisch sprookje!

DOKKUM - Het is alweer drie jaar geleden dat 
de Kerstfair in Dokkum voor het laatst werd 
gehouden. Op vrijdag 9 december van 14.00 
tot 21.30 uur is het weer zover, dan vindt de 
twaalfde editie plaats van de sfeervolle Kerst-
fair in de mooiste stad van het Noorden. Niet 
alleen op vrijdag is Dokkum in de kerstsfeer 
gehuld, een dag later gaat het feest verder 
met een intieme wintermarkt.

De compacte historische binnenstad van Dokkum 
lijkt te zijn gemaakt voor een kerstfair. Verlichte 
schepen in de grachten, dennengroen en houtsnippers 
toveren de binnenstad om tot een magisch kerstdorp. 
Door de vele figuranten die in Dickensstijl langs de 
grachten en tussen de marktkraampjes lopen, waan je 
je even in het Victoriaans Londen van 1843, de tijd 
dat Dickens zijn ‘A Christmas Carol’ schreef.

De houtsnippers kraken aangenaam onder de schoe-
nen, de geur van rook en hout die vrijkomt uit de 
vuurtonnen brengt een winterse sfeer met zich mee. 
Slenter langs het aanbod van de vele standhouders 
die de eeuwenoude binnenstad vullen met hun uitge-
breide assortiment aan kerstwaren en winter-wonen 
gerelateerde artikelen. Geniet van de klanken van ko-
perblazers, kerstkoren en de betoverend mooie acts. 
Oftewel, beleef het kerstsprookje in de historische 
binnenstad van Dokkum.

Foto: Marit Anker

Meer informatie:
www.kerstfairdokkum.com

Volg Kerstfair Dokkum 
ook op

en

Groot gelegenheidskoor

Het gelegenheidskoor wordt al-
tijd spontaan gevormd, het is een 
meezingconcertje. Er is plaats 
voor iedereen. Oud, jong of 
jonger, man of vrouw, geoefende 
tenoren of stiekeme douchezan-
gers. U bent allemaal nodig. 

De tekst wordt ter plekke uitge-
deeld door figuranten op de Dijk. 
Deelnemers stellen zich op op 
de kade en of op De Dijk (voor 
de Rabobank) en een gelegen-
heidsdirigente houdt het koor in 
de maat. Het gelegenheidskoor 
zingt vijf bekende kerstliederen 
op deze mooiste locatie van 
Dokkum: daar waar ooit het 
zoute zeewater werd gescheiden 
van het zoete landwater.
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BIJ IEDERE AANKOOP ONTVANGT U 1 LOT, VERVOLGENS 
ONTVANGT U BIJ ELKE € 5.00 EEN VOLGEND LOT. 

Loten kunnen ingeleverd worden 
tot en met 6 december 12.00 uur.
Trekking: 6 december in De Hossebos. 

Inlichtingen: Sjieuwke de Beer, info@treast.nl en organisatie Westereender Keaplju

De aktie loopt 
van 12 november 
t/m 5 december!

MIDDENSTANDSVERENIGING ZWAAGWESTEINDE

•  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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DEZE AKTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Vergunningnummer: 20201018- 23 okt. 2020 - K.v.K. Endhoven

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een  
volgend lot. Aktie loopt van 14-11-2020 t/m 05-12-2020 

LET OP: inleveren mogelijk tot maandag 7-12-2020, 12.00 uur! 

 

Woning verkopen? 

All-in voor € 1.195,- 

0511-445511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geld & Woning De Westereen 

Meer dan makelaar! 

 

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,-  

een volgend lot. Aktie loopt van 13-11-2021 t/m 5-12-2021  

Let op: inleveren mogelijk tot maandag 6-12-2021!

vergunningsnummer 20211021 Amsterdam, 27 oktober 2021 
Vergunningnummer: 20221015 .Amsterdam, 19 oktober 2022

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een  
volgend lot. Aktie loopt van 12-11-2022 t/m 05-12-2022 

LET OP: inleveren mogelijk tot dinsdag 6-12-2022, 12.00 uur! 

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een 
volgend lot. Inleveren van 14-1 1-’15 t/m 05-12-’15. 

Kijk voor de uit slagen op www .westereenderkeaplju.nl

Vergunningnummer *-*** K.v .K. Noord-Nederland

DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een 
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.

LET OP: inleveren mogelijk tot donderdag 06-12-’18 12.00 uur! 

Vergunningnummer 4-461  24-10-2018  K.v.K.Groningen

Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een 
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.

LET OP: inleveren mogelijk tot donderdag 06-12-’18 12.00 uur! 

Vergunningnummer 4-461  24-10-2018  K.v.K.Groningen

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

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

•   Brugchelencamp
Zorgcentrum Brugchelencamp 1, 
tel. 448181

•   PLUS supermarkt
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•   Dantuma, Slagerij
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

•   Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Fogelsang 69, tel. 447170

•   Hubo De Westereen 
Tolwei 22, tel. 444747

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

•   Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•   Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•   Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

•   Restaria Rinse’s Fish & Food
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659

•   Sake Store
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•   Schoonheidssalon Le Cygne
Noarderstasjonsstrjitte 65, tel.: 449888

•   Simone’s Beautysalon
Skoallestrjitte 7, tel. 06 18051825
info@simones-beautysalon.nl  

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

•   Tuincentrum Tuin!
Boppewei 17, tel. 443180

•   Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  tel. 442121

•   Xu Sheng, Chinees 
Indisch Restaurant 
Noarder Stasjonsstrjitte 13  tel. 441824
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De Natuurlijke Bron
Het is dan uiteindelijk toch herfst geworden. Ik heb het idee dat de vogel-
trek in de regio min of meer onopvallend, tenminste voor mij, is verlopen. 
Zo besef ik nu ineens, dat ik de tjiftjaf afgelopen herfst amper heb ge-
hoord en dat ik tot nu toe geen groepen koperwieken of kramsvogels heb 
gezien. Daartegenover staat echter dat de vlinders tot begin november 
nog aanwezig waren. Ieder seizoen is anders, iedere dag is anders. Herfst 
de tijd van de paddenstoelen, de tijd van kinderen die met de bladeren 
van bomen spelen. Dicht bij de natuur zijn.

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

Ik ga er deze keer twee speciale mel-
dingen, die ik de afgelopen maand 
kreeg, uithalen. De eerste was bij Ike 
Bijlsma in Twijzelerheide. Een natuur-
liefhebber met het hart op de juiste 
plaats die gerust een kenner genoemd 
mag worden wat betreft paddenstoelen. 
Dit was ook de aanleiding van het ge-
sprek. Een bijzondere paddenstoel die 
ik nog nooit had gezien. Een nieuwe 
soort voor mij. Hij wees mij ook op een 

huismus met een geheel witte kop. Hij 
zat tussen een mooi groepje huismus-
sen. Heel mooi en voor mij ook heel 
bijzonder. De tweede was een waarne-
ming op Natuur in De Westereen. Een 
geheel witte spreeuw was in De Wie-
ken gezien. Een aantal prachtige foto’s 
van deze spreeuw boeiden mij enorm. 
Zelf heb ik hem helaas niet mogen 
zien, omdat ik ergens anders een fraaie 
fietstocht aan het ondernemen was.

Was de spreeuw een albino? Komt 
het vaak voor dat vogels en dieren een 
andere kleur hebben. Velen kennen de 
merels met witte veren. Enige maanden 
geleden mocht ik in de Fûgelhelling in 
Oerterp een lezing meemaken van de 
auteur van het recent verschenen en  
schitterende boek ‘Zwarte merels witte 
merels’, over kleurafwijkingen bij vo-
gels, een aanrader. Oorzaak en vervolg. 
Een boek dat heel gedetailleerd is en 
vrijwel alle vormen van kleurafwijkin-
gen beschrijft. Samen met Marcel van 
Kammen, de man achter de facebook 
pagina ‘Kleurafwijkingen bij vogels & 
andere dieren in de vrije natuur’, met 
daarop vele prachtige foto’s, heb ik 
hieronder een klein overzicht gemaakt.

Albinisme
In alle mutaties die als groep onder de 
noemer albinisme vallen is er een afwij-
king in het melaninevormingsproces 
waardoor er geen melanine wordt ge-
vormd (albino), of het melanine heeft 
een andere kleur omdat het vormings-
proces niet volledig was. Bruin is de 
meest bekende hiervan. In feite is bruin 
de meest algemeen voorkomende mu-
tatie bij vogels, maar omdat de 
veren snel verbleken in het 
(zon)licht worden vogels 
met deze kleurafwijking 
vaak niet als zodanig 
herkend (vaak worden 
ze ‘uitgescholden’ voor 
leucist). Albino’s heb-
ben veelal slechter zicht 
dan normale exemplaren, 
wat vooral bij insectenjagers als 
bijvoorbeeld de boerenzwaluw ervoor 
zorgt dat ze zelden de volwassen leef-
tijd bereiken. Eén van de bekendste al-
bino’s uit het dierenrijk was de gorilla 
genaamd ‘Sneeuwvlokje’. Deze gorilla 
was van 1967 tot 2003 te bewonderen 
in de dierentuin van Barcelona en was 
voor zover bekend de enige albino go-
rilla op de wereld. In 2001 werd bij het 
dier huidkanker geconstateerd, waarna 
de dierenarts ‘Sneeuwvlokje’ in 2003 
heeft laten inslapen.
Enkel bij de mutatie ‘albino’ heeft het 
dier rode ogen, bij de mutatie ‘tempe-
ratuur gereguleerd albinisme’ of ‘bruin 
albinisme’ is dit niet het geval.

Leucisme en progressive greying
Beide afwijkingen zijn het gevolg van 
de afwezigheid van pigmentvormende 
cellen. In Leucisme is dat altijd erfe-
lijk en zijn de witte veren al aanwezig 
vanaf de geboorte. Leucisme kan to-
taal zijn (helemaal wit) of gedeeltelijk 
(bont). Leucisme is relatief zeldzaam. 
Vogels met afwijkende witte veren zijn 
erg algemeen maar dat wordt veroor-
zaakt door progressive greying (pg) 
en niet leucisme. Bij pg verdwijnen 
de pigmentvormende cellen pas op 
latere leeftijd. Het jeugdkleed is altijd 
normaal gekleurd. Met elke rui neemt 
het aantal witte veren toe. Bij pg in een 
beginnend stadium zijn de witte ve-
ren vaak willekeurig over het lichaam 
verspreid terwijl bij leucisme vaak de 
witte veren in groepen voorkomen.

Melanisme
Er zijn veel verschillende vormen van 
melanisme en in alle gevallen is het 
melanine pigment zelf niet afwijkend 
maar is het aanwezig op plaatsen in de 
veren waar het normaal gesproken niet 
voorkomt. Hierdoor kan een vogel dus 
donkerder zijn omdat er meer donker 
melanine aanwezig is dan normaal en 
dus ook op plaatsen waar dat anders 
niet voorkomt (zoals de witte wangen 
van de koolmees). Melanisme geeft 
echter niet altijd een donker verenpak. 
Als het melanine door de mutatie op 
ander plaatsen in de veren wordt af-
gezet kan dat een totaal ander veerpa-
troon geven, maar dat hoeft geen don-
kerder uiterlijk te veroorzaken.

Zin in fotoshoot
HARLINGEN - Het is echt herfst, 
maar het regenachtige weer weerhoudt 
mij er niet van om op pad te gaan! De 
dagen die enigszins zonnig zijn be-
nut ik graag, ditmaal in de haven van 
Harlingen. Deze haven is bereikbaar 
met de trein, ideaal en tenslotte een 
haven met leuke vogelsoorten als de 

Dodaars, Aalschol-
ver en dus ook de 
Wulp. Die laatste 
soort, de Wulp, ziet 
u op de foto. Meestal is deze soort re-
delijk schuw zodra je er een camera-
lens op richt, maar dit exemplaar had 
kennelijk wel zin in een fotoshoot.

De 20-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

Ree met wit kalfje

Scholekster 
(progressive greying), Swea-

cher Mieden. 
Zelfde ex.  

Verschil 9 jaar.

Scholekster
(Rood albinisme)

Boerenzwaluw 
(albinisme)

De witte spreeuw in De Westereen (leucisme)
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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

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s

Babi Pangang + Tjap Tjoy
1/4 Kip

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 23,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Kai (5 stuks)
Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté

Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)

 Voor slechts € 27,95
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, 

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl
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Klaas Korte van Kaartje2Go:

‘De reek komt 
aanst wer út de 
drukparsen!’
DOKKUM - Als hij íets niet wil worden dan is het wel directeur van een 
eigen bedrijf. Klaas Korte (50) hoort het zichzelf als tienjarig jongetje 
nog roepen. Zijn ouders hebben een machinebedrijf in Dokkum en Klaas 
merkt hoe de werkdag van z’n heit en mem ook na sluitingstijd gewoon 
doorgaat. Veertig jaar later staat hij samen met z’n neef Foppe Strikwerda 
als directeur aan het roer van Kaartje2Go, één van de grootste online 
wenskaartenwinkels van Nederland. ,,Dit aventoer hie’k sels ek net foar 
mooglik hâlde kind’’, lacht hij.

Tekst: Nynke van der Zee

Online een kaartje uitkiezen, een 
tekst typen en het eindresultaat met 
één klik op de knop laten versturen. 
Het is tegenwoordig de normaalste 
zaak van de wereld. Maar in 2006 
staan Foppe en Klaas aan de wieg 
van deze geheel nieuwe digitale 
wenskaartenwinkel. ,,Ik wurke doe 
by Canon, de fabrikant fan fototas-
tellen’’, vertelt Klaas. ,,Ik seach hoe’t 
der hieltyd mear produkten kamen 
dêr’tst in foto op drukke litte koest. 
Fan kofjemokken oant kessentsjes. 
Dat brocht my op it idee om sels in 
webside te bouwen dêr’t minsken 
kadootsjes mei harren foto bedrukke 
litte koenen.’’

Gedrukt in Fryslân
Aangezien Klaas zelf geen kaas heeft 
gegeten van de bouw van websites 
laat hij dat gedeelte over aan z’n 
neef Foppe Strikwerda. ,,Op ús sou-
derkeamer stutsen wy elk frij oerke 
yn de opbou fan ús bedriuw. Foppe 
boude oan de webside, ik boude oan 
ús netwurk fan klanten en partners.’’ 
Geboren en getogen in Dokkum 
kiest Klaas voor een bekende Friese 
drukker. ,,Fan begjin ôf oan wurde ús 
kaartsjes drukt by drukkerij Van der 
Eems yn Easterein’’, vertelt hij zicht-
baar trots. ,,Dat begong mei in pear 
hûndert yn it begjin, mar yntusken is 
it net mear te tellen.’’

‘It tal kaartsjes dat wy 
stjoere op in dei is net 

mear te tellen’

Beide heren schrijven zich zestien 
jaar geleden in bij de Kamer van 
Koophandel onder de naam Foto-
2Go. Maar al snel passen ze de naam 
aan in Kaartje2Go. ,,Us oarspron-
klike doel wie om allerhanne saken 
te bedrukken, mar de kaartsjes gon-
gen sa goed, dat wy ús dêr folslein op 
talein ha’’, legt Klaas uit. ,,Al it jild 
dat wy yn de earste jierren fertsjin-
nen, stutsen wy yn ús webside. Ek de 
klantenservice dienen wy yn it beg-
jin sels. Alle lytse foutsjes pasten wy 
fuortendaliks oan. Dêrtroch koenen 
wy rap útgroeie ta in wenskaartewin-
kel dy’t net ûnderdocht foar grutte 
bedriuwen as Greetz en Hallmark.’’ 

Designers uit binnen- 
en buitenland
Zestien jaar na de start telt het as-
sortiment van Kaartje2Go meer dan 
25.000 kaarten waar websitebezoe-
kers uit kunnen kiezen. En iedere 
dag wordt het aanbod ververst met 
nieuwe ontwerpen. Foppe en Klaas 
werken namelijk samen met talloze 
designers uit binnen- en buitenland, 
die de kaartjes ontwerpen. ,,As wy in 
kaartsje ferkeapje, dielt de designer 
mei yn de winst’’, legt Foppe uit. ,,Sa 
kinne wy alle dagen nije kaartsjes oa-
nbiede en is der foar alle smaken wol 
in passend ûntwerp. Fan in trouw-
kaart oant in rouwkaart en fan in nije 
baan oant in nij hûs.’’ 

Net zo hard als het aantal kaartjes 
in de afgelopen jaren is gegroeid, zo 
groeit ook het aantal medewerkers 

dat Foppe en Klaas in dienst heb-
ben. Waar de heren beginnen als 
tweemansbedrijf telt het personeels-
bestand van Kaartje2Go anno 2022 
meer dan honderd medewerkers. 
,,Us grutste ôfdieling is ús klanten-
service’’, vertelt Klaas. ,,Alle dagen 
binne der sa’n 20.000 minsken dy’t 
in kaartsje fia ús webside ferstjoere. 
As der fragen binne, dan kinne se 
ús belje, appe of maile. Wy kieze der 
foar om goed berikber te wêzen. Dêr 
skoare wy echt goeie sifers mei.’’ 

De Champions League winnen
Jaren achtereen scoort Kaartje2Go 
uitstekend tijdens testen van de 
Consumentenbond en televisiepro-
gramma Kassa. Positieve publiciteit 
die de heren alleen maar motiveert 
om hun diensten nog verder te ver-
beteren. En met succes, want in 2021 
mogen Foppe en Klaas de Shopping 
Award in ontvangst nemen. Meer 
dan driehonderd experts en hon-
derdduizenden consumenten roepen 
Kaartje2Go uit als beste webwinkel 
van heel Nederland. ,,Dat fielde as it 
winnen fan de Champions League’’, 
glundert Klaas. ,,Doe’t wy yn 2006 

starten, koenen wy allinnich mar 
dreame fan de Shopping Awards. 
Wa hie ea tocht dat we ‘m sels winne 
soenen?!’’

‘Us boereferstân seit: kalm 
oan, dan komst it fierste’

Het runnen van een eigen bedrijf 
blijkt één groot avontuur, ontdekte 
Klaas de afgelopen jaren. ,,Kaart-
je2Go hat ús al safolle moaie din-
gen brocht. Dit aventoer hie’k net 
foar mooglik hâlde kind doe’t ik yn 
2006 boppe op souder siet. Sels nei 
16 jier is der alle dagen wol wer in 
nije útdaging dêr’t ik my yn fêst bite 
kin. Sa sette wy no ús earste stappen 

yn België en Dútslân. Dat pakke wy 
hiel foarsichtich oan. Dêrby komt 
ús Fryske boereferstân goed fan pas. 
Net te hurd wolle. Kalm oan, dan 
komst it fierste.’’

Rook uit de persen
Van kalmte is de komende maand 
echter geen sprake. Met de kerstda-
gen en de jaarwisseling voor de deur 
maken alle medewerkers zich gereed 
voor een ware lawine aan bestel-
lingen. In de decembermaand wor-
den er maar liefst anderhalf miljoen 
kaartjes besteld, gedrukt en verstuurd 
via de website. ,,De reek komt som-
tiden fan de drukparsen by drukkerij 
Van der Eems. ‘Allinnich mar troch 
dyn rótkaartsjes!’, ropt Durk Jorrit 
van der Eems dan as ik lânskom’’, 
grijnst Klaas. ,,Machtich moai!’’

Klaas Korte uit Dokkum is samen met z’n neef Foppe Strikwerda directeur van Kaartje2Go, één van de grootste online wenskaartenwinkels van Nederland. 

‘Fan begjin ôf oan wurde ús kaartsjes drukt by drukkerij Van der Eems yn Easterein.’

De sta-opstoel weken bij zorgwinkel Vegro

LEEUWARDEN - Last van zit- en rugklachten of moeite met opstaan 
vanuit je stoel? Een sta-opstoel biedt jou comfort en hulp. Tot en met 27 
november krijg je bij Vegro tot wel €900 korting op verschillende sta-op-
stoelen. De comfortabele sta-opstoelen zorgen ervoor dat jouw lichaam de 
juiste (zit)houding aanneemt, dat is belangrijk voor je lichamelijke gezond-
heid. Bovendien zorgt Vegro ervoor dat je er lekker warm bij zit met het 
Vegro-plaid. Ideaal nu de koude wintermaanden er weer aankomen. Dit 
plaid ontvang je tijdens de actieperiode bij aankoop van een sta-opstoel. 

Kom proefzitten in de Vegro zorgwinkel in Leeuwarden en krijg passend 
en deskundig advies. De ideale zithouding verschilt per persoon. Door de 
verschillende mogelijkheden is een sta-opstoel ook speciaal naar jouw per-
soonlijke wensen en maten in te stellen. Een adviseur aan huis kan hierbij 
helpen. Zo kun je de sta-opstoel gelijk in jouw eigen omgeving testen! Maak 
kosteloos en vrijblijvend een afspraak via vegro.nl/afspraak en ontvang €500 
korting bij aankoop van een gepersonaliseerde Fitform sta-opstoel.

* Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen. Deze actie loopt in de webwinkel, bij jou 
thuis en in de Vegro zorgwinkel t/m 27 november 2022. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. Op=op
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mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

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

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

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!

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
Pepernotenvlaai € 7.65

Pak Staven € 6.25

Pepernotenbrood € 3.95

6 gesorteerde bolletjes € 2.85 JAAR

JUBILEUM

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren)

€ 9,15



NOVEMBER 2022 |  de Westereender |  15

Venus
By ús mem-en-dy thús hienen se 
altiten in hûn. De earste dy’t ik my 
heuge kin wie Nelly. In keeshûntsje, 
sniewyt en altiten keffe. Hy sleepte 
myn poppen út de bernewein wei 
en ferfriet se hielendal. ,,Dat is oer-
geunst”, sei ús mem dan, ,,hy wol 
datsto mei him boartest ynstee fan 
mei de poppen.”

Nei Nelly kaam der in Bobby en 
letter noch in Beike. De lêste hûn 
dy’t wy krigen, wie in bokser en dêr 
mocht ik in namme foar betinke. 
Omdat syn kop ien en al tearen 
wie en hy foar it each sa lulk wie 
as in tuorre, sloech ik foar om der 
mar Venus fan te meitsjen. En dat 
waard mei algemiene stimmen oa-
nnaam. 

Doe’t ik de doar út wie en altemets 
mei ús bern by pake en beppe kaam, 
wienen dy sljocht mei Venus. Wat 

se ek ûndernamen, it wie Venus al-
titen goed. Woenen se op syn rêch 
sitte of oan syn earen lûke, it wie 
him allegearre bêst. Venus wie like 
sljocht mei de bern as sy mei him. 

Der wie in reklamespotsje op ‘e 
tillefyzje dy’t oer toskepoetsers-
guod gie. ‘Macleans, de tandpasta 
met sexappeal’. Us famke hearde 
dat mei ferstân oan en sei tsjin har 
broer dat der toskepoetsersguod 
wie mei ‘sekskul’. Echt 
wier, se hie it sels op 
‘e tillefyzje sjoen. 

Mar ik wie gelokkich 
yn ‘e buert en ik sei: 
,,Dat is gjin sekskul, 
mar sexappeal en as 
immen sexappeal hat, 
dan betsjut dat datsto 
sa’n ien aardicht fynst. 
En trouwens”, sei ik, 

en hjir kaam de opfiedster om de 
hoeke, ,,fatsoenlike minsken sizze 
net fan kul, dy sizze penis.’’

It bleau even stil, doe sei se: ,,Dat is 
sa, dêr hat mem grut gelyk yn. Want 
ús beppe is in fatsoenlik minske en 
dy seit ek net tsjin de hûn: ‘Hjir kul, 
hast in koekje’.”

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

Velen zullen zich hem nog herinneren: Aan ‘Rus’ Nicolai. Hij was tenslotte 
een opvallende figuur in de regio. Zijn kunsten met de fiets zijn vermaard 
geworden. Aan Nicolai was geen geboren Zwaagwesteinder. Volgens veel 
verhalen heeft hij daar wel een tijd gewoond bij een kippenhouder, met 
de naam Jan de Boer. Bewijzen zijn hier echter niet voor. Zeker is wel dat 
Aan ‘Rus’ enige jaren bij Brant de Bruin woonde, die destijds op de Salo-
mon Levystrjitte in Zwaagwesteinde woonde. Officieel was Aan kostgan-
ger bij hem, tussen16 augustus 1961 en 9 december 1964.

Aan kwam op 16 augustus 1961 van-
uit de gemeente Kollumerland naar 
De Westereen en is in 1964 verhuisd 
naar Kollumerzwaag. Hij heeft daar 
op de Feartswei 4 gewoond in een 
oude caravan bij de familie Nauta. 
Brant trouwde met Hebeltje Nauta, 
zij was afkomstig van de Feartswei in 
Kollumerzwaag. Haar moeder Lam-
kje (haar vader was toen al overleden), 
heeft Aan ‘Rus’ Nicolai als gast in 
een oud hok op haar erf gehad. Ook 
een zoon Klaas met zijn echtgenote 
woonde op het erf in een woonwagen.

Een aantal verschillende herinnerin-
gen aan deze bijzondere fietskunste-
naar: ,,Ik heb hem wel zien fietsen 
over de brugleuning op de Voorstraat 
in De Westereen. Hij reed altijd zoals 
op de foto. Hij kon heel lang stilstaan 
op de fiets, zonder met zijn voeten de 
grond te raken. Ik was ook altijd ge-
boeid door zijn achteruitfietsen en stil 
kunnen staan, zittend op de fiets. Die 
fiets was helemaal wit geverfd. Ik heb 
hem, toen ik jong was, ook gekend. Hij 
kwam vaak in Westergeest en fietste 
daar over de brugleuning. Hij vertoon-
de zijn kunsten aan de bevolking. Daar 
stond hij met zijn fiets, een zadel om-
gekeerd op de voorstang gelast, voeten 
op de trappers, stilstaand met de jeugd 
te praten. Voor menig kind was hij de 
held, de circusartiest die gratis zijn bij-
zondere kunsten vertoonde. Zijn bij-
naam ‘Rus’ dankte hij aan het feit, dat 
hij enige tijd lang zwart haar had en 
daarbij nog een zwarte baard droeg.”

Aan Nicolai, die ongehuwd is geble-
ven, is geboren in Drogeham. Vader 
Willem was los arbeider. Het was een 
arm, maar normaal gezin, waar niets 
op aan te merken viel. Toen Aan een 
baby was, werd hij ernstig ziek; het was 
niet helemaal duidelijk welke kwaal hij 
had. Aan heeft vermoedelijk hersen-
vliesontsteking gehad. Hij heeft aan de 
ziekte een lopend oor overgehouden. 
Door een chronische oorontsteking, 
had hij altijd oorpijn en moest meestal 
een watje in zijn oor hebben. Tijdens 
zijn jeugd was hij meestal in het veld te 
vinden, bezig met eieren zoeken, kik-
kervisjes vangen, vissen en kattenkwaad 
uithalen. Na de lagere school heeft Aan 
wel gewerkt, maar het ging bij hem 

niet van harte; geld interesseerde hem 
niet. Zijn passie voor fietsen viel bij 
zijn vader niet in goede aarde. Als hij 
weer eens een oude fiets op de kop had 
getikt en bezig was de fiets in zijn favo-
riete kleuren te schilderen, maande zijn 
vader hem aan om ermee te stoppen. 
Als hij weer eens bonje met zijn vader 
had en deze hem de deur uitzette, ging 
hij vaak bij een van zijn zusters wonen. 
Vooral bij Wikke in Twijzel, Teike in 
Kollum of Griet in Zwaagwesteinde, 
was hij altijd welkom. Aan heeft ook 
nog bij de DUW (Dienst Uitvoerende 
Werken), een verplichte werkverschaf-
fing, in Drenthe bij het heideplaggen 
gewerkt. Aan was dan de hele week van 
huis. In Drenthe sliepen ze in een ba-
rakkenkamp. Aan kwam vaak bij Jan de 
Boer in Zwaagwesteinde, die een kippen-
fokkerij had. Deze had voor Aan op zijn 
erf van hardboard een huisje gebouwd. 
Aan woonde hier het hele jaar. Er was 
geen verwarming. Om het toch warm te 
hebben, had hij onder de tafel een petrole-
umstelletje staan. Wie kan dit bevestigen?

‘Voor menig kind was Aan 
Rus de held, de circusartiest 

die gratis zijn bijzondere 
kunsten vertoonde.’

Soms had hij helemaal geen slaap-
plaats. Hij sliep dan in de hokjes van 
het waterschap, die hij opengebroken 
had. Zo had hij toch nog een dak 
boven zijn hoofd. Ook dit lukte niet 
altijd en dan sliep hij in een hol in de 
wal, bijvoorbeeld op ‘De Bulten’. In 
de oorlog heeft Aan een tweetal jaren 
in Duitsland gewerkt.  Het allerliefst 
was hij met zijn fiets bezig. De fiet-
senmakers in de wijde omtrek hielpen 
hem hierbij. Als ze een bijzondere 
fiets hadden, dan werd hij voor Aan 
bewaard. Eind 1973 werd Aan ernstig 
ziek en kwam hij in het Academisch 
Ziekenhuis in Groningen terecht. 
Daar bleek zijn ziekte ongeneeslijk te 
zijn. Hij werd opgenomen in ‘Hille-
mastate’ (nu Berchhiem), in Burgum. 
In de vroege morgen van 11 april 1974 
overleed Aan Nicolai. Hij is begraven 
in Drogeham.

Zwaagwesteinde, 
it ferline 

libbet troch (3)

Fietskunste-
naar
Aan ‘Rus’ 
Nicolai.

It silers-
plak 
Toen was geluk nog heel gewoon. Velen 
uit De Westereen hebben hier – bij It si-
lersplak - het zwemmen geleerd. ,,Prach-
tige plek, mooie herinneringen aan. Door 
de sloten naar de Opfeart. 

Wat was geluk voor ons als kinderen sim-
pel’’, zo stelt Johannes van Kammen als 
reactie op deze foto op de populaire Face-
book-pagina De Westereen Toen. Thijs 
de Hoop plaatst regelmatig foto’s op deze 
site en speciaal voor De Westereender 
selecteert De Hoop elke maand een foto 
voor deze pagina.

Deze foto is gemaakt rond 1955.

Wilt u reageren op deze foto?
Of heeft u zelf nog een mooie foto?
Laat het ons weten via 
redactie@westereender.nl

DE WESTEREEN TOEN

dichter, wêrhinne?

stietst mei it ferset yn dyn hert
te harkjen nei de lûden út �e streek

bist it sels net dy’t andert jout
mar de fraach stelt
dichter, wêrhinne?

do seist it net te witten
wolst it fan in oar hearre

wylst it ferset sa djip sit
dat it dy smoart

dy oar is hjirre net
allinnich do en ik

dêrom dichter, wêrhinne?

it is dêrhinne
dêrfandinne

Geart Tigchelaar

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân
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HEERLIJK (in) BED
Auping Original 
boxspring met 
hoofdbord Nice 

Auping Original is een 
heerlijk bed met een stoer, 
strak hoofdbord. Leverbaar 
in diverse afmetingen. Deze 
boxspring is leverbaar in vele 
kleuren en diverse pootjes. 
De boxspring zorgt voor een 
perfecte ondersteuning en 
ventilatie.

Viking Boxspring Sirius

Deze elektrisch verstelbare box-
spring heeft alleen maar positieve 
eigenschappen en nog veel meer! 
Wat dacht je van een weergaloos 
slaapcomfort samen met een 
exclusieve stof Roma die alleen 
verkrijgbaar is op de Limited 
Editions, dat is toch genieten! Uit 
voorraad leverbaar: 180 cm breed 
x 210 cm lang 

van € 9.416,- voor

Ontdek de najaarscollectie 
van Beddinghouse!

Het overtrek is gemaakt van 100 % katoen 
satijn. Verkijgbaar in diverse afmetingen. 
Vanaf € 89,95

Ledikant Kinks

De term stoer hotel 
chique is met dit prachtige ledikant 
Kinks zeker van toepassing. 
Het luxe gevlochten 
hoofdbord is met recht 
een blikvanger in je 
slaapkamer. Lever-
baar in diverse 
afmetingen.
Vanaf € 2.249,-

25% korting op TEMPUR® kussens

Ergonomische 
hoofdkussens van Tempur

Een goede nachtrust nodig? Alle 
kussens zijn gemaakt van traagschuim, 
waardoor ze zich perfect naar je 
lichaam vormen. Profi teer van 
de wintersale!

Matras Elysium

Elysium matras van Auping, 100% circulerend.
Uitgeroepen tot Duurzaamste Product 
van 2022!

Verkrijgbaar bij Kapenga Wonen!

Deze merken kan je bij ons in de winkel vinden:

Bij Kapenga Wonen hebben we 
alles voor een sfeervolle slaapkamer

Linnenkast Presto

De Presto Linnenkast onderscheidt 
zich door het moderne en strakke 
design. Het is een multifunctionele 
kast die in meerdere kleuren en 
diverse afmetingen verkrijgbaar is. 
Prijs vanaf € 940,-

van € 9.416,- voorvan € 9.416,- voor

€ 5.495,-

Matras Elysium

Elysium matras van Auping, 100% circulerend.
Uitgeroepen tot 
van 2022!

Verkrijgbaar bij Kapenga Wonen!

Avek Boxspring Ninety

Boxspring Ninety, wederom als beste 
getest! Hij scoort niet alleen hoog op 
levensduur, maar verslaat alle andere 
boxsprings uit de test als het gaat om 
ligeigenschappen. Met vele extra’s 
zoals gratis LED leeslampjes en gratis 
LED in- en uitstapverlichting. En natuur-
lijk met de exclusieve Ninety 
achterwand.

Een complete 2-persoons Boxspring 
Ninety is verkrijgbaar vanaf € 2795,-

www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.
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Meer dan 43.000 volgers

Dokkumse Allina 
megapopulair 
op TikTok
DOKKUM - ‘OMG, je reageert echt! Ik ben je grootste fan!’ Kinderen die 
een berichtje typen bij een TikTok-filmpje van Allina Hiemstra, krijgen 
vaak antwoord van haar en zijn dan helemaal ‘starstruck’. Alleen als een 
filmpje echt ‘viraal’ gaat is het voor Allina niet meer te doen om op alle 
berichtjes te reageren. ,,Dan zijn het er gewoon té veel. Maar het is zo 
leuk, al die enthousiaste reacties!” De 36-jarige Dokkumse heeft inmid-
dels meer dan 43.000 volgers op het populaire sociale mediakanaal. 

Tekst: Tine van Knijff

Allina begon met TikTok in 2020. 
,,Middenin de coronatijd, echt als be-
zigheidstherapie. Ik houd van zingen, 
dansen, acteren en filmen en heb veel 
creatieve ideeën. Ik heb er plezier in 
om leuke filmpjes te maken voor kin-
deren. Iets dat grappig is bijvoorbeeld, 
of te maken heeft met de actualiteit: 
dat het nu herfst is, dat Sinterklaas 
komt of straks met kerst.” Allina heeft 
vaak een ‘special guest’ in haar film-
pjes: sinds een jaar is ze mem van zoon 
Joey. Op de filmpjes is te zien dat Joey 
de camera al heel leuk vindt en vro-
lijk meedoet. ,,Het is superleuk dat hij 
er ook in kan, maar het kost wel veel 
tijd. Nog meer dan als ik er alleen in 
voorkom.” 

Mensen onderschatten hoeveel tijd er 
zit in het maken van een filmpje van 
zo’n vijftien seconden, weet Allina. ,,Je 
kunt video’s van maximaal drie minu-
ten maken, maar dat kost je echt da-
gen! Ik vind vijftien seconden genoeg. 
Je moet eerst een leuk idee hebben: 
een onderwerp waar je iets mee kan, 
een gebeurtenis waar je inspiratie uit 
haalt. Ik heb veel fantasie, dus er bor-
relen vaak leuke ideeën op! Soms kan 
ik amper slapen, dan heb ik zo’n zin 
om mijn idee uit te werken en denk ik 
er de hele tijd over na.” 

‘Soms kan ik amper slapen, 
dan heb ik zo’n zin om mijn 
idee uit te werken en denk 
ik er de hele tijd over na’

Filmpje met nichtje viraal
Dan moet het nog gemaakt worden: 
Allina zoekt er geschikte muziek bij, 
doet het acteerwerk zelf en verkleed 
zich vaak meerdere keren, vooral als 
ze meer dan één personage speelt. ,,Ik 
zing al heel lang en ben daar ook be-
kend mee geworden, maar op TikTok 
vind ik vooral acteren leuk om te doen. 
Dat doen lang niet alle TikTokkers, 
daardoor worden de filmpjes waarin ik 
acteer, heel goed bekeken.” Een film-
pje dat Allina maakte met haar nichtje 
ging bijvoorbeeld compleet viraal: het 
werd bijna een miljoen keer bekeken. 
,,Dat is echt heel vaak. Ik had het ook 
op YouTube gezet, daar is het 800.000 
keer bekeken. Meestal zit ik rond de 
200.000 views, 500.000 komt ook wel 
eens voor. Als je bedenkt dat ik alleen 
filmpjes in het Nederlands opneem, 
omdat ik het echt voor Nederlandse 
kinderen doe, is dat best veel. Wat 
mijn fans het leukst vinden? Humor! 
Ze vinden het geweldig als het grap-
pig is en ik bijvoorbeeld gekke stem-
metjes gebruik.”

‘In the picture’ blijven
Nu Joey er is, is Allina wat minder 
actief op TikTok. ,,Eerst maakte ik 
elke week wel een filmpje waarin ik 
echt een scène uitbeeldde, met ac-
teerwerk. Nu doe ik dat één of twee 
keer per maand. Er gaat zoveel tijd 
in zitten om het te maken en ik wil 
het wel goed doen.” Naast de acteer-
scènes plaatst Allina ‘tussendoor’ ook 
regelmatig content: leuke korte film-
pjes met muziek eronder. ,,Soms ge-
woon van een wandeling met Joey, 
of iets leuks zoals een verjaardag.” 
Zingen, dansen, acteren, je eigen stem 
of stemmen van anderen gebruiken, 
gekke stemmetjes, grapjes maken, 
goede hashtags, leuke muziek, vaak 
posten: er zijn allerlei manieren om 

te proberen zoveel mogelijk views 
te krijgen. ,,Ook een vraag stellen of 
een raadsel bedenken doet het goed, 
merkt Allina. ,,Dan reageren kinde-
ren in de chat met antwoorden. Dan 
heb je echt interactie met elkaar.” Na 
ongeveer een uur kan je filmpje ‘viraal 
gaan’. ,,Natuurlijk vind ik dat altijd 
spannend! Het is een compliment als 
je filmpje goed bekeken wordt. Het 
betekent dat gewaardeerd wordt wat 
je hebt gemaakt.”

‘Het is een compliment als 
je filmpje goed bekeken 
wordt. Het betekent dat 

gewaardeerd wordt wat je 
hebt gemaakt’

Groot netwerk
Allina’s familie en vrienden vinden 
het hartstikke leuk een bekende Tik-
Tokker in hun midden te hebben. 
,,Vriendinnen zeggen wel eens: ‘ik 
had dat nooit gedurfd!’, of: ‘hoe kom 
je er op?!’. Ik vind het gewoon ont-
zettend leuk om te doen, het is mijn 
passie. Het maakt me echt gelukkig. 
Als mensen het niet leuk vinden, ook 
prima. Dat maakt mij niet uit. Als ik 
een leuk idee heb, wil ik het graag de-
len. Ik geniet ervan als kinderen het 
leuk en grappig vinden.” Meer volgers 
is altijd leuk, maar Allina vindt 43.000 
al heel erg mooi. ,,Ik ben daar heel blij 
mee. Het helpt ook dat ik een groot 
netwerk heb: ik ben ook zangeres ge-
weest.” Allina heeft zelfs een eigen 
videoclip gehad. ,,En ik heb veel op-
tredens gedaan, daar kennen mensen 
mij ook van. Ooit wil ik weer in een 
band, want ik vind het geweldig om 
op een podium te staan. Ik deed vroe-
ger al mee aan playbackshows: zingen, 
dansen en acteren is echt mijn ding.” 

Sociaal en creatief
Allina haar grote liefde Dirk, heit van 
Joey, schuift ook aan en zegt: ,,Allina 
staat altijd in the picture: je hebt het 
of je hebt het niet. Allina heeft het 
gewoon. Als je van Allina tien foto’s 
maakt, zijn ze alle tien goed. Ze straalt 
gewoon. Ze is heel sociaal en creatief.” 
Allina werkt als begeleider in de ge-
handicaptenzorg. ,,Dat vind ik ook 
hartstikke leuk. Ik ben jong van geest 
en haal overal inspiratie uit. Ik krijg 
gewoon steeds nieuwe ideeën en dan 
wil ik daar iets mee doen!” Ook het fil-
men en monteren pakt Allina profes-
sioneel aan. ,,Ja, dat vind ik óók leuk. 
En thuis een hele set maken, precies 
zoals ik het in mijn hoofd heb…” Al-
lina moet er zelf een beetje om lachen: 
,,Wat je leuk vindt, daar steek je je tijd 
in. Ik vind dít leuk. En Joey en Dirk 
natuurlijk!’’ 

Nieuwsgierig?

Kijk op
www.tiktok.com@allina_tiktok 
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Openingstijden
Ma.: 13 - 18 uur 

Di t/m Vr.: 09-18 uur 
 Za.: 09 - 17 uur

Speelgoed & Hobby

CADEAUVOORDEELCADEAUVOORDEEL
Conradi-Veenlandstrjitte 50 |9104 BN Damwâld | 0511 40 21 26

MET EXTRA VOORDEEL! 
  knip deze bon uit en ontvang bij inlevering*:

10% KORTING op speelgoed en hobby artikelen
*Alleen geldig tijdens de extra koopavonden.

RUIM ASSORTIMENTRUIM ASSORTIMENT
CAT.1 CAT.1 KINDERVUURWERK.KINDERVUURWERK.

WENSKAARTENWENSKAARTEN

€ 0,69 per stuk€ 0,69 per stuk

5 STUKS  €2,505 STUKS  €2,50

OOOOOO OOOOOO KOM ER EENS KIJKEN....KOM ER EENS KIJKEN....

KWALITEITSKWALITEITS SPEELGOED SPEELGOED
VOOR VOOR SCHERPE PRIJZENSCHERPE PRIJZEN!!

EXTRA KOOPAVONDENEXTRA KOOPAVONDEN  
25 NOVEMBER EN 2 DECEMBER25 NOVEMBER EN 2 DECEMBER

WAT ER IN ONZE WINKEL LIGT!WAT ER IN ONZE WINKEL LIGT!

HHeel veel voordeel

eel veel voordeel

Heel veel keuze
Heel veel keuze

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

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

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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

✃

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

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW
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Websitebouwer Heibel houdt klanten up-to-date

‘Goede online vindbaarheid 
en een mooie website worden 
steeds belangrijker!’
SURHUISTERVEEN - Heibel in Surhuisterveen maakt de meest moderne 
websites op gestandaardiseerde wijze voor een vaste prijs per product. 
,,Is je website klaar, maar heb je nog wel hulp nodig dan rekenen 
wij geen uurtje factuurtje, wij werken met een abonnementsmodel 
waardoor we alle tijd kunnen nemen voor de klant’’, stelt de 34-jarige 
Gerhard de Vries uit Feanwâlden. Hij werkt ruim een jaar bij Heibel en 
vooral de ‘no-nonsense’ sfeer en het persoonlijk contact spreekt hem 
aan. Het team van Heibel is sindskort ook versterkt met de 27-jarige 
Elisabeth Terpstra uit Dokkum.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Elisabeth leerde het bedrijf vanaf de an-
dere kant kennen. Als bedrijfsmanager 
van Artisante in Dokkum beheerde zij 
de website die door Heibel gemaakt was. 
Toen ze tijdens haar zwangerschapsver-
lof een vacature van dit bedrijf voorbij 
zag komen voor marketeer besloot ze te 
reageren. Mét succes. ,,Het is even wen-
nen, van een restaurant naar een kan-
toor, maar het bevalt goed. Het mooie 
is dat we onze klanten echt wat extra’s 
te bieden hebben. Zo zijn we nu bezig 
met het organiseren van een kenniseve-
nement’’, vertelt Elisabeth.

Gebruiksvriendelijk
Bijzonder aan de websites van 
Heibel is dat ze met kant-en-klare 

blokken worden gebouwd. Boven-
dien is het Content Management 
Systeem (MODX) waar het bedrijf 
mee werkt zeer gebruiksvriende-
lijk. ,,Door onze duidelijke aanpak 
staat je website, webshop of andere 
product snel online. Wij geven ook 
advies over welke online producten 
het beste bij jouw onderneming 
passen’’, stelt Gerhard die Custo-
mer Success Manager bij Heibel 
is. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 
vierhonderd klanten voor wie ze 
websites hebben gemaakt en/of 
onderhouden. Vooral MKB’ers in 
Friesland weten Heibel te vinden. 
Zo hebben ze de websites voor 
Harms Wonen en Slapen in Dok-

kum, De Wichterij in Harkema en 
de Slotpleats in Bakkeveen. ,,Het 
voordeel van het laten maken van 
een website bij Heibel is dat klan-
ten ons meteen kunnen bellen als er 
iets aan de hand is. Bij ons bedrijf 
werken ongeveer tien mensen, dus 
de lijntjes zijn kort.’’ 

Vindbaarheid
Het plaatsen van content op de site 
is volgens Elisabeth erg belangrijk. 
,,Daarom richten we bij Heibel de 
producten zo in, zodat je dit als 
klant zelf heel gemakkelijk kunt 
doen.” Daarnaast krijgen klanten 
bij Heibel vooraf een training waar-
bij ze leren hoe ze zelf een tekst of 
foto’s op hun website kunnen plaat-
sen. ,,We geven ook tips over hoe 
je bijvoorbeeld met wachtwoorden 
en de privacy moet omgaan, tips 
voor het optimaliseren van je web-
site of over Google mijn bedrijf. 
Verder kunnen we adviezen geven 
over goede content waardoor je als 
bedrijf hoger in de zoekmachine 
komt te staan. Een goede vindbaar-
heid op internet is enorm belang-
rijk’’, legt de marketeer uit. Gerhard 

voegt eraan toe dat ze het belangrijk 
vinden om een goede relatie met de 
klant op te bouwen. Vandaar dat ze 
samen met het zusterbedrijf Vlinc 
ook een kennisevent houden. ,,Op 
die manier voelen onze klanten zich 
meer verbonden met Heibel. Wij 
zeggen niet ‘rêd dy der mar mei’ als 
de website eenmaal klaar is. Inte-
gendeel, iedereen is van harte wel-
kom om bij ons langs te komen. De 
kofje stiet klear.’’

Uitzendbureau 
Topwurk wordt nu 
officieel D-Jobs
DOKKUM - Het is alweer vijf jaar geleden dat D-Jobs Uitzendbu-
reau Topwurk in Dokkum heeft overgenomen. Nu wordt ook de 
huisstijl veranderd van groen/blauw naar de rode kleur die bij 
D-Jobs past. De naam Topwurk verdwijnt van het pand aan de 
Holwerderweg in Dokkum. Wat blijft is de toegankelijkheid en de 
gemoedelijke sfeer, stellen commercieel manager Marcel Geer-
dink en vestigingsmanager Mariska van der Meulen. ,,Daar staan 
we bij D-Jobs bekend om.’’

Marcel Geerdink en Mariska van 
der Meulen waren al langere tijd 
collega’s bij een uitzendbureau in 
Burgum. In 2016 maakten ze de 
overstap naar uitzendbureau D-
Jobs. ,,D-Jobs is een platte organisa-
tie waar je veel vrijheid krijgt. Vooral 
de korte lijnen en de nuchtere men-
taliteit spreken mij aan’’, aldus Mar-
cel Geerdink uit Burgum. Johan 
Nijp uit Hurdegaryp is algemeen 
directeur van het uitzendbureau dat 
sinds 2005 bestaat. D-Jobs is onder-
deel van de Alertec group en heeft 
de hoofdvestiging in Drachten. 
Daarnaast zijn er kantoren in Oos-
terwolde, Sneek, Leeuwarden én 
Dokkum. ,,Wij bezoeken alle vesti-
gingen, dus geen dag is hetzelfde’’, 
stelt Mariska van der Meulen die 
oorspronkelijk uit Dokkum komt. 
Vast gezicht in Dokkum is Tom van 
der Veen uit Kootstertille. Hij kent 
de regio Noordoost-Friesland op 
zijn duim en spreekt Fries, wat veel 
kandidaten een groot voordeel vin-
den. ,,Mensen stappen hier sneller 
even binnen dan bij andere vestigin-

gen. Daarom is het ook mooi dat het 
pand nu helemaal wordt opgeknapt 
en de huisstijl van D-Jobs krijgt.’’

Werving en selectie
Door de krapte op de arbeidsmarkt 
is het tegenwoordig niet moeilijk om 
werk te vinden voor werkzoekenden. 
,,Het is de kunst om overal geschikte 
kandidaten onder te brengen’’, zegt 
Mariska. Bij D-Jobs staat het per-
soonlijke contact centraal. Onder 
het genot van een kop koffie worden 
tijdens een intake-gesprek de kansen 
en mogelijkheden besproken. ,,Je ziet 
tegenwoordig dat ook werknemers 
eisen kunnen stellen. Bovendien 
zijn bedrijven door de veranderende 
markt sneller geneigd om meteen een 
jaarcontract aan te bieden.’’ 

Ook doet het uitzendbureau steeds 
meer aan werving en selectie voor 
bedrijven, zodat zij daar zelf geen 
omkijken naar hebben. Ervaren re-
cruiters stellen dan de juiste kandida-
ten voor. Daarbij gaat het niet alleen 
om WO’ers en HBO’ers, maar nu 

ook om MBO’ers.’’ De banen kunnen 
bij D-Jobs zeer divers zijn. Marcel: 
,,Van putjesschepper tot dirigent en 
alles wat er tussenin zit. Zo zoeken 
we productiemedewerkers, ICT’ers 
en administratief medewerkers. Het 
aanbod is heel breed. Mensen krijgen 
door de personeelskrapte nu de kans 
om werk te vinden waarvoor ze eerst 
niet in aanmerking zouden komen. 

Daarnaast merken we dat steeds 
meer mensen gebruik maken van ons 
opleidingstraject. Wij begeleiden ze 
daarbij.’’ 

Koffie en jobs
Steeds meer mensen weten D-Jobs 
in Dokkum al te vinden, dankzij 
mond-tot-mondreclame. Werkzoe-
kenden uit Noordoost-Friesland die 

op zoek zijn naar een baan zijn van 
harte welkom om vrijblijvend langs te 
komen. Op donderdagochtend is er 
een speciale ochtend voor ‘koffie en 
jobs’. ,,Het begint bij ons altijd met 
een kop koffie, dan komt de rest vaak 
vanzelf.’’

Meer informatie:
www.d-jobs.nl 

Achter: commercieel manager Marcel Geerdink en vestigingsmanager Mariska van der Meulen. Voor: Tom van der Veen uit Kootstertille, vast gezicht in Dokkum.

Heibel & Vlinc
kennisevent

Op donderdag 24 november 
organiseert Heibel samen met 
Vlinc een kennisevent in het Bar-
ontheater in Opende. Gedurende 
het kennisevent delen verschil-
lende sprekers via korte sessies 
hun expertise over de kracht van 
fotografie op websites, Google 
tools, alle ins and outs over subsi-
dies en digitaal ondernemen. De 
avond wordt afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

Wil je hier ook bij zijn of ontvang 
je graag meer info? Stuur dan 
een mail naar elisabethterpstra@
heibel.nl en ontvang gratis tickets 
voor het kennisevent!

Gerhard de Vries uit Feanwâlden (afkom-
stig uit  Kollumerzwaag) en Elisabeth Terp-
stra uit Dokkum werken allebei met veel 
plezier bij Heibel in Surhuisterveen.
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WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 
tuin- en interieurideeën. Kom naar het meest

inspirerende tuincentrum van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17, 
9271 VH De Westereen
Tel.: (0511) 44 31 80

KORTINGSBON

KORTINGSBON

KORTINGSBON

20%

20%

20%

Op 1 artikel naar keuze*

Op 1 artikel naar keuze*

Op 1 artikel naar keuze*

*Tegen inlevering van deze bon.  
Vraag naar de voorwaarden  

in de winkel.

*Tegen inlevering van deze bon.  
Vraag naar de voorwaarden  

in de winkel.

*Tegen inlevering van deze bon.  
Vraag naar de voorwaarden  

in de winkel.

GELDIG VAN 15 - 19 NOVEMBER 2022

GELDIG VAN 15 - 19 NOVEMBER 2022

GELDIG VAN 15 - 19 NOVEMBER 2022
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Duurzaam denken
Duurzaamheid is tegenwoordig hét 
onderwerp van gesprek tijdens ver-
jaardagsfeestjes.  Nog nooit eerder 
heb ik zoveel gepraat over isoleren, 
zonnepanelen en warmtepompen als 
dit jaar. En dan bedoel ik niet voor 
de krant. Nee, gewoon tijdens privé-
gesprekken met collega’s, vrienden en 
zelfs met mijn zussen.

Dat terwijl we echt al veel langer 
weten dat het slecht gaat met het 
klimaat en dat we ‘iets’ met duur-
zaamheid moeten doen. Maar nu we 
het door de hoge energierekening 
in onze eigen portemonnee voelen, 
komt de bewustwording pas écht 
op gang. Misschien is het heel naïef 
en klimaat-activisten die het onder-
werp al jaren op de agenda proberen 
te krijgen zullen zeggen ‘zie je nou 
wel?’, maar blijkbaar werkt het zo bij 
mensen. Inclusief bij mezelf.

En ja, wij hebben inmiddels zonne-
panelen op het dak, we doen de ver-
warming een graadje lager en gaan 
wat eerder op de fiets dan met de 
auto. Er moet eerst iets ergs gebeuren 
voordat er actie wordt ondernomen. 
In dit geval is dat de oorlog in Oekra-
ine. Sindsdien zijn de ontwikkelingen 
rondom circulair bouwen nog nooit 
zo snel gegaan als nu, zegt Coen Ver-
boom van Dijkstra Draisma in een 
interview op pagina 35. Ook de ener-
giecoaches hebben het drukker dan 
ooit en wethouder Rebecca Slijver 
heeft bijna een dagtaak aan de ener-
giecrisis, zo vertellen ze in deze krant.

Als lokale krant kunnen we niet ach-
terblijven en daarom kwam Johan 
Henk Heidstra op het idee om een 
themanummer te maken waarbij 
duurzaamheid centraal staat. Deze 
krant staat vol praktische verhalen 

met tips waar lezers in deze verwar-
rende tijd hopelijk wat aan hebben. 
Want waar moet je beginnen? En wat 
kost dat allemaal wel niet? De ener-
giecoaches en ondernemers helpen 
mensen in deze regio graag!

Wat me hoop geeft in deze tijd zijn de 
jongeren. Hoe erg het ook is dat we 
onze kinderen opzadelen met de fou-
ten die onze generatie heeft gemaakt, 
daardoor groeien zij op met het besef 
dat duurzaam denken en handelen de 
norm zijn. Dat zie je nu al aan jongeren 
als Jens van der Duim die als 23-jarige 
klimaatburgemeester van Noardeast-
Fryslân is geworden. Jens droomt er 
zelfs van om onze gemeente duurzaam 
te maken. Dat is toch geweldig?

Toch moeten we - ondanks de kli-
maatcrisis, de wooncrisis, de energie-
crisis, de coronacrisis en alle andere 

problemen die er momenteel in de 
wereld spelen - niet vergeten om te 
genieten. Daarom besteden we in onze 
krant ook aandacht aan onderwerpen 
waar lezers vrolijk van worden. Sin-
terklaas bijvoorbeeld. En daarbij gaan 
we niet meer in discussie over de kleur 
van de Pieten, nee we proberen net 
als de mannen van de Sint Nicolaas 
Centrale uit Kollumerzwaag de magie 
over te brengen van dit mooie feest.

Zelf heb ik er dit jaar wel op gelet dat 
mijn verlanglijstje duurzaam is, met zeep 
van Suver en warme pantoffels die er-
voor kunnen zorgen dat de verwarming 
minder hoog hoeft. Overigens moet ik 
eerlijk bekennen dat de lijstjes van onze 
kinderen nog niet zo duurzaam zijn. 
Nou ja, ‘duur’ zijn de spullen die erop 
staan wel, maar de rest is ver te zoeken.

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Sjieuwke de Beer is 10 jaar uitvaartverzorgster

‘Wat is er veel 
veranderd in de 
wereld van de 
uitvaart’ 
DE WESTEREEN - In de tien jaar dat Sjieuwke de Beer (36) actief is als bode 
in De Westereen is er veel veranderd. ,,Mensen zijn meer open geworden 
en daarmee zijn de wensen voor een uitvaart ook veranderd’’, vertelt 
Sjieuwke. Zij blikt terug op een bijzondere tijd en organiseert voor het 
eerst een lichtjesavond in De Westereen, waarbij overleden dierbaren 
worden herdacht. ,,Want achter ieder lichtje zit een verhaal.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Sjieuwke de Beer komt uit een echte 
ondernemersfamilie. Veel Westereen-
ders zullen zich de winkel van haar pake 
Karel van der Wal aan de Skoallestrjitte 
ongetwijfeld nog herinneren. Op die-
zelfde plek runt Sjieuwke haar eigen 
uitvaartcentrum. ,,Ik ben op 1 oktober 
2012 begonnen als uitvaartverzorgster. 
Dat was op de verjaardag van mijn pake 
Karel. Helaas heb ik hem niet gekend, 
hij is voor mijn geboorte overleden.’’ 
Naast een uitvaartcentrum is er in het 
pand aan de Skoallestrjitte wederom 
een winkel te vinden: Treast. Wat 
klein begon groeide uit tot een winkel 
en webshop met klanten uit heel Ne-
derland en zelfs België. ,,Ik had nooit 
verwacht dat deze winkel met troostge-
schenken zo’n groot succes zou worden. 
We zijn net uitgebreid, maar eigenlijk is 
de winkel nog steeds te klein.’’

Troostgeschenken
Het moment waarop Sjieuwke op het 
idee kwam om bode te worden herin-
nert zij zich nog goed. ,,Dat was in 2007 
nadat mijn vader plotseling overleed. Ik 
was toen 21 jaar en we hadden een hele 
goede bode. Zij was voor mij een inspi-
ratiebron. Ik besloot om de opleiding 
voor bode te volgen met het idee ‘ik zie 
wel wat ik daarmee ga doen’.’’ Ze com-
bineerde haar stages met het werken in 
de familiezaak, waar ze samen met haar 
moeder en tantes de winkel runde. ,,Als 
ik een melding kreeg van een sterfgeval, 
kon ik makkelijk regelen om daar bij te 
zijn’’, vertelt Sjieuwke. Ze volgde de op-
leiding bij Meander in Zwolle en kreeg 
daar ook de ervaringen van medestu-

denten te horen. Zo ontdekte ze dat 
het in andere delen van Nederland heel 
normaal was om troostgeschenken of 
herinneringskaarten uit te delen na een 
uitvaart. ,,Zo ben ik op het idee geko-
men om met Treast te beginnen. Mijn 
motto daarbij is dat troostgeschenken 
een geschenk kunnen zijn als je zelf 
de woorden niet hebt. Zo verkopen we 
momenteel veel kerstkaarten met een 
bijzondere tekst voor mensen die on-
langs een dierbare zijn verloren.’’

Steun collega’s
De teksten en ontwerpen voor de 
troostgeschenken bedenkt Sjieuwke 
grotendeels zelf. ,,Mijn hoofd staat 
nooit stil. Al ben ik heel blij met de col-
lega’s, zowel intern als extern, die mij in 
de tien jaar dat ik dit werk doe hebben 
gesteund.’’ Toen Sjieuwke begon was ze 
met haar 25 jaar meteen ook de jongste 
uitvaartverzorgster van De Westereen. 
Ze merkt dat vooral beamers voor een 
hele omslag hebben gezorgd tijdens 
uitvaarten. Daarop worden foto’s, film-
pjes en soms ook clips van YouTube 
getoond. ,,Alles is mogelijk. Ik vraag 
mensen altijd eerst naar hun wensen, 
ook dat is een hele verandering ten op 
zichte van vroeger. Toen werd veel meer 
aan tradities vastgehouden, ook wat 
betreft rouwkaarten of advertenties. Te-
genwoordig kiezen mensen er ook wel 
voor om de rouwkaart op social media 
te delen in plaats van in de krant. Ver-
der zie je dat kinderen steeds meer bij 
de dienst worden betrokken door hen 
bijvoorbeeld een troostknuffeltje te ge-
ven, of een kaars met een afbeelding 

van pake of beppe erop.’’ Een grote ver-
andering sinds de coronatijd is volgens 
Sjieuwke dat steeds meer mensen kie-
zen voor een besloten afscheidsdienst. 
Alles is bespreekbaar. ,,Ik kom niet al-
leen als bode, maar vooral als mens.’’

Wereldlichtjesdag
Voor het eerst organiseert Sjieuwke de 
Beer dit jaar een lichtjesavond, op 15 en 
16 december om 19.00 uur. In het kader 
van wereldlichtjesdag worden wereld-
wijd overleden kinderen herdacht, maar 
in De Westereen was deze gelegenheid 
er nog niet. Op de eerste dag vindt de 
herdenking plaats op de algemene be-
graafplaats en een dag later op de bij-
zondere begraafplaats in De Westereen. 
Een dag later houdt Sjieuwke een spe-
ciale dag in haar eigen zaak vanwege 
haar 10-jarig jubileum. ,,We kleden 
het pand dan aan in de winterse sfeer, 
zorgen voor kraampjes, warme choco-
lademelk en mensen kunnen stenen 
beschilderen of een waxinelichtjehou-
der versieren. Ook is Jan van der Meer 
aanwezig om zijn dichtbundels, die ik 
voor hem heb opgemaakt, te signeren. 
Op deze manier wil ik mensen op een 
laagdrempelige manier laten zien dat ze 
hier welkom zijn. Dat is vanaf het begin 
mijn bedoeling geweest, dat mensen 
zich hier, ondanks dat het een uitvaar-
centrum is, thuis voelen.’’

Meer informatie: 
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl 

In het licht van één klein kaarsje, 
denk ik aan jou... 

en fluister ik zacht de woorden, 
dat ik voor altijd van je hou...  

                                                                            
                        - Jan van der Meer -     - Jan van der Meer -   
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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

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.

14  |  ddee��WWeesstteerreeeennddeerr  

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, 
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum, 
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, 
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld, 
Weststellingwerf en De Fryske Marren!

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

 Uw vloer als nieuw, snel bellen
0511 - 47 69 25!!!

 
Het betrouwbare adres voor 

parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
Elke week weer leuke aanbiedingen!

  
23-10 To save a life
20-11 God bless the broken road
11-12 Nativity story
22-01-2021 Hoovy

Agenda de ka�e
ne

27-11 peg dolls verven  €2,00
29-01 porselein pimpen €2,00

30-10 Lunch €2,00 p.p
18-12 Lunch €2,00 p.p.

koffie café vrijdag workshops  10.00 uur

Film Avond 19.30 uur inloop 20.00 start

koffie café  vrijdag lunch 11.30 uur

De Westereen

mûnewei 17, De Westereen. 

Koffie café elke Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
geopend!

Maandag 10.30u - 17.30u

Dinsdag _ 10.30u - 17.30u

Woensdag 10.30u - 17.30u

Donderdag 10.30u - 17.30u

Vrijdag __ 10.30u - 20.30u

Zaterdag _ 10.00u - 17.00u

� 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?

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



NOVEMBER 2022 |  de Westereender |  23

Veel vraag naar truien vanwege hoge energieprijzen
TWIJZELERHEIDE – Ook dit jaar hield Klean & sa weer een modeshow met 
de nieuwste collectie van het herfst-winterseizoen 2022. De opkomst 
was onverwacht groot. De modellen showden zeven sets per persoon wat 
resulteerde in een meer dan een uur durende modeshow.

Foto’s: Frederika Dijkstra

Mooie felle maar ook warme kleuren, 
diverse prints en verschillende stoffen 
met invloeden van de jaren ‘60/’70 
zijn dit seizoen een trend. Zo zien we 
broeken uitgevoerd in corduroy en 
velours stoffen. Wel of niet met de, 
inmiddels ook in het Noorden flink 
populair geworden, flared pijp. Ook 

de ‘clean-jeans’, oftewel dark denims 
zijn in opkomst. Dus geen - in veel 
moeders en oma’s een doorn in het 
oog, scheuren - gaten en vale plek-
ken in de jeans meer. In de boven-
kleding zien we dit seizoen veel pof/
ballonmouwen en mouwloze vesten 
en jasjes.

Truien en travelstof
Met de huidige energieprijzen kan het 
ook niet anders dan dat er veel vraag is 
naar truien die dan ook ruim verkrijg-
baar zijn. Van sportief tot meer uitge-
werkte modellen en in elke prijsklasse.  

Mocht je een meer zakelijke outfit 
zoeken dan kun je bij Klean & sa met 
onder andere het merk &CoWoman 
goed uit de voeten. Prachtige blazers 
uitgevoerd in mooie kleuren, eventu-
eel in combinatie met een bijpassende 
broek en in een fijne travelkwaliteit. 
De artikelen van de basis- en sei-

zoenscollectie zijn onderling weer op 
diverse manieren te combineren. 

Travelstof mag tegenwoordig niet 
meer ontbreken in jouw garderobe. 
Ook het nieuwe Nederlandse merk 
Lady day heeft haar eigen travelkwa-
liteit en is sinds dit seizoen ook bij 
Klean & sa verkrijgbaar. Naast de 
seizoenscollectie heeft ook Lady Day 
een prachtige basiscollectie in blazers, 
broeken en bijbehorende tops. Al-
lemaal met een perfecte pasvorm en 
uitgevoerd in een heerlijke en comfor-
tabele Easy-Move kwaliteit.

Meer informatie
Nieuw is ook het Deense merk Lux-
zuz. Met meerdere collecties per jaar 
in mooie uitgewerkte blouses en tops 
is dit een fijne toevoeging aan het as-
sortiment van Klean & sa.

Voor meer informatie, volg Klean & 
sa op Facebook en Instagram of kom 
langs bij Klean & sa in Twijzelerheide, 
voor mode van maat 34 t/m 54.

Sfeer proeven 
bij De Kerstwinkel 
in Kollumerzwaag
KOLLUMERZWAAG - De Kerstwinkel met professionele kerstverlichting in 
Kollumerzwaag is weer geopend. Dit is het derde jaar dat de Kerstwinkel 
niet in Twijzel, maar in Kollumerzwaag aan de Ype Smidswei is te vinden. 
Niek Sibma is de nieuwe eigenaar en hoopt mensen ook dit jaar weer 
enthousiast te maken voor zijn lichtjes in alle soorten en maten. 

Tekst en foto: Klasina van der Werf

,,Welkom bij de kerstwinkel’’, zo 
klinkt een bekende stem bij binnen-
komst van de lichtjestunnel voor De 
Kerstwinkel in Kollumerzwaag. Met 
de woorden ‘Ho ho ho Merry Christ-
mas’ wordt het echte kerstgevoel ver-
volgens meteen aangewakkerd. Niek 
houdt van deze tijd van het jaar. Van 
jongs af aan gaat zijn hart sneller klop-
pen als de lichtjes branden tijdens de 
donkere dagen voor kerst. ,,Ik woonde 
vlakbij Rients Faber – van wie ik deze 
zaak heb overgenomen - en was altijd 
al onder de indruk van zijn kerstver-
lichting. Zelf heb ik mijn tuin ook 
vol staan’’, vertelt de eigenaar van De 
Kerstwinkel. 

Vanwege zijn nieuwe webshop was 
hij het afgelopen jaar minder goed 
vindbaar op internet. ,,Dat heeft tijd 
nodig. Ik hoop dan ook dat het weer 
aantrekt en mensen uit de regio nodig 
ik van harte uit om langs te komen. 
Het mooiste is toch dat je de ver-
lichting met eigen ogen kunt zien en 
ik kan dan ook meteen advies geven 
over de verschillende producten’’, stelt 
Niek. Zo demonstreert hij de nieuw-
ste trend: de twinkly boom. ,,Deze 

kun je met een app bedienen. Je kunt 
bij wijze van spreken elk lampje laten 
doen wat jij wilt. Zo bepaal je de kleur 
en je kunt de lichtjes laten knipperen. 
Het is echt een fantastisch systeem 
voor een verrassend betaalbare prijs. 
Op die manier is je kerstverlichting 
nooit saai.’’

Energie besparen
De rendieren met twinkelende licht-
jes die bij De Kerstwinkel te koop zijn 
vind je nergens anders. De ijspegel-
verlichting is er in tien verschillende 
soorten en maten en de fairybell is 
ook dit jaar weer populair. ,,Je betaalt 
iets meer dan bijvoorbeeld bij de Ac-
tion, maar daar staat tegenover dat de 
kwaliteit van deze lichtjes goed is. Je 
kunt er ook langer mee’’, licht Niek 
toe. Ongeveer de helft van zijn ver-
lichting verkoopt hij aan particulieren, 
maar ook veel bedrijven weten hem 
te vinden. Al zijn er wel mensen die 
minder kerstverlichting willen ge-
bruiken in verband met de stijgende 
energieprijzen. Ook daar heeft Niek 
een oplossing voor. ,,Wij verkopen 
vooral ledlampjes en die zijn acht 
keer zuiniger dan kerstverlichting met 

gloeilampjes. Daarnaast raad ik men-
sen aan een timer te gebruiken die je 
uitzet als je er niet bent of als je slaapt. 
Die tijdklokjes zijn hier ook te koop’’, 
zegt Niek die in het dagelijks leven in-
stallatiemonteur is van zonnepanelen 
en warmtepompen dus als geen an-
der weet hoe belangrijk het is om aan 
het milieu te denken. ,,Je kunt er ook 
voor kiezen om de rest van de lampen 
in huis uit te doen en alleen de kerst-
verlichting te laten branden. Daarmee 
creëer je gezelligheid én bespaar je 
geld en energie.’’

Mooiste tijd van het jaar
Mensen die meer willen weten over de 
verlichting van De Kerstwinkel kun-
nen ook de filmpjes op zijn site bekij-
ken. Maar voor de echte sfeer is het het 
beste om langs te komen. De meeste 
klanten doen hier nieuwe ideeën op. 
Zo staat er een vuurkorf met vlamver-
lichting en hangen er sterren aan het 
plafond. ,,Er is voor elk wat wils en 
het klinkt misschien eigenwijs, maar 
als mensen hier niet slagen hebben ze 
het geld er niet voor over.’’ Voor Niek 
wordt het een spannend jaar. Na het 
eerste coronajaar waarbij de verkoop 

van kerstverlichting storm liep, ging 
het vorig jaar minder. Dit jaar hoopt 
hij weer te knallen. ,,Ik zit altijd vol 
ideeën. Zo ben ik ook bezig met het 
ontwikkelen van een escaperoom in de 
loods hiernaast. Maar eerst richt ik mij 
op De Kerstwinkel, want dit is en blijft 
voor mij de mooiste tijd van het jaar.’’

Openingstijden: donderdag tot en met 
zondag, van 9.00 tot 1700 uur en vrij-
dag tot 20.00 uur.

Meer informatie: 
www.dekerstwinkel.nl 

Niek Sibma in zijn winkel in Kollumerzwaag.
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“Toe aan een nieuw kunstgebit en al een gedeelte of 
het volledige eigen risico dit jaar gebruikt? 

Maak dan op korte termijn nog een afspraak. 
Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.”

Avond- en weekendreparatie, tel: 06 -12399136
(afwijkend tarief )

SNEL EEN PERFECT
PASSEND GEBIT

In slechts een paar afspraken een perfect
passend gebit? Het kan bij Tandprothetische
Praktijk Van der Kooi. De vraag naar onze
digitale protheses wordt steeds groter.
De cliënt hoeft maar twee keer langs te komen
in plaats van vijf keer. Tevens kan een nieuw
gebit in een week klaar zijn, terwijl daar eerder
vijf tot zes weken voor stond. Bovendien heeft
u de garantie dat de prothese exact past.
We vertellen u er graag vrijblijvend meer over.
Een verwijzing van bijvoorbeeld tandarts is
niet nodig.

Voor meer informatie,  neem contact op 
via het telefoonnummer: 0519-297585 

of kijk op de website.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Bij Tandheelkunde Van der Kooi kunt u terecht
voor alle reguliere tandartsbehandelingen.
Denk hierbij niet alleen aan de halfjaarlijkse
controles van uw gebit, maar ook aan het
vullen van gaatjes, het plaatsen van kronen
en bruggen, wortelkanaalbehandelingen en
tandimplantaten. Daarnaast is onze praktijk
gericht op preventie en mondhygiëne. Ook
kinderen zijn in onze praktijk van harte welkom.
Wij staan niet alleen voor een persoonlijke
aanpak, maar zijn ook laagdrempelig,
vriendelijk, eerlijk en bovenal zeer deskundig!
Met onze meer dan kwart eeuw ervaring
kunt u altijd rekenen op het beste resultaat.
Schrijf u nu direct in via onze website
www.tandheelkundevanderkooi.nl of kom gewoon
even bij ons langs.

www.tandheelkundevanderkooi.nl
Op de Keppels 26 • Dokkum • 0519 - 29 75 85

Andries - Eigenaar en tandprotheticus

Wendy - Praktijkmanager

Hét adres voor reguliere
tandartsbehandelingen
Tevens erkend specialist

in kunst- en klikgebit
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Kerstshow bij Tuin! 
in De Westereen 
groter dan ooit
DE WESTEREEN – Al vanaf juni zijn de medewerkers van Tuin! bezig met het opbouwen van de kerstafdeling in het 
tuincentrum aan de Boppewei in De Westereen. Door de sluiting van Tuin! in Leeuwarden en vanwege de plotse-
linge lockdown van vorig jaar is de Kerstshow bij Tuin! dit jaar groter dan ooit.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Aafke Feenstra legt de laatste hand 
aan de kerstafdeling door de mini-
kerstballen nog toe te voegen tussen 
de andere kerstaccessoires. ,,Deze 
dozen zijn nog afkomstig uit Tuin! 
in Leeuwarden en vonden we op het 
laatste moment’’, vertelt Aafke. In ja-
nuari van dit jaar werd bekend dat de 
familie Feenstra het tuincentrum in 
Leeuwarden na vijftien jaar kon verko-
pen. ,,We liepen al langer met het idee 
rond. Niet omdat het bedrijf in Leeu-
warden onrendabel was, maar omdat 
we heel moeilijk vakkrachten kun-
nen krijgen. Hoveniers met verstand 
van bomen en planten worden bijna 
niet meer opgeleid en als jongeren al 
een opleiding hebben gedaan begin-
nen ze voor zichzelf ’’, constateert Jan 
Feenstra die het tuincentrum in De 

Westereen inmiddels 
32 jaar samen met zijn 
vrouw Jikke runt. In 
2004 zijn zoon Sjoerd 
en dochter Aafke erbij 
gekomen en het is de 
bedoeling dat zij de zaak 
geleidelijk aan van hun ou-
ders overnemen. ,,Dat is ook de 
reden dat we blijven investeren in ons 
tuincentrum. Zo hebben we er dit jaar 
1100 m2 bijgebouwd en volgend jaar 
komt er aan de andere kant een kas 
van 1700 m2 bij voor wind- en vorst-
gevoelige planten.’’ 

Kersttrends en thema’s
Op 30 september gingen de deuren 
in Tuin! Leeuwarden definitief dicht. 
De gemeente heeft nu plannen voor 

een asielzoekerscen-
trum op deze plek. 
De familie Feenstra 
richt zich momenteel 
volledig op het tuin-

centrum in De Wes-
tereen en de webshops 

goedkopeol i j fbomen.nl 
en tuin!plantenonline.nl. Dat de 

kerstafdeling in De Westereen nu 
groter is dan ooit heeft alles te ma-
ken met zowel de verhuizing als de 
lockdown van vorig jaar. ,,Aangezien 
we vorig jaar op 14 december plotse-
ling de deuren van beide vestigingen 
moesten sluiten zijn er veel kerst-
spullen overgebleven van vorig jaar. 
Daar komt de nieuwe collectie nog 
eens bij. We hebben nu heel veel keus 
voor onze klanten en het mooie is dat 
we voor elke beurs wel wat hebben.’’ 
De nieuwe collecties bestaan uit ver-
schillende thema’s, waaronder ‘classic 
christmas’, oftewel luxury en chique in 
de kleuren rood, goud en een vleugje 
zwart. Daarnaast is er een afdeling in 
het winterse thema Frozen Lake ge-
huld en ook het romantische thema 
‘la vie en rose’  met veel roze kleuren 

ontbreekt niet op de kerstafdeling van 
Tuin! Tot slot is er gekozen voor het 
bosthema ‘Bohemian Forest’.

Kerstbomen goedkoper
Kerstbomen zijn er ook dit jaar weer 
in alle soorten en maten. In de cate-
gorie kunst kunnen klanten kiezen uit 
Triumph Tree Kerstbomen en Black 
Box kerstbomen. Beiden zien er na-
tuurlijk uit en er zit tien jaar garantie 
op. In de regio Noordoost-Friesland 
gaan de meeste mensen toch voor de 
echte kerstbomen, zoals Nordmann, 
Picea Omorika of Abies Nordman-
nian, weet Jan uit ervaring. Het goede 
nieuws is, dat de kerstbomen in tegen-
stelling tot veel andere producten, niet 
duurder zijn geworden. ,,Sterker nog, 
ze zijn zelfs een beetje goedkoper.’’ 
Naast kerstbomen wordt er bij Tuin! 
ook veel snijgroen verkocht waarmee 
mensen zelf gaan knutselen. ,,Wij 
hebben alle benodigde materialen, zo-
als binddraad en krammen. We mer-

ken dat De Westereenders de laatste 
jaren weer wat creatiever worden en 
zelf met kerststukjes of kransen aan 
de slag gaan.’’ Wat betreft de kerstver-
lichting heeft Jan Feenstra een goede 
tip: laat je vooral niet bang praten door 
de berichten uit de media. ,,Er wordt 
gesteld dat kerstverlichting zo duur is 
als gevolg van de hoge energieprijzen, 
maar wij verkopen alleen maar zeer 
zuinige ledverlichting.”

Groen is leven 
Jan Feenstra ziet de toekomst ondanks 
de energiecrisis positief tegemoet. 
,,Groen blijft altijd trekken. Groen is 
leven.’’ Hij is blij dat Aafke en Sjoerd 
de zaak op termijn overnemen. Sjoerd, 
die vooral in Leeuwarden aan het 
werk was, is nu ook in De Westereen 
te vinden, samen met drie medewer-
kers die ook uit de andere vestiging 
zijn overgekomen. De komende tijd 
zal iedereen zijn plekje moeten vinden. 
Ondertussen beginnen Jan en Jikke 
rustig met afbouwen, al moet Jan nog 
niet aan stoppen denken. ,,Het tuin-
centrum is mijn lust en mijn leven. Nu 
zijn we weer trots op de kerstshow die 
we hier met z’n allen hebben neerge-
zet. We hopen dat klanten ook dit jaar 
weer langskomen om te genieten van 
al het moois en dat ze er – ondanks 
alle spanningen en problemen in de 
wereld – een gezellige tijd van probe-
ren te maken met familie of vrienden.’’

Tuin! is een echt familiebedrijf en zal dat in de toekomst ook blijven. Aafke en Sjoerd (rechts) 
nemen het tuincentrum op termijn over van hun ouders Jan en Jikke Feenstra (links).
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Het tijdperk van fossiele energie is geweest

Verwarmen
zonder gas

Koelvisie ( Drachten) T:0512-571620 / info@koelvisie.nl / www.koelvisie.nl   

DRSDRSinstallatietechniek bvinstallatietechniek bv

Swarte Mar 3   9257 MA   Noardburgum   0511 47 60 07   info@drs-installatie.nl

DRS instal lat ietechniek staat garant voor het betere vakwerk. 

Of het nu om nieuwbouw, renovatie of ut i l i teit gaat. 

Wilt u ook deskundigheid en een eerl i jk advies?

Lid van

Burgum   Drogeham   TwijzelerheideBurgum   Drogeham   Twijzelerheide
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Wethouder Rebecca Slijver: 

‘Energiezorgen raken ons 
allemaal, vraag gerust om hulp’
NOORDOOST-FRIESLAND - Energie: een actueler onderwerp is er niet. 
Ook wethouder Rebecca Slijver van Noardeast-Fryslân heeft het er 
ontzettend druk mee. ,,We hebben als gemeente de ambitie om in 
2050 energieneutraal te zijn, maar onze inwoners zijn nu vooral bezig 
met: ‘Hoe betaal ik mijn energierekening?’ Gelukkig zijn er vanuit de 
overheid maatregelen zoals de energietoeslag en het energieplafond. 
Daarbovenop doen we als gemeente een aantal praktische stappen om 
inwoners te helpen met besparen en het beheersen van de kosten.”

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum 

Slijver: ,,Geef iemand een vis en 
er is eten voor een dag, geef ie-
mand een hengel en er is dagelijks 
vis. Die gedachte nemen we mee 
bij het verduurzamen. Help in-
woners, verenigingen en bedrijven 
bij de aanschaf van zonnepanelen, 
warmtepompen en isolatie, zodat 
ze er langdurig profijt van hebben.” 
De wethouder vertelt: ,,We hebben 
energiecoaches die bij mensen thuis 
gratis advies geven. En we hebben 
twee Ljochtbussen die gratis ener-
giebesparende producten brengen én 
mensen helpen bij het plaatsen ervan. 
Energie besparen begint bij kleine 
dingen: ledlampen, radiatorfolie, de 
verwarming lager zetten. Grotere 
maatregelen zijn bijvoorbeeld isole-
ren en het installeren van zonnepa-
nelen en warmtepompen.” Daarvoor 
zijn allerlei subsidiemogelijkheden, 
vertelt Slijver. ,,Het aanvragen daar-
van vraagt om doorzettingsvermo-
gen, het is complex om een subsidie 
aan te vragen. Daarom zijn we in 
gesprek met de Formulierenbrigade 
van Het Bolwurk in Dokkum, zodat 
zij inwoners hierbij kunnen gaan hel-
pen.” 

Verduurzamingsslag
Slijver vervolgt: ,,Inwoners en onder-
nemers kunnen via de gemeente ook 
een duurzaamheidslening aanvragen. 

We hebben vier varianten: de Star-
terslening, de Stimuleringslening, de 
Verzilverlening en de Stimulerings-
lening Zakelijk. Zo’n lening kun je 
prima ‘stapelen’ met subsidies, zodat 
je je woning of bedrijfspand kunt 
verduurzamen.” Dat is hard nodig, 
want Noardeast-Fryslân heeft veel 
oudere woningen en panden. ,,We 
moeten echt een verduurzamingsslag 
maken. Duurzaamheid was heel lang 
voor veel mensen een geitenwollen-
sokkenverhaal. Nu het iedereen in de 
beurs treft, wordt de noodzaak ge-
voeld. Als we een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het milieu én 
mensen hun energielasten kunnen 
verlagen, hebben we een win-winsi-
tuatie.” 

‘Duurzaamheid was heel 
lang voor veel mensen een 
geitenwollensokkenverhaal. 
Nu het iedereen in de beurs 

treft, wordt de noodzaak 
gevoeld.’ 

Kopje onder
Tegelijkertijd maakt de wethouder 
zich grote zorgen over inwoners die 
financieel ‘kopje onder’ gaan door de 
energieprijzen. ,,De drempel om bij 
de gemeente aan te kloppen is helaas 

nog hoog. Mensen doen liever de 
kachel uit dan dat ze ons bellen. Via 
bijvoorbeeld de woningcorporatie 
komen mensen toch bij ons terecht. 
Gelukkig, want er zijn mogelijkheden 
om te helpen.”

Sportverenigingen
Rebecca Slijver benadrukt dat inwo-
ners niet alleen staan in hun zorgen. 
,,Dit raakt ons allemaal. Ook men-
sen met middeninkomens voelen de 
gevolgen van een energierekening 
die ineens enkele honderden euro’s 
per maand hoger uitpakt, net als 
bijvoorbeeld sportverenigingen.” De 
wethouder wil daarom ook sport-
verenigingen helpen een verduurza-
mingsslag te maken. ,,We zijn bezig 
met een lijst van alle subsidiemo-
gelijkheden en met een constructie 
zodat sportverenigingen eenmalig 
kunnen lenen voor energiemaatre-
gelen waar ze langdurig profijt van 
hebben. Bovendien heb ik de vraag 
uitgezet of de Formulierenbrigades 
ook verenigingen kunnen helpen bij 
het aanvragen van duurzaamheids-
subsidies.” 

Vragen beantwoorden
Intussen houden mensen de hand op 
de knip wegens de hoge lasten en dat 
merken ondernemers. ,,Dankzij het 
nemen van energiemaatregelen gaat je 
energierekening omlaag. Het geld dat 
je daarmee bespaart kun je weer beste-
den bij de bakker en de slager. Door 
mensen te helpen verduurzamen, hel-
pen we ook de lokale economie.” Als 
Slijver zelf gaat winkelen, wordt ze 
regelmatig aangesproken. ,,Ik krijg 
vaak vragen zoals: ‘Ik wil zonnepane-
len plaatsen, moet ik een vergunning 
aanvragen?’, of: ‘Ik woon in de binnen-
stad en wil verduurzamen, hoe moet 

ik dat aanpakken?’, maar ook: ‘Ik weet 
niet hoe ik de energierekening moet 
betalen’. Daar heb ik niet direct een 
antwoord op, maar ik vind het belang-
rijk dat er vervolgens wel met deze 
mensen wordt meegedacht vanuit de 
gemeente.”

Eigen ervaring
Een groot deel van Slijvers werkweek 
gaat inmiddels op aan de energie-
crisis. ,,Het is een flinke uitdaging, 
maar ik bijt me graag ergens in vast. 
De aanleiding is vreselijk, maar we 
kunnen inwoners nu wel helpen met 
verduurzamen. Bovendien is dit pre-
cies waarom ik de politiek in ben ge-
gaan: ik wil er voor mensen zijn.” De 
wethouder vervolgt: ,,Ik heb zelf op 
bijstandsniveau geleefd, ik weet wat 
het is om van weinig geld rond te 
moeten komen. Ik kan mijn ervaring 
daarmee goed inzetten.” Slijver ver-
telt over de witgoedregeling waarmee 
de gemeente bezig is. Mensen kun-
nen korting krijgen op de aanschaf 
van een energiezuinige koelkast of 
vriezer bij een lokale ondernemer. De 
afstemming met de winkeliers en de 
invulling van de regeling wordt aan 
gewerkt. De rest van het bedrag legt 
men zelf bij. 

‘Ik heb zelf op 
bijstandsniveau geleefd, 

ik weet wat het is om van 
weinig geld rond te moeten 
komen. Ik kan mijn ervaring 

daarmee goed inzetten.’

Gewoon genieten
Overleg over dit soort zaken ver-
loopt goed, merkt Slijver. ,,De sa-
menwerking binnen het college is 
geweldig. We hebben met elkaar 
in de gemeenteraad gezeten, dus 
we kennen elkaar goed en gaan er 
echt voor. Daar krijg ik veel energie 
van.” Thuis verbruikt Rebecca Slij-
ver overigens heel weinig energie. 
,,Toen ik naar Dokkum verhuisde 
belde ik de energiemaatschappij. 
Toen werd gevraagd: ‘Weet u zeker 
dat u twee kinderen heeft? U ver-
bruikt minder dan een gemiddeld 
eenpersoonshuishouden!’ Wij waren 
al heel zuinig, dat zit er echt in. Als 
ik het huis uit ga, loop ik langs de 
thermostaat en draai ik hem om-
laag. Een uur voordat ik naar bed 
ga zet ik hem uit. Gewoontes die je 
jezelf gemakkelijk kunt aanleren.”  
De wethouder besluit: ,,Toen ik in de 
bijstand zat besloot ik bij wijze van 
uitje samen met de kinderen sterren 
te gaan kijken vanaf de zeedijk. We 
namen onze slaapzakken mee en ge-
noten! Dit uitje is inmiddels traditie, 
mijn kinderen vinden het prachtig 
en ik ook. We wonen in een gewel-
dig gebied: je kunt hier nog gewoon 
genieten. Dat kost niks.” 

‘Een echte powervrouw’ 

Rebecca Slijver werd geboren in Dokkum, maar verhuisde op haar twee-
de naar Brantgum. Vier jaar geleden kwam ze terug naar Dokkum, met 
haar twee kinderen. Die zijn inmiddels 13 en 15 jaar. Rebecca was een 
aantal jaren alleenstaande moeder en heeft in de bijstand gezeten – iets 
waar ze heel open over is. Inmiddels heeft ze weer een relatie. Eind juni 
werd ze geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Fractievoorzitter Manon van der Meij-Baron noemde haar bij die gele-
genheid ‘een echte powervrouw!’. 



28  |  de Westereender  

SPECIALIST IN 
WONINGISOLATIE
- Bespaart veel energie!
- Draagt bij tot een schoner milieu!
- Verhoogt het comfort!
- Verlaagt de energielasten!
- Zakelijk en particulier!

MUUR ISOLATIE

VLOER ISOLATIE

DAK ISOLATIE

Laat u kosteloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV 
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl

Informeer naar de subsidiemogelijkheden!

WWW.KOSTONNOORD.NL



De energiecoaches komen graag bij je thuis

‘Ons bezoek levert je echt geld op!’
DAMWÂLD - ,,Heb je een koophuis of een huurhuis? Wat heb jij thuis al 
gedaan aan energiebesparing?” Wie de energiecoaches van Noardeast-
Fryslân en Dantumadiel interviewt ontkomt zelf ook niet aan een ‘ener-
giecheck’. Renze Holwerda en Fernanda de Zwart willen zoveel mogelijk 
mensen helpen energie te besparen, zodat de energierekening flink 
omlaag gaat. ,,De financiële nood is hoog in onze regio door de ener-
gieprijzen. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk te besparen!” 

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum Foto: Jaap de Boer

Fernanda en Renze werken voor de 
gemeenten Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel. Ze bestrijken als ener-
giecoach beiden een gemeente, ze 
gaan minimaal twee keer bij hetzelfde 
adres langs. Fernanda: ,,Thuis voelen 
mensen zich prettig en kunnen ze 
veilig hun verhaal doen. We komen 
langs om advies te geven over ener-
giebesparing, maar elk mens en elke 
situatie is anders. We krijgen soms 
hele persoonlijke verhalen te horen. 
Er is veel energiearmoede in onze 
regio, dat willen we graag verhelpen!” 

Afspraak maken
Wie wil dat Renze of Fernanda 
langskomt, kan zich aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl. Wie 
niet digitaal vaardig is kan bellen met 
0519-209000 (Noardeast) of 0519-
209001 (Dantumadiel). ,,Wij krijgen 
de aanmeldingen door en nemen 
contact op om een afspraak te ma-
ken”, vertelt Fernanda. 

Ljochtbus 
De energiecoaches komen langs om 
adviezen te geven, de Ljochtbus (een 
initiatief van de gemeenten, Thús 
Wonen en Dokwurk) komt langs 
met energiebesparende producten 
zoals ledverlichting, radiatorfolie, 
een waterbesparende douchekop en 
tochtstrippen. ,,Iedereen met een 

huurwoning of een koopwoning met 
een WOZ-waarde lager dan 220.000 
euro kan gratis gebruikmaken van de 
Ljochtbus”, vertelt Renze. Een af-
spraak met de Ljochtbus kun je ma-
ken via www.ljochtbus.nl of via www.
duurzaambouwloket.nl. 

Renze benadrukt: ,,Zowel de Ljocht-
bus als wij komen bij je thuis, maar de 
bus komt met producten en wij met 
advies. Ons advies zorgt ervoor dat 
je extra gaat besparen. Er is namelijk 
heel veel sluipverbruik, als je je daar 
bewust van wordt kun je jaarlijks veel 
geld besparen.” Elke situatie is an-
ders: de één heeft een hoekhuis dat 
pal op de wind staat, de ander heeft 
veel elektronische apparaten in huis, 
een derde heeft ’s avonds veel lam-
pen aan waar nog halogeenpitten in 
zitten. ,,Als je die allemaal vervangt 
door ledlampen bespaar je al een paar 
honderd euro per jaar”, aldus Renze. 

Energieslurpers
Hij vervolgt: ,,De grootste sluipver-
bruikers zijn de cv-ketel, koelkast en 
vriezer, maar ook een mediabox die 
altijd op stand-by staat. Alle stekkers 
van je apparaten er uithalen voordat je 
op bed gaat scheelt ook veel stroom.” 
Fernanda knikt: ,,Het gaat om be-
wustwording: laten zien waar bij jou 
thuis de grote energieslurpers zitten. 

Vaak zeggen mensen: ‘oh, dat wist ik 
helemaal niet’. Op de slimme meter 
kun je je energieverbruik heel mak-
kelijk aflezen. Sommige mensen ma-
ken er nu echt een sport van om het 
verbruik te volgen en naar beneden te 
krijgen. Dat is ook onze bedoeling: er 
een uitdaging van maken. Je kunt je 
best machteloos voelen als je steeds 
meer moet betalen aan de energie-
maatschappij. Hiermee neem je de 
controle terug: je kunt zelf iets doen.” 

‘Je kunt je best machteloos 
voelen als je steeds meer 

moet betalen aan de 
energiemaatschappij. 
Hiermee neem je de 

controle terug: je kunt zelf 
iets doen’

Renze: ,,Mensen zijn vaak verbaasd 
waar wij mee komen, bij iedereen valt 
wat te besparen. Ons bezoek heeft 
altijd nut.” Fernanda: ,,We zitten met 
z’n allen in hetzelfde schuitje. We 
hebben in weelde geleefd en nu moe-
ten we een tandje terug. Dat is wen-
nen, maar met z’n allen kunnen we 
het!” Renze: ,,Net zoals je een bood-
schappenlijstje bijhoudt kun je ook 
je energiekosten bijhouden. Houd 
je meterstanden bij en noteer het als 
er iets anders was dan anders. Heb je 
bijvoorbeeld een piek in je verbruik, 
maar heb je logees gehad: dan is het 
meteen te verklaren.”

Elkenien Grien 
De energiecoaches werken ook sa-
men met Elkenien Grien, een onaf-
hankelijke stichting die de energie-
transitie wil versnellen. Renze: ,,Ze 

zijn gevestigd in de Prinsfabriek 
in Dokkum. Zij kunnen gratis een 
warmtescan doen zodat je weet waar 
in jouw huis energie ‘weglekt’. Ze ge-
ven ook energieadvies aan huis én ze 
hebben elke woensdagmiddag en za-
terdagmiddag een Energiecafé, waar 
vragen kunnen worden gesteld.” 

Better LED as net 
Er is nóg een actie van de gemeenten: 
‘Better LED as net’, voor koopwo-
ningen met een WOZ-waarde lager 
dan 220.000 euro en huurwoningen. 
Renze: ,,Wie in aanmerking komt 
voor een gratis bespaarbox krijgt een 
brief met een code. Deze brieven 
worden verdeeld over het jaar: niet 
iedereen krijgt op hetzelfde moment 
de brief. Op www.betterledasnet.nl 
kun je hiermee een bespaarbox naar 
keuze aanvragen, er zijn drie varian-
ten. Na een paar weken krijg je een 
afhaalbewijs en kun je de box opha-
len; er zijn diverse ophaallocaties in 
onze regio. In de box zit bijvoorbeeld 
radiatorfolie, ledlampen en een brie-
venbusborstel, maar ook een douche-
timer.”

‘We hebben het er 
‘smoardrok’ mee, maar het 

is ook hard nodig. Zodat 
iedereen de winter goed 

doorkomt’ 

Renze vervolgt: ,,Door de gemeen-
ten en de provincie wordt veel geld 
gestoken in energiebesparende maat-
regelen. We hebben het er allemaal 
‘smoardrok’ mee, maar het is ook 
hard nodig.” Fernanda: ,,Wij maken 
het persoonlijk door bij de mensen 
thuis te komen. Renze en ik zijn 

heel sociaal, we hebben zowel inle-
vingsvermogen als praktisch inzicht. 
We delen onze ervaringen en leren 
zelf ook steeds bij door alles wat we 
tegenkomen. We vinden het interes-
sant om alle nieuwe energieadviezen 
te volgen en delen die ook met de 
mensen. Op www.milieucentraal.nl 
staan bijvoorbeeld ook goede tips.” 

Als Renze of Fernanda langs is ge-
weest, krijg je een verslag van het be-
zoek met bespaardoelen. ,,Na onge-
veer zeven maanden nemen we weer 
contact op: heb je je doelen gehaald? 
Heb je nog tips nodig?” De agenda’s 
van beide energiecoaches staan tjok-
vol afspraken. ,,We willen zoveel mo-
gelijk mensen helpen, zodat iedereen 
goed de winter doorkomt. We moe-
ten dit met elkaar oplossen!” 

Tips van de 
energiecoach: 

Aan het koken? 
Deksel op de pan!

Houd de deuren 
in huis allemaal dicht

Douche 5 minuten, houd  
dit bij met een timer

Verwarm in huis alleen de 
ruimtes waar je bent

Zet de thermostaat 
1 graad lager en ’s nachts 

op 15 graden

Draai volle wassen in je 
wasmachine, zet die op 30 

graden of de ecostand 

Nog even de
websites op een rijtje: 

www.duurzaambouwloket.nl 
www.ljochtbus.nl

www.betterledasnet.nl 
www.elkeniengrien.nl 
www.milieucentraal.nl 

Fernanda Zwart en Renze Holwerda willen zoveel mogelijk mensen helpen energie 
te besparen, zodat de energierekening flink omlaag gaat. Foto: Jaap de Boer
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Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,8
Service

8,99,5
Algemeen

Klanten geven ons 
deze cijfers in 2022:

 Zes jaar op rij de 
 hoogste waardering! 
Bron: Bankenmonitor Consumentenbond oktober 2022 

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

GAAT U OOK VOOR LAGE STOOKKOSTEN...
KOOP NU UW HOUT OF PELLETKACHEL 
EN U ZIT ER WARM BIJ VOOR DE MEEST 

GUNSTIGE ENERGIEPRIJS!

10% 
korting 
op het 

gehele 

assortiment

Suder Statsjonsstrjitte 19
9271 HA De Westereen

Tel: 0511-233040
www.wijmahaarden.nl

www.dehaardenman.nl 

Gehele assortiment 
houtkachels, pelletkachels, 
gashaarden, elektrische 
haarden en rookkanalen!

Holwerderweg 34, 9101 PA Dokkum
T. (0519) 29 34 58, info@loonstra.nl

www.loonstra.nl

LEIDERS IN LEIDERS IN 
VAKWERKVAKWERK

Profiteer t/m februari van 
10% winterschilderkorting op al 

uw binnen schilderwerk.
Ook in deze corona tijd kan dit veilig en goed gebeuren.

www.wiersmadvies.nl

Renzo van der Veen
t. 06 129 261 26 
e. renzo@wiersmadvies.nl

Voor een eerlijk en
onafhankelijk hypotheekadvies
• Alle hypotheekverstrekkers worden vergeleken

• 1e gesprek gratis

• De hypotheekspecialist voor aankoop (starters, doorstromers 

en scheidingen), verbouwen en verduurzamen van de eigen 

woning voor zowel particulieren en ondernemers!



Koelvisie loopt 
voorop met airco’s 
en warmtepompen

DAMWÂLD - In 2006 zag de 46-jarige Richard van der Lei uit Damwâld 
voor het eerst een warmtepomp hangen in een fabriek. ,,Dit wordt de 
toekomst’’, stelde hij. ,,Mensen deden daar wat lacherig over want een 
warmtepomp kon toch nooit het goedkope gas vervangen?’’ Nu, ruim 
vijftien jaar later, heeft hij het met zijn bedrijf Koelvisie drukker dan 
ooit met het installeren van warmtepompen. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Dineke.frl

Richard begon al met installatietech-
niek op de LTS in Dokkum, toen 
duurzaamheid nog geen thema was. 
Om zich hier verder in te specialise-
ren volgde hij de opleiding installa-
tietechniek aan de MTS in Sneek en 
via zijn stage kwam hij bij Thermo-
noord in Gorredijk terecht. In 2006 
nam hij de stap om voor zichzelf te 
beginnen en vier jaar later startte hij 
samen met zijn compagnon René 
Brandsen  Koelvisie in Drachten. 
,,We zijn begonnen als aircobedrijf, 
maar we leveren nu vooral airco’s 
en warmtepompen in één. Daarmee 
verwarm je de ruimte op koude da-
gen en zorg je voor verkoeling in 
de warme zomers. In de aanschaf is 
het kostbaar, maar je bespaart er veel 
energie mee’’, vertelt Richard die net 
als het merk – Daikin – waarmee ze 
hoofdzakelijk werken graag voorop 
loopt. 

Klimaatinstallaties in Campus
In de twaalf jaar dat hij Koelvisie 
samen met zijn compagnon René 

runt is het uitgegroeid tot een 
bedrijf waar 23 mensen in dienst 
zijn. ,,We zijn begonnen in de 
crisis, maar sindsdien gaat het al-
leen maar beter met het bedrijf. 
We koesteren het personeel door 
ons als een sociale werkgever op 
te stellen. Daarnaast zijn we altijd 
op zoek naar nieuwe vakkrachten, 
want we verkopen liever geen ‘nee’ 
aan onze opdrachtgevers’’, aldus 
Richard. Ze verzorgen opvallend 
veel opdrachten in de regio Noord-
oost-Friesland en werken samen 
met partners als Pranger-Rosier, 
DRS, Faber, Damstra,  Bosgraaf 
en Van der Hoop. ,,In opdracht 
en in samenwerking met Pranger 
Rosier in Dokkum hebben wij bij-
voorbeeld klimaatinstallaties gere-
aliseerd in de nieuwe Campus in 
Damwâld. Ook het gezondheids-
centrum in De Westereen hebben 
we gasloos opgeleverd en we heb-
ben net te horen gekregen dat we 
hetzelfde in het gemeentehuis in 
Dokkum mogen doen.’’

Clubgebouw vv De Wâlden
Klanten waarderen het vooral dat 
Koelvisie alles van A tot Z regelt, 
van het bedenken en maken tot 
service en onderhoud van systemen 
met betrekking tot klimaatbeheer-
sing. ,,Kwaliteit staat bij ons hoog 
in het vaandel.’’ De laatste vier jaar 
merkt Richard dat mensen steeds 
meer met duurzaamheid bezig zijn 
en sinds de oorlog in Oekraïne is 
dat alleen maar meer geworden. 
Zelf heeft Richard zich hier altijd 
al voor geïnteresseerd. ,,Wij wonen 
in een jaren ’50 woning, maar heb-

ben alles goed geïsoleerd en een 
warmtepomp geïnstalleerd zodat 
we weinig energielasten betalen. 
Ook bij voetbalvereniging de Wâl-
den, waar ik voorzitter van ben, 
hebben we het clubgebouw ver-
duurzaamd. Daar plukken ze nu de 
vruchten van. Het is echter een in-
vestering die niet weggelegd is voor 
mensen die het niet ruim hebben, 
dat is jammer’’, stelt Richard die als 
geen ander weet hoe het is om met 
weinig rond te komen, want in zijn 
jeugd had zijn gezin het absoluut 

niet breed. Hij geeft mensen als tip 
om in elk geval te beginnen met 
het isoleren van de woning. Anders 
schiet je niks met een warmtepomp 
op. Daarnaast zijn er verschillende 
subsidieregelingen waardoor je 
geld kunt besparen. Koelvisie kan 
advies geven in de mogelijkheden 
waarbij er rekening mee wordt ge-
houden dat ‘elk hûs en elke beurs 
oars is’. 

Meer informatie: www.koelvisie.nl

Richard van der Lei op het dak van de Campus in Damwâld waar hij met zijn bedrijf Koelvisie 
de klimaatinstallaties mocht realiseren in samenwerking met Pranger Rosier. Foto: Dineke.frl  
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Lange levertijden voor warmtepompen en zonnepanelen
NOARDBURGUM - Douwe, Romke en Sake. Dat zijn de namen die samen 
het bedrijf DRS installatietechniek vormen. Een bedrijf dat inmiddels 
meer dan twintig jaar aan de weg timmert en nog steeds groeit. DRS is 
totaalinstallateur waarbij het bedrijf zich de laatste jaren steeds meer 
richt op het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. ,,Het pro-
bleem is dat deze duurzame producten momenteel moeilijk leverbaar 
zijn’’, stelt Sake van der Kloet.

Tekst: Klasina van der Werf

Sake van der Kloet uit Twijzeler-
heide was in de twintig toen hij 
zijn huidige compagnon Douwe 
Hoeksma leerde kennen. ,,We werk-
ten in die tijd samen als elektricien 
en loodgieter bij Bouwbedrijf Fries-
land. In 2001 zijn we samen met de 
broer van Douwe, Romke, voor ons 
zelf begonnen. We kochten twee 
bedrijfsbussen en een computer. 
We zijn vanuit onze eigen garages 
begonnen. Eerste werknemer was 
Sjouke Alma, mijn leermeester.’’ 

Een paar jaar later, in 2004, durfde 
het drietal het aan om een nieuwe 
loods met kantoor in Noardburgum 
te bouwen van waaruit ze nu met 
zo’n zestig man vast personeel en een 
flexibele schil van twintig man wer-
ken. ,,En één vrouw’’, voegt Sake er-
aan toe. ,,Maar zij staat haar manne-
tje.’’ Inmiddels hoort de naastgelegen 
loods met woonhuis – waarin eerst 
een autogarage gevestigd was – ook 
bij DRS. Van daaruit worden onder 
andere prefab riolering gemaakt.

Zonnepanelen
Door de jaren heen kreeg DRS In-
stallatietechniek steeds grotere klus-
sen. Zo mocht het bedrijf in de regio 
de complete installatie verzorgen van 
de brede school in De Westereen. 
De tegenoverliggende woningen van 
Talant volgden en het nieuwe AZC 
in Burgum. Een hele grote opdracht 
is de realisatie van Puur Exloo, een 
resort met luxe recreatievilla’s in 
Drenthe. In de woningen installeren 
de monteurs van DRS de complete 
installaties met meerdere badkamers 
met luxe sanitair. De laatste tijd heeft 
het bedrijf het nog drukker gekre-
gen door de stijgende energieprijzen. 
,,Vooral zonnepanelen en warmte-
pompen zijn populair. Wij kunnen 
advies geven over welke warmte-
pompen het beste bij een woning 
passen. Er zijn tegenwoordig duur-
zaamheidsleningen voor de aanschaf 
en het is een investering die je met 
de huidige energieprijzen snel terug 
hebt verdiend.’’ 

Warmtepompen
Dankzij de subsidieregelingen schaf-
fen ook steeds meer mensen warm-
tepompen aan. Een warmtepomp 
is elektrisch en haalt warmte uit de 
bodem of de lucht en zet dit om tot 
warmte in je huis. Het is dus een 
duurzaam alternatief op gas. Er zijn 
drie verschillende soorten warmte-
pompen. Bij bestaande woningen is 
een hybride warmtepomp een mooie 
oplossing die aangesloten wordt aan 
je HR-ketel. Als de warmtepomp 
niet genoeg warmte kan leveren - 
bijvoorbeeld als het vriest - springt 

de CV-ketel aan. Hierbij blijf je wel 
op het gas. Bij een goed geïsoleerd 
huis kun je ook kiezen voor een aard-
warmte warmtepomp hierbij wordt 
de bron tot soms wel 150 meter ge-
boord in de aarde, hier zit 25 jaar sys-
teem garantie op en heeft zeer weinig 
onderhoud nodig, bovendien kan je 
er zomers gratis mee koelen en is dus 
gasloos wonen. ,,Dit is het mooiste, 
maar ook het duurste systeem’’, stelt 
Sake. Een goedkoper alternatief is de 
lucht-luchtwarmtepomp, deze heeft 
een binnen en een buitendeel via de 
ventilator in het buitendeel wordt de 
lucht van buiten aangezogen. Deze 
energie wordt omgezet in bruikbare 
warmte voor het verwarmen en koe-
len van de ruimte.

Levertijden
Omdat steeds meer mensen van het 
gas af willen, is de vraag naar warm-
tepompen groot. ,, De warmtepomp 

fabrikanten kunnen de vraag niet aan. 
De levertijden voor zowel particulie-
ren als bedrijven zijn lang. Als je nu 
een warmtepomp besteld, kunnen wij 
deze rond de bouwvak volgend jaar 
installeren. Het grootste probleem is 
dat leveranciers grote tekorten aan 
elektronica hebben. Ook de levering 
van zonnepanelen stagneert door een 
tekort aan omvormers. Het is heel 
vervelend.’’ Voor ons blijft het moei-
lijk plannen want we weten niet altijd 
wanneer er een product binnenkomt.

Ondertussen blijven Douwe, Romke 
en Sake vooruitkijken naar de toe-
komst. Ze zijn alle drie de vijftig ge-
passeerd en vinden het belangrijk dat 
hun bedrijf blijft voortbestaan. ,,Het 
is de bedoeling dat drie jonge venno-
ten die nu werkzaam zijn bij het be-
drijf, DRS Installatietechniek op den 
duur overnemen. Daarmee is de toe-
komst van ons bedrijf veiliggesteld.’’
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Bezoek ons showterrein aan het Lauwersmeer! 

     Strandweg 1  9976 VS  Lauwersoog 

 0519 349 133 

Unieke locatie: bij het Wad, bos en Lauwersmeer 

Herfstkorting op diverse chalets en terrassen* 

Chalets vanaf € 46.310,-* 

Ervaar altijd vakantiegevoel, dicht bij huis! 

Geen verhuurplicht en vervangingsplicht 

  sales.lauwersoog@siblu.nl 

                       chalet.siblu.nl 

     * Vraag naar de voorwaarden bij ons verkoopkantoor op het showterrein 

Jaarplaatsgarantie 

Een eigen vakantiechalet? 
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Klimaatburgemeester Jens van der Duim: 

‘We moeten nu bomen planten waarvan 
we zelf nooit in de schaduw zullen zitten’ 
DOKKUM - Sinds 1 november is Jens van der Duim (23) uit Dokkum de 
allereerste klimaatburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Een rol die Jens zichtbaar met trots vervult. Het doel? ,,Ik droom van een 
concreet meerjarenplan hoe we onze gemeente circulair, klimaatadap-
tief en duurzaam kunnen maken. En dat op een eerlijke manier, zodat 
iedereen mee kan doen en de vruchten ervan plukt.”

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Marit Anker

Jens komt net terug van de Jonge-
ren Klimaatconferentie in Arnhem 
en één in het Europees Parlement. 
Kersverse klimaatburgemeester Jens 
van der Duim laat er geen gras over 
groeien en is vol energie begonnen 
aan de nieuwe taak. ,,Mijn eerste doel 
is om een jongerenraad op te richten, 
die samen met mij mee wil denken 
over kansen en oplossingen om onze 
gemeente circulair, klimaatadaptief 
en duurzaam te maken. Ik kies be-
wust voor jongeren, omdat we juist nu 
hun creativiteit en energie heel hard 
nodig hebben. Ik wil me inzetten om 
te zorgen dat deze nieuwe generaties 
ook de kans krijgen om eigenaar van 
hun toekomst te worden. Ik wil dat 
we in elke laag van de samenleving 
luisteren naar jongeren. Om te begin-
nen in mijn eigen gemeente.”

‘De nieuwe generaties 
moeten de kans krijgen om 
eigenaar van hun toekomst 

te worden’ 

Vol passie vertelt Jens over alle plan-
nen. ,,Samen met jongeren tussen de 
12 en 22 jaar wil ik groene ideeën 

voor onze gemeente bedenken. Waar 
lopen deze jongeren tegenaan? Waar 
willen ze concreet mee aan de slag 
gaan? Ik wil ze aanmoedigen om 
zelf na te denken over hun omgeving 
en hierover een mening te vormen. 
Deze generatie staat over een aan-
tal jaar namelijk zelf aan het roer. In 
plaats van af te wachten tot het zover 
is, wil ik hen graag stimuleren om nu 
al met ideeën te komen. Deze gene-
ratie moet niet langer denken: zo is 
het en zo blijft het, maar denken: wat 
is er nodig en waar worden we beter 
van? Daar help ik ze graag bij.”

Ingewikkelde materie
Zelf groeide Jens op in een hecht ge-
zin, dat actief meedeed in de maat-
schappij. ,,Ik kom uit een gezin dat 
heel erg zorgzaam is. We letten op 
elkaar, maar ook op de wereld om 
ons heen. Zorg voor de natuur en het 
klimaat was daar onderdeel van. In 
mijn vriendenkring was ik één van de 
meest fanatieke pubers als het ging 
om duurzaamheid en klimaat. Gaan-
deweg kwam ik in mijn leven steeds 
meer mensen tegen die zich net als 
ik zorgen maken over onze toekomst. 
Een vriendin tipte me begin dit jaar 

om me aan te melden als klimaatbur-
gemeester. Als voorbereiding hierop 
heb ik me verdiept in alles wat met 
het klimaat te maken heeft. Ingewik-
kelde materie, dat kan ik je wel zeg-
gen”, lacht Jens.

Klimaatadaptatie, biodiversiteit, eco-
logische voetafdruk; het zijn termen 
die je tegenwoordig overal tegen-
komt, zonder dat de meeste men-
sen precies weten wat het betekent. 
Vandaar dat Jens dit thema als eerste 
punt op de agenda heeft gezet. ,,Ik 
wil samen met de gemeente aan de 
slag met klimaatgeletterdheid. Daar-
mee bedoel ik dat we ingewikkelde 
materie zoals de stikstofproblema-
tiek terugbrengen tot begrijpelijke 
taal, zodat iedereen snapt wat er 
speelt. De klimaatproblematiek is nu 
heel erg theoretisch. Ik wil de pro-
blemen terugbrengen tot praktijk-
voorbeelden. Wat betekent het voor 
ons als inwoners van de gemeente 
Noardeast-Fryslân? En belangrijker 
nog: wat kunnen we er nu en in de 
toekomst aan doen?”

‘Ik wil met verschillende 
projecten de zaadjes 

planten, zodat de volgende 
generaties hiervan de 

vruchten kunnen plukken’ 

Zaadjes planten
Juist die blik op de toekomst is es-
sentieel, benadrukt Jens. ,,We denken 
graag in korte termijn-oplossingen. 

Dus het verhogen van een kademuur 
om ons te beschermen tegen de extre-
me regenval. Maar we moeten denken 
in langere termijn-oplossingen. Hoe 
kunnen we onze gemeente klimaat-
adaptief maken, zodat we klaar zijn 
voor extreme natte maar ook extreme 
droge perioden? Een bekend gezegde 
luidt: ‘We moeten nu bomen planten 
waarvan we zelf nooit in de schaduw 
zullen zitten’. Dat is precies wat ik 
wil bereiken. Ik wil met verschillende 
projecten de zaadjes planten, zodat 
de volgende generaties hiervan de 
vruchten kunnen plukken.”

Naast de gemeente wil Jens ook het 
bedrijfsleven in Noardeast-Fryslân 
aanspreken. ,,In onze regio zitten vol-
op ondernemers die al bezig zijn met 
het verduurzamen van hun bedrijf. 
Samen met hen wil ik ook andere 
ondernemers stimuleren om die stap 
te zetten. De duurzame keuze moet 
voortaan de logische keuze worden. 
Ik denk graag in ideaalbeelden. Mijn 
droom is om van Noardeast-Fryslân 
een circulaire gemeente te maken, 
waarbij we zelfvoorzienend zijn. Met 
andere woorden: alles wat we nodig 
hebben, maken we zelf in plaats van 
spullen te kopen uit het buitenland. 
En wat we maken, dat maken we 
goed, zodat we er honderd jaar mee 
vooruit kunnen. Hoe gaaf zou dat 
zijn?”, glundert Jens. 

Een jaar de tijd
Voor al deze ambitieuze plannen 
heeft Jens exact een jaar de tijd. De 

benoeming als klimaatburgemeester 
is namelijk voor één jaar. ,,Ik denk 
graag groot. Ook al zou ik maar de 
helft van mijn ideeën waarmaken, 
dan ben ik nog tevreden. Ik hoop 
vooral dat ik het thema klimaat voor 
de volgende klimaatburgemeester 
alvast op de kaart heb gezet bij de 
nieuwe generaties. Samen met hen 
wil ik maatschappelijke verandering 
teweeg brengen en jongeren nieuwe 
kansen geven. Daarvoor ga ik mij in-
zetten als eerste klimaatburgemeester 
van Noardeast-Fryslân.”

Doe ook mee!
Wil jij ook je steentje bijdragen 
aan het verduurzamen van de 
gemeente Noardeast-Fryslân? 
Heb jij ideeën over mogelijke 
oplossingen voor de klimaat-

problemen? Ben jij enthousiast, 
gemotiveerd en beschik je over 
een positief kritische blik om 

samen met klimaatburgemees-
ter Jens stappen richting de 

toekomst te zetten? 

Meld je dan aan door een 
mail te sturen naar duim.

jens@gmail.com.
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Betaalbaar bouwen voor bedrijven en particulieren!

www.houthandelnoord.nl

*  OSB TG2 18 mm | 122x244 cm
*  OSB 9 mm | 122x244 cm
*  OSB 9 mm | 120x280 cm
*  SLS 38x89 mm
*  Tuinplank 16x140 mm
*  Douglas Zweeds rabat
*  Douglas Zweeds rabat zwart
*  Hardhouten palen 6x6x300 cm
*  Douglas tuinplank 22x200 mm
*  Vuren tuinplank 20x200 mm zwart

€ 26.50 p/st.
€ 15.95 p/st.
€ 17.95 p/st.
€   1.76 p/m1.
€   1.25 p/m1.
€   3.63 p/m1.
€   4.13 p/m1.
€ 12.50 p/st.
€   3.95 p/m1.
€   3.00 p/m1.

HouthandelNoord Hellingstrjitte 2
9269 PV

Feanwâlden
E-mail: info@houthandelnoord.nlDé specialist in geimpregneerde houtproducten

Wildeiken/Zwart   
245x190cm

Inclusief: koelvriescombinatie (A+),  
schouw, vaatwasser (A++), kookplaat, 
oven, werkblad, spoelbak, kraan en 
verlichting.

€ 3595,-

ZONDER PARDON...

... DE BESTE KOOP

Ebony Zwart/ Grijs Eiken
360cm

Inclusief: koelkast (A++), schouw, 
vaatwasser (A++), inductiekookplaat, 
oven, werkblad, spoelbak, kraan en 
verlichting.

Mat zwart/ Hoogglans wit
360+180cm

Inclusief: koelvriescombinatie ‘no frost’ 
(A++), vlakschermwasemkap 90cm, 
vaatwasser (A++), inductiekookplaat 
78cm, 2x combimagnetron, composiet 
werkblad, spoelbak, kraan en 
verlichting.

€ 4495,-

€ 9795,-

Eilandkeuken hoogglans wit     
245x98cm + 180cm

Inclusief: koelvriescombinatie (A+), 
vaatwasser (A++), kookplaat, oven, 
eilandschouw, combimagnetron, 
werkblad, spoelbak en kraan.

€ 5395,-

Gelakt in Basalt, 300cm. Incl.: koelkast (A++), vaatwasser (A++), kookplaat, schouw, 

combimagnetron, granieten werkblad, spoelbak, kraan, verlichting. 
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€ 5295,-Zeer uitgebreide collectie
Duitse kwaliteit
Persoonlijke aandacht 
en eerlijk advies
Eigen montagedienst
Ook bouwkundige 
aanpassingen, verbouw
en uitbreidingen

Kaderfront Magnolia 
300+120cm

Inclusief: koelkast (A++), vriezer (A++), 
designschouw, vaatwasser (A++), 2x 
combimagnetron, inductiekookplaat 
78cm, werkblad, spoelbak, kraan en 
verlichting.

Doniawei 85a, Damwâld | www.accentokeukens.nl

3 in 1

Kokend-
waterkraan

Nú € 695,-

Fluweellak kaderdeur /eiken lameldeur met granieten werkblad. Ingevuld met het topmerk 

Siemens bestaande uit een stoomoven;  multifunctionele magnetronoven; koelkast (A++); 

vaatwasser (A++);  inductiekookplaat en schouwunit. Het geheel wordt aangeboden inclusief 

nisschappen, verlichting en zwarte mengkraan.

€ 15.650,-

€ 6895,-



Dirk Jan Brouwer van Koston Noord:

‘Een energiezuinige woning 
begint met isoleren’

NOORDOOST-FRIESLAND - Door alle berichten in de media over hoge 
gasprijzen zitten veel mensen met de handen in het haar. ,,Wat 
moatte we no?’’ vragen ze Dirk Jan Brouwer van isolatiebedrijf 
Koston Noord regelmatig. Ook de opmerking ‘We moatte in warm-
tepomp ha’, krijgt Dirk Jan vaak te horen. Hij probeert mensen zo 
goed mogelijk te adviseren over energiebesparende maatregelen. 
Eén ding is zeker, een energiezuinige woning begint met isoleren.

Tekst: Klasina van der Werf

Dirk Jan Brouwer is ongeveer zes 
jaar werkzaam bij Koston Noord 
als bedrijfsleider. ,,Ik heb hiervoor 
altijd in de bouw gewerkt. Wij 
isoleren onder andere bestaande 
woningen maar ook steeds va-
ker nieuwbouwwoningen’’, vertelt 
Dirk Jan. Koston Noord is actief in 
het gehele noorden van Nederland 
inclusief alle eilanden, en isoleert 
woningen in de breedste zin van 
het woord, van vloeren, muren tot 
daken. ,,Daarbij levert muurisola-
tie de meeste besparing op. Vooral 
met het isoleren van spouwmuren 
kun je een grote sprong maken. 
Dat is één dag werk en het scheelt 
meteen wel 25 á 30 procent op het 
gasverbruik. Tegenwoordig heb je 
de investering binnen drie jaar te-
rugverdiend. Ook met het isoleren 
van de vloer kun je tien tot vijftien 
procent op je energierekening be-
sparen, al is dat wel afhankelijk van 
de situatie. Wat betreft het isoleren 
van daken, daar zijn de meningen 
over verdeeld. Soms is dat de in-
vestering niet waard en daar zijn 
wij dan ook duidelijk over richting 
de klant. We vinden het belangrijk 
om een eerlijk advies te geven.’’

Circulair isolatiemateriaal
Koston Noord voldoet met haar 
producten aan de gestelde kwa-
liteitsnormen en probeert voorop 
te lopen op het gebied van duur-
zaamheid. ,,Zo zijn wij het eerste 
gecertificeerde bedrijf dat werkt 
met cellulose isolatie. Dit cir-
culaire isolatiemateriaal bestaat 
uit wollige cellulosevlokken van 
gerecycled krantenpapier dat in 
bijvoorbeeld houtskeletbouw ele-
menten wordt geblazen. Hiermee 
zijn hele goed isolatiewaarden te 
halen zowel thermisch als akoes-
tisch’’, legt Dirk Jan uit. Hij ver-
wacht dat het isoleren met bio-
based materialen, zoals lisdodde 

en hennep, de volgende stap zal 
zijn. ,,Dat is nu in ontwikkeling.’’ 
Toch wordt ook nog steeds ge-
werkt met het isoleren van spouw-
muren met piepschuimballetjes, 
vooral in vochtige ruimtes. Koston 
Noord merkt dat het steeds druk-
ker wordt nu mensen meer willen 
investeren in het beter isoleren van 
hun woningen. ,,Mensen hebben 
het gevoel dat ze ‘iets moeten’ van-
wege de hoge gasrekening. Maar 
het moet natuurlijk wel zin heb-
ben. Zo zou het kunnen zijn dat 
een warmtepomp in een slecht ge-
isoleerd huis alleen maar energie 
kost. Ik raad mensen dan ook 
aan advies te vragen aan een 
gecertificeerd bedrijf. En 
we moeten met z’n allen 
ons gezonde verstand ge-
bruiken. De eerste besparing 
zit al in menselijk gedrag en dat 
begint bij jezelf. Want hoe simpel 
is het om de verwarming een paar 
graden lager te zetten?’’

Meer informatie:
www.kostonnoord.nl 

Dirk Jan Brouwer, 
bedrijfsleider van Koston Noord.

Grote stap in circulair bouwen

Dijkstra Draisma isoleert 
huizen met lisdodde en vlas
NOORDOOST-FRIESLAND - Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat woningen 
isoleren met lisdodde en vlas. Daarbij wordt de hele plant gebruikt. ,,We 
bouwen dus dubbel duurzaam en CO2 negatief’’, vertelt de 33-jarige 
Coen Verboom die deel uitmaakt van het innovatieteam bij Bouwgroep 
Dijkstra Draisma in Dokkum. Hij is ervan overtuigd dat circulair bouwen 
de toekomst is. 

Tekst: Klasina van der Werf

Het zogenaamde ‘Biobased bouwen’ 
begon een paar jaar geleden naar 
aanleiding van het ‘Better Wetter’-
project. Met dit project is onderzocht 
welke gewassen kansrijk zijn voor 
teelt op natte veengrond. Daaruit 
is gebleken dat lisdoddevelden de 
bodemdaling beperken. Vervolgens 
kreeg Dijkstra Draisma de vraag om 
te kijken naar de toepasbaarheid van 
lisdodde als grondstof voor isolatie-
materiaal en plaatmateriaal. ,,Lisdod-
de blijkt verrassend goed te isoleren. 
De steel van de lisdodde bestaat uit 
veel kleine kamertjes met stilstaande 
lucht, dat zorgt voor een natuurlijke 
isolerende werking. De ‘sigaar’ geeft 
de benodigde structuur’’, licht Coen 
Verboom toe. Wel waren er eerst nog 
wat kinderziektes. ,,Zo was er kans 
op inzakken, maar dat probleem heb-
ben we opgelost.’’

Minder uitstoot van stikstof
Het innovatieteam van 

Dijkstra Draisma denkt 
nu na over het verbouwen 

van de ‘sigarenplant’ op grote schaal. 
Ondertussen wordt ook gekeken naar 
het oogsten van vlas voor het produce-
ren van isolatiemateriaal. 
Het is de bedoeling dat 
beide producten verwerkt 
worden in samenwerking 
met Dokwurk met be-
hulp van een nieuw uit 
te vinden machine. ,,We 
zijn nu bezig met het 
ontwerpen van deze ma-
chine. Hiervoor hebben 
we subsidie ontvangen 
vanuit de versnellingsagenda van de 
Regiodeal’’, vertelt Coen enthousiast. 
Hij werkt ruim vijf jaar bij Dijkstra 
Draisma en studeerde daarvoor on-
der andere Milieukunde. Deze duur-
zame manier van werken past dan ook 
precies in zijn straatje. ,,Als we onze 
klimaatdoelen willen halen, moeten 
we op een andere manier naar bou-
wen kijken. Wij vinden het belangrijk 
dat we weten waar het materiaal van-
daan komt. Bovendien gaat er bij het 
verwerken van lisdodde en vlas niks 
verloren en kun je het oneindig herge-
bruiken. Door dit isolatiemateriaal te 
gebruiken voorkom je bovendien uit-
stoot van stikstof. De steenwolfabriek 

in Roermond - fabrikant van isolatie-
materiaal - is nu één van de grootste 
uitstoters in Nederland’’, weet Coen.

Verdienmodel agrariërs
Coen voorziet niet alleen milieu-
winst, maar ook een verdienmodel 
voor de agrariërs in dit gebied die 
vlas en lisdodde willen verbouwen. 
,,Lisdodde wordt nu verbouwd in het 
Bûtenfjild en vlas in Wierum, maar 
we zijn nog op zoek naar meer boe-
ren die deze gewassen voor ons wil-
len verbouwen. Dat past bij de lokale 
korte keten die wij op allerlei vlakken 
binnen de bouw nastreven. De oor-
log in Oekraïne en de stijging van de 
energieprijzen heeft nog meer duide-
lijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn. 
Dan is het creëren van een duurzaam, 
lokaal product geen slecht idee.’’ 

Bouwgroep Dijkstra Draisma blijft 
bouwen met een circulaire visie en 
loopt daarin voorop. Dit jaar wordt 

de eerste woning op-
geleverd die geïso-
leerd is met lisdodde. 
De eerste testgevel 
is al gemaakt met 
lisdodde. Het mate-
riaal is onder andere 
getest bij Bowinn, de 
nieuwe campus voor 
innovatie in de bouw 
in Dokkum. De ko-

mende jaren worden ook onderzoe-
ken gedaan naar gewassen als hennep 
en miscanthus (olifantengras). 

Coen Verboom maakt deel uit van het inno-
vatieteam bij Bouwgroep Dijkstra Draisma in 
Dokkum. 

Bij een complex huurwoningen van WoonFriesland in Âldtsjerk heeft Koston Noord  spouw-
muurisolatie aangebracht met verlijmde HR++ Thermoparels.

‘We zijn nog op 
zoek naar meer 
boeren uit deze 
regio die vlas of 
lisdodde willen 

verbouwen’
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Open dag
Donderdag 17 november 2022 15.00 - 20.00 uur
Vrijdag 27 januari 2023 15.00 - 20.00 uur

Open avond
Woensdag 30 november 2022 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 15 februari 2023 19.00 - 21.00 uur

Infomiddag
Woensdag 15 maart 2023 15.00 - 17.30 uur
Woensdag 7 juni 2023 15.00 - 17.30 uur

Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost

www.aeresmbo-buitenpost.nl

Kijk voor meer informatie over de tijden en
hoe je je kunt aanmelden op onze website.

 Ljurkstrjitte 45   |  Westereen  |  0511-444659 |
info@restariarinses.nl | www.restariarinses.nl

VOORDELIG UIT ETEN
Bij Restaria Rinse’s kun je heerlijk 
uit eten. Zo ben je bij ons aan juiste 
adres voor een heerlijk menu,  
burger, drankje of lekkere snack,  
en dat allemaal voor een scherpe 
prijs! 
 

GEMAK 
PUUR 

GENIET 
SMAAK 

Bestel op onze website

NIEUW!  
SHARED DINER 
een goed gevuld  
plateau om te delen

Wurkstart is een onafhankelijk buro in de regio Noordoost-
Friesland. Wij geven maatwerkadvies aan mensen die  
zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt of op zoek zijn 
naar een nieuwe opleiding of baan. Een adviesgesprek  
bij Wurkstart is altijd gratis, onafhankelijk en op een locatie  
bij jou in de buurt. 

  ik help je 
met loop-
baanadvies 
op maat

Erik Talsma — 
Adviseur Wurkstart

wurkstart.nl

WWW.DEKERSTWINKEL.NL
Ype Smidswei 2A  |  9298 RZ Kollumerzwaag  |  0850-479191
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De bijzondere klik tussen een 
Fries en een Oekraïens echtpaar
MÛNEIN - Een groot huis en een groot hart. Die combinatie maakt dat sinds begin maart van dit jaar een ouder 
Oekraïens echtpaar onderdak heeft gevonden in Mûnein. Het grote huis en het grote hart behoren toe aan Jan-
neke en Doede Santema. Toen de oorlog op 24 februari in Oekraïne begon, toen de eerste vluchtelingen het land 
verlieten, klom Janneke in de pen.

Tekst: Bonne Stienstra Foto: Marcel van Kammen

Ze vroeg in een ingezonden brief in 
de media de Friese gemeenten een 
meldpunt in te stellen voor mensen, 
die vluchtelingen wilden opvangen. 
Die brief stond Tsjalling Postma uit 
Tytsjerk op het netvlies, toen hij van 
een Oekraïense kennis het verzoek 
kreeg diens ouders op te vangen. Hij 
nam contact op met de Santema’s.

En zo stonden na een lange trein- en 
busreis, die hen van Kyiv via War-
schau, Wenen en Amsterdam voerde, 
in de nacht van 6 op 7 maart Viktor 
Glushakov en Nataliia Glushakova 
in de keuken van Doede en Janneke, 
die meteen zagen dat het goed was. 
Janneke: ,,Fanôf de earste minút fiel-
de ik dat der in klik wie.’’

Nu is het acht maanden later en de 
klik tussen de beide echtparen is er 
nog steeds. Natuurlijk hebben de 
Oekraïeners heimwee. Natuurlijk 
willen ze zo snel mogelijk terug naar 
hun land, terug naar hun huis in Kyiv, 
terug naar hun datsja op het platte-
land. Maar zolang het niet kan, zo 
lang Poetin doorgaat met zijn oorlog, 
zo lang blijven ze in Mûnein. Jan-
neke: ,,Se meie sa lang bliuwe as se 
wolle.’’

Schuilkelders
Viktor (69) was in Kyiv uroloog, 
Nattaliia gynaecoloog. Ze zijn een 

jaar of vier met pensioen. Vorig jaar 
verloren ze hun oudste zoon aan co-
vid en nog geen jaar later vielen de 
eerste bommen op hun stad. Viktor: 
,,We hebben de eerste nachten in 
schuilkelders doorgebracht. Eigenlijk 
wilden we eerst niet vluchten, maar 
onze zoon Sergei stond erop en had 
contacten in Nederland.’’

Zo kwamen ze van het grote Kyiv in 
het nietige Mûnein. De beide echt-
paren communiceren via Google 
Translate, want de Oekraïeners be-
heersen het Engels niet. Die taal 
was lang door de Russen voor de 
onafhankelijkheid van hun land 
verboden. Maar Google Translate is 
een uitkomst. En zegt Doede: ,,Ek 
sûnder wurden fersteane wy elkoar 
hieltyd better.’’

Viktor en Nataliia willen Doeda en 
Janniki, zoals ze hen noemen, zo 
weinig mogelijk tot last zijn. Boven 
in de verbouwde boerderij hebben ze 
een eigen zit- en slaapkamer. Eten en 
koffiedrinken doen ze samen. Nata-
liia staat er op het eten te koken en 
Viktor heeft zich opgeworpen als een 
bekwaam klusjesman. Hij heeft het 
huis geschilderd, de paddock voor de 
paarden opgeknapt en talrijke andere 
klusjes gedaan. Doede: ,,It hûs hat 
der noch noait sa kreas bystien.’’

Ze krijgen een bescheiden uitkering 
van de Nederlandse overheid, zak-
geld, meer is het niet. En toch staan ze 
erop zoveel mogelijk mee te betalen. 
Bijvoorbeeld aan de wekelijkse bood-
schappen, die Viktor doet in de su-
permarkt aan de hand van een bood-
schappenlijstje van Nataliia.

Fietsen en wandelen
Desondanks zijn de dagen soms lang 
voor de twee gasten. Viktor fietst veel, 
op een elektrische fiets, die hij Kyiv 
niet had. Viktor: ,,Er staat al 4000 
kilometer op de teller. Dat is heen en 
terug naar Kyiv.’’ Nataliia is meer van 
het wandelen met Harley, hun Jack 
Russell. 

Laatst dreigde ze bekeurd te worden 
door iemand van het Fryske Gea. 
Harley liep los in het natuurgebied de 
Bouwe Pet. Gelukkig had ze het tele-
foonnummer van Doede bij zich. Die 
legde de verbalisant uit hoe het zat en 
dat Nataliia in Oekraïene niet gewend 
was de hond aan te lijnen. Hij ont-
moette begrip en de bekeuring werd 
geannuleerd.

Janke en Doede nemen hun gasten 
mee naar concerten of maken uit-
stapjes naar bijvoorbeeld de Kruid-
hof in Buitenpost. Janneke: ,,En wy 
fietse in soad mei Viktor. Troch him 
hawwe we paden en dykjes kennen 

leard, dêr’t wy it bestean net fan wis-
ten. Sa ferrike se ús libben ek noch 
ris in kear.’’
 
Dankzij de kookkunsten van Nata-
liia leren ze de Oekraïense keuken 
kennen. Natuurlijk eten ze regelma-
tig bortsj - de typisch Oekraïense 
rodebieten-soep - maar ook pad-
denstoelen uit de bossen vlakbij. Jan-
neke: ,,Wy hawwe gjin idee welke je 
ite kinne en net. Nataliia siket se en 
makket der hearlik iten fan, se wit 
wat kin en net kin en dêr 
fertrouwe wy op. Ik ha al 
yn in heal jier gjin iten 
mear sean.’’

De Oekraïeners hebben 
veel contact met land-
genoten, die zijn ach-
tergebleven. Ze denken 
dat hun flat in Kyiv nog 
ongeschonden is, maar 
zeker weten ze het niet. 
Vlakbij zijn explosies gehoord en ze 
hebben niemand, die hun flat in de 
gaten houdt.

Verdriet
Doede en Janneke zien het verdriet 
in de ogen als het gaat over hun land 
en hun stad. Ze missen hun vrienden 
en familie. Toen Nataliia in mei jarig 
was, had Janneke haar eigen familie 
en kennissen aangespoord haar een 
verjaardagskaart te sturen om haar 
gasten een beetje thuis te laten voe-
len, want de verschillen zijn groot.

Viktor: ,,De mensen zijn hier vrien-
delijk en open. Het valt op, dat bijna 
iedereen werk heeft.’’ Nataliia: ,,En 
de huizen zijn goed onderhouden en 

de tuinen ook. Op het Oekraïense 
platteland is veel armoede en weinig 
werk.’’ Viktor: ,, En de mannen heb-
ben vaak een alcoholprobleem.’’

Begin deze maand ging Nataliia voor 
even terug naar Kyiv om te kijken 
hoe de flat erbij lag en hoe veilig of 
onveilig het er was. De flat stond er 
nog, maar stroom was er sporadisch 
en water mondjesmaat. De datsja van 
de Glushakovs is door het oorlogs-
geweld zwaar beschadigd. Het ziet er 

naar uit, dat ze ook deze 
winter in Mûnein zullen 
moeten blijven. Viktor: 
,,Het ergste is dat we 
niet weten of we weer 
terug kunnen en wan-
neer. Er is geen stip aan 
de horizon.’’

De Santema’s krijgen 
geen vergoeding en ook 
geen begeleiding bij de 

opvang van hun buitenlandse gasten. 
Dat hoeft ook niet, zegt Janneke. 
,,Mar de Oekraïeners sels soene eins 
psygyske begelieding ha moatte, se 
lije ûnder wat harren oerkaam is.’’

Doede en Janneke leven met ze mee 
en beseffen, dat ze met Viktor en 
Nataliia, waar ze het zo goed mee 
kunnen vinden, een lot uit de loterij 
hebben. Janneke: ,,It kin ek oars, dat 
er gjin klik is. Dêrom soene wy it net 
wer in twadde kear dwaan, flechte-
lingen opnimme. Safolle gelok as wy 
no hawwe, hawwe wy grif net wer. Ik 
moat der net oan tinke dat je mins-
ken fuortstjoere moatte,  omdat der 
net de klik is, dy’t wy wol mei Nata-
liia en Viktor hawwe.’’

Janneke en Doede Santema zitten samen met Viktor aan de keukentafel in Mûnein terwijl Nataliia 
tijdens het maken van deze foto voor even terug ging naar Kyiv om te kijken hoe de flat erbij lag en 
hoe veilig of onveilig het er was. Foto: Marcel van Kammen

‘Het ergste is 
dat we niet 
weten of we 
weer terug 
kunnen en 

wanneer. Er is 
geen stip aan  
de horizon.’
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Ontrafel het 
mysterie van 
Dokkum
Een primeur voor Dokkum: de eerste speurroute van City Sher-
locks gaat door de straten en stegen van de Elfstedenstad Dokkum. 
Bezoekers en inwoners van Dokkum en omgeving kunnen aan de 
hand van de interactieve app de geheimen van de stad ontdekken. 

Waan je als een echte Sherlock met deze 

ultieme speurervaring. Gewapend met 

de app wandel je langs de bijzondere 

gebouwen en plekken van de stad. Sinds 

mei is de app te downloaden in de Ap-

pstores. Inmiddels is de speurroute van 

Dokkum al tientallen keer gedownload. 

Naast de route in Dokkum is er inmid-

dels ook een route in Eindhoven actief. 

Aan routes in Harlingen, Den Helder en 

op de Friese Waddeneilanden wordt 

momenteel hard gewerkt. Deze routes 

worden komende winter online gezet. 

In het voorjaar zal een publiciteitscam-

pagne rond deze nieuwe routes worden 

gestart.

Tijdens de route krijg je aanwijzingen, 

los je puzzels en raadsels op en ga je op 

zoek naar “clues” in de omgeving. Via 

deze aanwijzingen vind je zelf je route 

door de stad. “We hebben het niet een-

voudig gemaakt. Het moet een uitdaging 

zijn om de route te lopen. Tijdens de 

route los je zoekopdrachten, kennisvra-

gen en foto-opdrachten op en zo ver-

dien je voldoende aanwijzingen om tot 

slot van de route de eindopdrachten op 

te lossen. De opdrachtenroute is bij uit-

stek geschikt om met het hele gezin of 

een aantal vrienden te doen. De app zit 

boordevol wetenswaardigheden en ook 

Ut Dokkumer Stadsfrys komt terug in de 

app” – vertelt Edwin Zijlstra, initiatiefne-

mer van City Sherlocks.

Voor het ontwikkelen en uitzetten van de 

route is samengewerkt met verschillende 

partners en inwoners van Dokkum. “Met 

de subsidie vanuit de Versnellingsagenda 

hebben we een mooie opstap kunnen 

maken met de ontdekkingsspeurtocht in 

Dokkum. Het moet een route zijn voor 

en door de Dokkumers. Dit maakt het 

een unieke route met veel interessante 

informatie. Want weet jij wat Dokkum 

en de letter B met elkaar te maken heb-

ben? Je ontdekt het allemaal met de City 

Sherlocks app!” De app is kosteloos te 

downloaden en je betaalt voor de route 

die je wilt lopen. Uiteindelijk moet de app 

routes door het hele land aanbieden.

Het idee van Edwin ontstond op een va-

kantie in Engeland, het land van Sherlock 

Holmes. “Met dit idee heb ik aangeklopt 

bij het team van Qop voor een mogelij-

ke subsidie vanuit de Versnellingsagen-

da. Afgelopen zomer heeft wethouder 

Breeuwsma van Noardeast-Fryslân het 

officiële startsein gegeven en hebben 

we deze zomer een mooie start kunnen 

maken. Met de nieuwe routes die wor-

den toegevoegd verwachten we een 

groeiend enthousiasme, misschien juist 

wel van Dokkumers die op bezoek gaan 

naar de Waddeneilanden”.

De routes blijven continu in ontwik-

keling. Steden veranderen, dus ook de 

routes moeten regelmatig worden ge-

updatet met nieuwe wetenswaardighe-

den, bijzondere plekken en of ideeën 

voor nieuwe raadsels en puzzels “We 

blijven up to date door steeds nieuwe, 

interessante dingen toe te voegen. Ook 

kunnen gebruikers van de app specifieke 

feedback geven. De route is nooit af, we 

blijven hem updaten en verbeteren met 

hulp van de opbouwende kritiek van de 

gebruikers. Tot nu toe hebben we veel 

positieve feedback ontvangen”.

Benieuwd naar de mogelijkheden van
de subsidieregeling Versnellingsagenda? 

Neem contact op met de adviseurs van Qop

via info@qop.nl | www.qop.nl

‘t is risptiid
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Jan Dijkstra en Theo Groen 
nemen afscheid van Kroon
DE WESTEREEN - Jan Dijkstra en Theo Groen van Kroon Vleeswaren in De 
Westereen zijn allebei met pensioen. Jan Dijkstra is op 17-jarige leeftijd 
bij Kroon in dienst gekomen. Bert Kroon was toen directeur en heeft Jan 
aangenomen. 

Foto: Marcel van Kammen

Jan werkte eerst bij een wasserij in 
Leeuwarden totdat hij in de krant 
las dat ze personeel nodig hadden bij 
Kroon. Hij kon meteen aan de slag in 
de productie, dat vond hij het leuks 
om te doen. De zoon van Bert Kroon, 
Theo Kroon, nam de zaak over en in 

die tijd is Jan ook nog een aantal jaren 
productieleider geweest. Jan heeft bij 
drie generaties Kroon gewerkt. Na 45 
jaar vindt hij het tijd om met pensi-
oen te gaan. Hij is blij dat hij in rede-
lijk goede gezondheid afscheid heeft 
kunnen nemen. 

Theo Groen werkt sinds 1995 bij 
Kroon. Na een paar weken op proef is 
hij voor vast aangenomen en is nooit 
meer weg gegaan. In die  jaren  wer-
den er nog  varkens schouders uitge-
beend. Toen dat niet meer nodig was 
ging hij in de productie. Ook Theo 
is ongeveer vijf jaar productieleider 
geweest. Daarnaast was hij betrokken 
bij de BHV en denkt daar nog met 
heel veel plezier aan terug. Theo: ,,Ik 
heb er een leuke tijd gehad bij Kroon. 
Het is klaar zo.’’

Op de foto van links naar rechts: 
Btissame Haddadi, Jan Dijkstra, Pascal vd Sluis 
en Theo Groen. Foto: Marcel van Kammen

Pietrik Elzinga van Blomkje & Wenje verkoopt workshoppakketten

Verschillende kransen maken 
van hetzelfde materiaal
DE WESTEREEN/RINSUMAGEAST - Blomkje & Wenje, zo heet het bedrijf 
van de 43-jarige Pietrik Elzinga – Postma uit De Westereen. Zij verkoopt 
workshoppakketten waarmee mensen zelf hun krans of groendecoraties 
kunnen maken. De belangstelling is groter dan verwacht. Mensen uit bin-
nen en buitenland weten Pietrik inmiddels te vinden.

Tekst: Klasina van der Werf

Pietrik groeide op in Rinsumageast 
waar ze als klein meisje altijd al aan het 
‘knutselen’ was met bloemetjes en schel-
pen. ,,Ik plukte blomkes by in oar út de 
tún en makke der moaie boskjes fan en 
dy ferkocht ik foar in dûbeltsje’’, lacht 
Pietrik. Tien jaar geleden begon ze haar 
eigen blog.  Ze maakte in die tijd huis-
jes, slingers of raamluikjes van hout en 
dan in combinatie met bloemen. ,,Ik hie 
mear gereedskap as myn man’’, vertelt 
Pietrik. Een jaar later maakte ze voor 
het eerst kransen van eikenbladen. Dat 
was tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Pietrik is geen stilzitter en toen ze ont-
dekte dat in de omgeving eikenbomen 
werden gekapt vanwege de komst van 
de Centrale As ging ze er naar toe om 
bladeren te zoeken. Van kosteloos ma-
teriaal maakte ze de mooiste kransen en 
daarmee inspireerde ze haar volgers op 
sociale media.

Markten en workshops
De vraag naar haar kransen nam toe 
waardoor Pietrik zich in 2015 inschreef 
bij de Kamer van Koophandel onder 
de naam Blomkje & Wenje. Vanaf dat 
moment kocht ze haar materialen in 
bij de veiling en stond ze op markten 
en fairs om haar zelfgemaakte kransen 
vol groen te verkopen. ,,Op dy merken 
kaam ik der al gau efter dat der belang-
stelling wie fan immen om sels krânsen 
te meitsjen.” Zo kwam Pietrik op het 
idee om workshops te geven om men-
sen te helpen bij het maken van hun 
eigen kransen. Ze begon thuis, maar al 
snel werden de groepen groter en gaf 
ze workshops bij de Zilveren Maan, de 
Hossebos, verzorgingshuizen maar ook 
bij het gemeentehuis in Damwâld aan 

een groep van veertig dames. ,,Dat wie 
prachtich om te dwaan. Ik fûn it foaral 
moai om te sjen hoe’t elkenien fan it-
selde materiaal in ferskillende krâns 
makke. De ien hiel útbundich en in oar 
just strak. Mar úteinlik gie elkenien mei 
in selsmakke krâns de doar út. Dêr koe 
ik fan genietsje.’’

Webwinkel dicht
Naast het geven van workshops had 
Pietrik ook haar eigen webwinkel op-
gezet, waar ze kransen verkocht, maar 
dat werd zo’n groot succes dat ze moest 
kiezen: haar baan opzeggen of stoppen 
met de webwinkel. ,,Ik wurkje mei hiel 
folle wille as kommunikaasje-adviseur 
by de provinsje. Dêr leit myn hert en 
Blomkje & Wenje is myn passy’’, legt 
Pietrik uit. Ze besloot daarom de web-
winkel te sluiten en geen kransen meer 
te maken. Wel gaf ze nog workshops. 
Maar toen kwam corona. ,,Ik moast 150 
kursisten ôfsizze en hie al it materiaal al 

ynkocht.’’ Pietrik bedacht daardoor om 
instructiefilmpjes op YouTube te zetten 
zodat mensen hun eigen kransen of toef 
konden maken. Dat werkte hartstikke 
goed met als gevolg dat ze nu alleen nog 
workshoppakketten verkoopt waarmee 
mensen zelf aan de slag kunnen gaan. 
Mensen kunnen via Instagram of Face-
book contact met haar opnemen en kie-
zen uit  verschillende pakketten. ,,It rint 
echt stoarm. Sels minsken út België, 
Dútslân en Oostenryk witte my te finen 
en der wie ek al belangstelling út Yslân.’’

Winterkrans en toef
In de weekenden heeft Pietrik het nu 
druk met het samenstellen en inpak-
ken van de workshoppakketten die ze 
via de PLUS supermarkt in De Wes-
tereen verstuurd naar haar klanten. 
,,De gearwurking mei de minsken fan 
de PLUS is geweldich’’, stelt Pietrik 
die vooraf een seintje geeft als ze eraan 
komt met haar dozen. Voor mensen uit 
de buurt heeft ze speciale data waarop 
klanten hun pakketten bij haar kun-
nen afhalen. ,,Ik ha gjin fysike winkel 
en dat is in bewuste kar want ik ha in 
baan én in húshâlding mei bern en dy 
gean foar.’’ Het meest populair zijn op 
dit moment de sobere winterkrans en 
de toef met bellen. Maar ook de Aspa-
ragus kerstboompjes zijn populair. De 
producten die ze maakt bleven ook bij 
woonbladen niet onopgemerkt. Haar 
kransen verschenen in landelijke bladen 
als Wonen Landelijke Stijl, VT Wonen 
en Daphnes Diary.  Het aantal volgers 
op Instagram is voor Pietrik al opgelo-
pen tot 21.000 en op Facebook zijn dat 
er 9.000. 

Je zou het een uit de hand gelopen hob-
by kunnen noemen, maar Pietrik hoopt 
dat het vooral een hobby zal blijven. 
,,Derom ha ik gjin webwinkel mear en 
ek bin ik ophâlden mei de fysike work-
shops. Ik hoopje foaral oaren te ynspi-
rearjen en hâld mei elkenien persoanlik 
kontakt. As se dan in foto fan hun krâns 
stjoere dêr’t se grutsk op binne, dat fyn 
ik it allermoaiste.’’

Nieuwsgierig? Volg Pietrik op Facebook 
en Instagram via Blomkje & Wenje.

De Jong Kantoormeubilair 
schuift de bureaustoel door
DOKKUM - Na 25 jaar hebben Johannes (64) en Grytsje de Jong (62) 
besloten de bureaustoel door te schuiven: het is tijd voor de relax-
fauteuil en de camperstoel. Vanaf 1 januari 2023 zwaait Jan Wouter 
Veenstra (39) de scepter over De Jong Kantoormeubilair in Dokkum. 

De Jong Kantoormeubilair is een 
begrip in de branche voor kwali-
teitsmeubilair. Johannes begon in 
1997 voor zichzelf: de zaak bestaat 
al 25 jaar. Sinds 20 jaar is het kan-
toor gevestigd aan de Bocksmeu-
len in Dokkum. Eind december 
schuift hij de bureaustoel door naar 
Jan Wouter, maar hij zal niet direct 
volledig uit beeld verdwijnen. Jan 
Wouter: ,,Er komt de eerste tijd veel 
op mij af, Johannes zijn advies kan ik 
zeker gebruiken. Het bedrijf draait 
hartstikke goed en heeft een hele 
goede naam: die naam blijft bestaan. 

Jan Wouter heeft een achtergrond 
als ergonomisch specialist en weet 

precies wat er komt kijken bij ergo-
nomisch verantwoord meubilair. Jo-
hannes en Jan Wouter benadrukken 
dat het bedrijf veel meer doet dan 
alleen kantoormeubilair. Ook het 
leveren van kerk- en zorgmeubilair 
behoort tot de core business. Ook 
thuiswerkplekken zijn heel popu-
lair, evenals zit-sta-meubilair. Voor 
projectinrichting maakt De Jong 
Kantoormeubilair bovendien zelf 
ontwerpen en plannen. Er wordt 
gewerkt met een aantal vaste kwali-
teitsmerken en -leveranciers. 

Van links naar rechts: Johannes de Jong, 
Grytsje de Jong-Jansma, Jan Wouter Veenstra 
en Berber Dedden. 

Landelijke jeugdveldrit 
bij wv Otto Ebbens 
DE WESTEREEN - Wielerverening Otto Ebbens uit De Westereen houdt op 
zondag 27 november een landelijke KNWU-veldrit voor de jeugd in de 
categorie 1 t/m 7. Dit zijn jeugdrenners in de leeftijden van 8 tot 14 
jaar.,,Het wordt een gevarieerd parcours met veel hoogteverschillen en 
kunstmatige hindernissen zoals over balkjes springen en met de fiets op 
de schouders de trap oplopen’’, aldus Gretienus Gommers, veldrit trainer 
voor de jeugd bij Otto Ebbens. 

De jeugdige deelnemers komen van-
uit het hele land naar De Westereen 
om te strijden voor een mooi resultaat. 
WV Otto Ebbens is vertegenwoor-
digd in verschillende categorieën. 
Langs het parcours is eten en drinken 

verkrijgbaar. Deze Jeugdveldrit is de 
enige landelijke wedstrijd die wordt 
georganiseerd in het Friese Noorden. 
De wedstrijd is toegankelijk voor pu-
bliek en de eerste categorie gaat om 
10.30 uur van start. 
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Lichtjesavond De Westereen 
  Elke 2e zondag in december wordt in Nederland WereldLichtjesDag gehouden. Elke 2e zondag in december wordt in Nederland WereldLichtjesDag gehouden. 

In De Westereen willen wij dat op 2 avonden organiseren, In De Westereen willen wij dat op 2 avonden organiseren, 
zodat wij een ieder op beide begraafplaatsen gelegenheid geven om zijn of haar dierbare te gedenken.zodat wij een ieder op beide begraafplaatsen gelegenheid geven om zijn of haar dierbare te gedenken.  

Donderdag 15 december 2022, Algemene begraafplaats, Lange Reed Donderdag 15 december 2022, Algemene begraafplaats, Lange Reed 
Vrijdag 16 december 2022, Bijzondere begraafplaats,  A. van der MeulenstrjitteVrijdag 16 december 2022, Bijzondere begraafplaats,  A. van der Meulenstrjitte

Voor beide avonden geldt het volgende: Voor beide avonden geldt het volgende: 

Iedereen, van jong tot oud,  Iedereen, van jong tot oud,  
is om 19.30 uur van harte welkom op de begraafplaats. is om 19.30 uur van harte welkom op de begraafplaats. 

Rond 20.00 uur willen we dat alle lichtjes zijn aangestoken  Rond 20.00 uur willen we dat alle lichtjes zijn aangestoken  
en iedereen naar het graf kan gaan om zijn of haar dierbare te gedenken. en iedereen naar het graf kan gaan om zijn of haar dierbare te gedenken. 

U mag uw eigen lichtje of lantaarn meenemen.U mag uw eigen lichtje of lantaarn meenemen.  

- Ontvangst met koffie en thee - Wij luisteren naar muziek -- Ontvangst met koffie en thee - Wij luisteren naar muziek -
- Woorden door Jan van der Meer  - Wensboom- Woorden door Jan van der Meer  - Wensboom

Warme groet, Sjieuwke de Beer Warme groet, Sjieuwke de Beer 
Uitvaartcentrum De Westereen Uitvaartcentrum De Westereen 

Voor meer informatie over lichtjesavond: www.uitvaartcentrumdewestereen.nl

Zaterdag 17 december is er van 11.00 - 16.00 uur een bijzonder dag bij Treast in het Uitvaartcentrum.  
“Waarm ljocht yn tsjustere tiid”,  waarbij in winterse sfeer, troostgeschenken verkrijgbaar zijn. 
Maar ook activiteiten zoals: Stenen beschilderen, Jan van der Meer signeert zijn bundels, en veel meer.... 

Doedag
Woensdag 30 november 2022
Woensdag 15 februari 2023

Open avond
Woensdag 30 november 2022
Woensdag 15 februari 2023

Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost

www.aeresvmbo-buitenpost.nl

Kijk voor meer informatie over de tijden en
hoe je je kunt aanmelden op onze website.

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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Brassband Westersweach zet  
Noordoost-Friesland op de kaart
DE WESTEREEN/KOLLUMER-
ZWAAG - Brassband Westersweach 
is derde geworden tijdens de Neder-
landse Brassband Kampioenschappen 
(NBK) in theater Tivoli Vredenburg 
in Utrecht. Zij deden voor de tweede 
keer mee in de vierde divisie. 

Na wekenlange voorbereiding inclu-
sief studieweekend, Try Outs en re-
petitie uren, voelde de uitslag als loon 
naar werken. In een veld met maar 
liefst 11 brassbands hoefde WS alleen 
de twee favorieten voor zich te dulden. 
Het opleidingsorkest van de Muziek-
school De Wâldsang en de regionale 
Brassband uit Opsterland bleken nog 
net een maatje te groot. Zij werden 
respectievelijk eerste en tweede.

De uitvoering van het verplicht ge-
stelde werk Argos Van Stephan Ho-
del werd door de driekoppige geblin-
deerde jury beloond met maar liefst 
90 punten. Volgens dirigent Reimer 
Jan Rondaan het maximaal haalbare 
op dat moment. De jury was in de be-
oordeling lovend over de opvatting, de 
solisten en de totaalklank van de band.

De derde plaats is voor een dorpsver-
eniging als WS bijzonder te noemen. 
De band waarvan de leden voor een 
groot deel roots hebben in Kollumer-
zwaag en De Westereen leeft! Om al-
vast te noteren: op 17 december geeft 
de brassband samen met niemand 
minder dan Iris Kroes een kerstconcert.

Kun jij de energiekorting van 190 euro 
missen? Geef ‘m aan de Voedselbank!

DAMWÂLD/DOKKUM/KOL-
LUM - De overheid heeft onlangs 
besloten via de energiemaatschap-
pijen alle huishoudens in Nederland 
in de maanden november en decem-
ber een korting te geven op hun ener-
gierekening van € 190,00 per maand. 
Veel gezinnen hebben de afgelo-
pen maanden hun energierekening 
enorm zien stijgen en zijn met deze 
korting gelukkig een beetje geholpen.
 
Er zijn ook huishoudens die hun 
energierekening amper hebben zien 
stijgen, vaak omdat ze een vast con-
tract hebben. Voor andere gezinnen 
is de stijging nauwelijks een pro-
bleem omdat ze een goed inkomen 
hebben. Deze korting hebben ze in 
feite niet nodig en misschien willen 
zij dit volledig of gedeeltelijk schen-
ken aan een goed doel.
 
Wellicht is de Voedselbank een goe-
de bestemming. De voedselbanken 
in Kollum, Damwâld en Dokkum 
proberen de armoede in gezinnen te 
bestrijden door aan hen gratis voed-
sel uit te delen. In de afgelopen tijd 
is het aantal klanten, door de enor-
me stijging van de kosten voor ener-

gie, levensmiddelen en de ontstane 
inflatie, toegenomen met 70% van 
115 naar bijna 200 gezinnen. ,,We 
verwachten dat de komende tijd 
het aantal gezinnen dat een beroep 
doet op de voedselbank zal blijven 
toenemen. Als Voedselbanken heb-
ben we steeds meer moeite om onze 
voorraden op peil te houden, hier-
door kunnen er minder producten 
worden uitgedeeld.’’

Supermarkten houden hun eigen 
kortingsacties zoals ‘To Good To 
Go’ en ‘35% Korting’ op hun pro-
ducten die tegen de houdbaarheids-
datum aanzitten. Voorheen schon-
ken ze dit aan de Voedselbank. 
Bakkers, slagers en groenteboeren 
kopen scherper in en houden min-
der voorraad aan om hun kosten 
te beperken. ,,Dat is allemaal goed 
te begrijpen maar hierdoor blijf er 
minder over voor ons als Voedsel-
bank’’, stellen de medewerkers van 
de Voedselbank. Daarom doen zij 
een beroep op mensen die de ener-
giekorting kunnen missen om een 
schenking te doen aan de gezamen-
lijke Voedselbanken Kollum, Dan-
tumadiel en Dokkum.

Noardeast-Fryslân pakt 
menstruatie-armoede aan
DOKKUM/KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân werkt samen met het 
Armoedefonds om ‘menstruatie-armoede’ tegen te gaan. Hiervan is sprake 
als meisjes of vrouwen te weinig geld hebben om menstruatieproducten te 
kunnen betalen om veilig en comfortabel hun menstruatie door te komen. 

In Nederland heeft maar liefst 1 
op de 10 vrouwen moeite om hun 
menstruatieproducten te betalen.  
Zij missen hierdoor school of werk. 
Of ze kiezen voor alternatieven die 
niet geschikt zijn, met ongemak of 
infecties tot gevolg. Samen met het 
Armoedefonds zorgt de gemeente er 
daarom voor dat menstruatieproduc-
ten voor iedereen laagdrempelig be-
schikbaar zijn. Deze samenwerking is 
opgezet naar aanleiding van een aan-
genomen motie van de gemeenteraad.  

Uitgiftepunten 
Doordat de gemeente geld beschikbaar 
stelt aan het Armoedefonds kunnen in 
de gemeente Noardeast-Fryslân meer-
dere Menstruatieproducten Uitgifte 
Punten (MUP’s) ingericht worden.  
Mensen die dat nodig hebben, kun-
nen maandverband en tampons 
gratis ophalen bij deze MUP’s.  
De locaties zijn laagdrempelig en ver-
trouwd. Daarnaast zorgt het Armoe-
defonds voor een divers assortiment. 

Meiden en vrouwen kunnen zelf kie-
zen welk product zij willen gebruiken. 
Op dit moment zijn er twaalf uitgif-
tepunten in de gemeente, onder an-
dere bij de bibliotheken in Dokkum, 
Kollum en Hallum en de middelbare 
scholen in Dokkum. Op de website 
van het Armoedefonds kunnen in-
woners een uitgiftepunt in de buurt 
vinden.

Aanmelden als organisatie?
Organisaties die dat willen kunnen 
zich bij het Armoedefonds aanmel-
den als MUP. Organisaties ontvangen 
dan van de stichting Armoedefons 
menstruatieproducten. Het Armoe-
defonds denkt daarnaast mee over de 
manier van uitgifte en onderhoudt het 
contact met alle MUP’s in de gemeen-
te. Zo wil de stichting organisaties 
helpen om de drempel voor meiden en 
vrouwen zo laag mogelijk te maken. 
Organisaties kunnen zich aanmelden 
via het formulier op de website van 
het Armoedefonds.

Schierstins alleen nog weekends 
open door hoge energieprijzen
FEANWÂLDEN – Vanwege de zeer sterk gestegen energielasten is Stich-
ting De Schierstins in Feanwâlden genoodzaakt om in het winterseizoen 
alleen nog in het weekend open te zijn. Dat betekent dat het cultureel 
en historisch centrum na 30 jaar niet meer op dinsdag, woensdag en 
donderdag open is. Vanaf begin april is de Schierstins weer bijna de 
gehele week open.

Als gedeeltelijke compensatie is 
de Schierstins nu wel vrijdag- en 
zaterdagochtend vanaf 10.00 uur 
open, maar de deuren gaan een 
uur eerder dicht, namelijk om 
16.00 in plaats van 17.00 uur. 
Zondags is de Schierstins een 
half uur eerder open, namelijk om 
13.00 uur. In de Kerstvakantie en 
krokusvakantie is de Schierstins 

wel de hele week open (behalve 
maandags).

De stichting heeft niet gekort op 
het aantal concerten, lezingen en 
andere podiumactiviteiten. Die 
vonden al in het weekend plaats. 

In samenwerking met onder an-
dere de Museumfederatie Fryslân 

maakt De Schierstins gebruik van 
de Klimop-regeling van de pro-
vincie om tot een plan voor ver-
duurzaming te komen voor het 
rijksmonument. De gemeente 
Dantumadiel is eigendom van het 
pand.

Kerk in Actie 
zoekt collectanten
DE WESTEREEN - Van 21 tot 
26 november houdt Kerk in Actie 
haar landelijke huis-aan-huiscol-
lecte voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Om deze collecte 
tot een succes te maken, zoekt het 
team collectanten. 

Het doel van de collecte is een 
beter leven voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. In 
Griekse vluchtelingenkampen 
verblijven duizenden kinderen. 
Kerk in Actie helpt met voed-
sel, kleding, zorg en onderwijs en 
probeert deze kinderen op een 
betere plek te krijgen. 

Collectecoördinator Petra van der 
Hut organiseert de collecte in De 
Westereen. ,,Al lang wil ik graag 
iets voor vluchtelingen doen. Dat 
zie ik ook als opdracht,  als je Je-
zus wilt volgen. Het is niet goed 
om weg te kijken. Dit is een kans 
om een steentje bij te dragen aan 
Gods Nieuwe Wereld.’’

Wil jij vluchtelingenkinderen in 
Griekenland ook helpen?

Meld je dan aan als collectant bij 
de collectecoördinator, email: pe-
travanderhut@knid.nl 

Je kunt je ook opgeven bij het 
landelijk collecteteam van Kerk 
in Actie:  030 - 880 1701, 
collecte@kerkinactie.nl of via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Youri Venema 
biljartkampioen

DE WESTEREEN – De 17-jarige 
Youri Venema uit De Westereen is 
kampioen biljarten geworden in de 4e 
klasse district Friesland. Het kon in de 
laatste ronde bijna niet meer misgaan 
voor het jonge talent. In een spannen-
de finalepartij tegen clubgenoot Alle 
Wielstra pakte hij de titel, ondanks het 
nipte verlies op één punt in die laatste 
pot. Venema liet - met zijn technisch 
goed verzorgde spel – zien dat hij bo-
ven zijn medefinalisten uitstak. Vooral 
de potentie van deze jonge, gedreven 
biljarter viel op bij het publiek! Als 
Youri Venema zijn interesse voor het 
biljarten blijft behouden, dan gaan we 
nog vaak van hem horen!

NL50 RABO 0129 2808 52 t.n.v. Stichting Voedselbank Kollum 
NL60RABO 01621.90.735 t.n.v. Stichting Voedselbank Dantumadiel. 

NL12RABO0156753197 t.n.v. Stichting Voedselbank Dokkum
Deze rekeningnummers zijn ook te vinden op de websites van de  

Voedselbanken in Kollum, Dantumadiel en Dokkum.

Fotobijschrift: Brassband Westersweach op het podium in Tivolo Vredenburg in Utrecht.

Inzamelactie 
voor voedselbank 
Dantumadiel
DAMWÂLD - Het zijn moeilijke tij-
den voor veel mensen. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoe-
degrens. Gelukkig kan de Voedsel-
bank Dantumadiel een aantal van 
deze mensen ondersteunen met 
een wekelijks voedselpakket.  

Het hele jaar door verzame-
len de vrijwilligers van de 
Voedselbank Douwe Egberts 
Waardepunten. De ingeleverde waar-
depunten worden verzilverd voor 
pakken koffie door Douwe Egberts.  
Geef je D.E.-waardepunten zijn 
waarde en stel deze ter beschikking 
aan de Voedselbank!  Je waardepun-
ten - bij voorkeur geteld - kun je ge-
durende het hele jaar inleveren bij de 
Voedselbank. Dit kan door de punten 
in de brievenbus te doen. Lukt dit 

niet, neem dan contact op met de 
Voedselbank voor inleveradressen.

Vragen of informatie
Mensen die vragen hebben, een actie 
willen organiseren, producten done-
ren of denken in aanmerking te ko-
men voor voedselhulp kunnen terecht 
op de website
www.voedselbankdantumadiel.nl  

Voor meer informatie kun je mailen 
naar: info@voedselbandantumadiel.nl 
of bellen met  06-18228633.
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Bovenstem-zangavond

DE WESTEREEN - Op zaterdag-
avond 19 november om 20.00 uur 
wordt er een bovenstem-zangavond 
gehouden in de CGK Rehoboth van 
De Westereen. Al zo’n vijf jaar is er 
binnen deze gemeente een groep zan-
gers actief die de samenzang voorziet 
van een boven- of tegenstem. Natuur-
lijk hangt hun bijdrage dan altijd af van 
de liturgie die de predikant samenstelt.

Deze avond zijn de rollen omgedraaid: 
De zangers hebben voor bezoekers een 
mooi palet aan psalmen en liederen 
samengesteld. Onder leiding van orga-
nist Sinus Gouw en trompettist Eddy 
Huizinga willen ze dit samen met het 
publiek zingen. De zang wordt afge-
wisseld met het voordragen van een ge-
dicht en een solo van orgel en trompet.
Mensen kunnen hun waardering voor 
deze avond laten blijken tijdens de collecte.

Foto: Hessel Heikamp

Een moment van gedenken in Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - Op zondagmiddag 20 november van 16.00 tot 17.30 uur 
is er gelegenheid om, in het kader van gedenken, stil te staan bij het 
overlijden van een dierbare. Op de Begraafplaats in Twijzelerheide kun-
nen mensen die leven met gemis een kaars aansteken en laten branden 
voor een dierbare die niet gemist kan worden. Het is een moment waar 
de donkerheid verlicht wordt door de brandende kaarsen en de stilte 
wordt doorbroken met het voorlezen van gedichten.

Gedachten kunnen worden toever-
trouwd aan papier en in een gedenk-
boom worden opgehangen.

Er zijn kaarsjes aanwezig maar men-
sen mogen ook hun eigen kaars mee-
nemen. Nadere informatie ontvangen 
aanwezigen op de Begraafplaats. Deze 
herdenking wordt georganiseerd door 
de plaatselijke kerken, Plaatselijk Be-
lang Twijzelerheide, Plaatselijk Belang 
Zwagerbosch en Stichting Begraaf-
plaats Twijzelerheide.

Dizze kears is foar…

Romte, komische en 
kritische sitcom in Dokkum
DOKKUM - Vrijdag 18 en zater-
dag 19 november speelt Tryater 
de voorstelling Romte bij NNDI 
(Noord-Nederlandse Draadindus-
trie) in Dokkum.

het stuk Romte is een sitcom over 
wonen. De voorstelling met acteurs 
Beppe Costa, Marjolein Ley, Lou-
rens van den Akker en Pleun de 
Roode speelt op bijzondere locaties: 
organisaties die een link hebben 
met het thema wonen. In het muzi-
kale en meertalige Romte wordt een 
tijdreis gemaakt. De spelers (her)
beleven de woningnood in de jaren 
‘50, maken kennis met de uitbun-
dige woonideeën van de jaren ’70 en 
worden geconfronteerd met de in-
dividualisering tijdens de jaren ’90. 
Uiteindelijk komen ze terecht in 
het heden, waar een nieuwe woon-
crisis zich aandient. Vinden de vier 
personages de woonvorm van mor-
gen? Voor het aansnijden van dit 
actuele thema koos regisseur Eelco 
Venema voor de vorm ‘sitcom’: ,,De 
sitcom is een mooie en speelse vorm 

om kleine en grote problemen aan 
te kaarten, om daarover na te den-
ken en – hopelijk – ook om te kun-
nen lachen.”

Smart glasses en blindentolk
Het Fries-Nederlandse stuk is toe-
gankelijk voor anderstaligen. Be-
zoekers kunnen vooraf smart glas-
ses reserveren, waardoor ze het stuk 
met Nederlandse of Engelse onder-
titeling kunnen volgen. 

Meer informatie: 
https://tryater.nl/programma/romte/

Foto: Bas de Brouwer 

Na Tim Knol nu zijn vader met  
The Oldtime Stringband in Kloosterkapel

SIBRANDAHÛS - Zo vader, zo zoon, maar dan precies andersom. Nadat een 
aantal seizoenen geleden troubadour Tim Knol te gast is geweest in de Kloos-
terkapel, staat zondagmiddag 20 november zijn vader Ton op de planken in 
Sibrandahûs. Nee, niet alleen, maar met The Oldtime Stringband uit Hoorn/
Amsterdam. Het vijftal staat garant voor een swingende middag bluegrass en 
americana met veel werk van hun laatste album ‘Pretty Little Horses’. Niet 
geheel toevallig is de plaat geproduceerd door, jawel, Tim Knol. 

The Oldtime Stringband is voortge-
komen uit een muziekproject. Ruim 
tien jaar geleden verzorgden de leden 
de muzikale omlijsting van een do-

cumentaire rondom koeienschilder 
Ruud Spil. Dat beviel zo goed dat de 
muzikanten besloten hier een vervolg 
aan te geven. De eerste optredens 

volgden al snel. Door de jaren heen 
heeft de band een geheel eigen geluid 
ontwikkeld, dat is opgebouwd uit een 
mix van bluegrass, folk en americana.

The Oldtime Stringband bestaat uit 
Shelly O’Day (zang, gitaar, autoharp), 
Ton Knol (gitaar, mandoline, zang), 
Ruud Spil (banjo, zang), Lidewij de 
Vries (fiddle, zang) en Nico Druijf 
(contrabas, zingende zaag, zang). Het 
samenspel van de instrumentalisten, 
de vocale harmonieën plus de mar-
kante stem van zangeres Shelly O’Day 
staan garant voor een afwisselende 
maar steeds weer herkenbare sound. 
Dat typische Oldtime Stringband-
geluid wordt niet alleen uitgedragen 
op albums zoals ‘Pretty Little Horses’, 
ook live staat de sound van de Noord-
Hollanders als een dijk. 

Het concert in de Kloosterkapel be-
gint traditiegetrouw om 15.30 uur. 
Kaarten à €12 zijn verkrijgbaar aan de 
deur. Er is geen voorverkoop. 

Zie voor meer informatie op: 
www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl

Open dag Voedsel-
bank in Damwâld
DAMWÂLD - Heb jij altijd al 
eens bij de Voedselbank en kle-
ding- en speelgoedbank achter 
de schermen willen kijken? Ben 
je benieuwd hoe het werkt? Wil 
je weten waar Voedselbanken hun 
eten inzamelen en aan kleding en 
speelgoed komen? Wil je zien hoe 
we omgaan met voedselveilig-
heid? Ben je benieuwd wanneer 
je in aanmerking komt voor hulp?

Dan is dit je kans! Kom naar onze 
open dag op zaterdag 19 novem-
ber van 10.30 tot 16.30 uur naar 
de Voedselbank Dantumadiel aan 
de Roggeblom 13 in Damwâld. 
De vrijwilligers proberen op die 
dag al je vragen te beantwoorden. 
Iedereen is welkom, van jong tot 
oud. Liever geen cadeaus of bloe-
men meenemen.

Krystkuier Veen-
klooster met 
Pearl Jozefzoon

VEENKLOOSTER - Het Kerstver-
haal in Beeld, dat is de kern van de 
Krystkuier in Veenklooster. De Kryst-
kuier van Veenklooster wordt gehou-
den op dinsdag 20 en woensdag 21 
december. Per avond is er plaats voor 
1000 bezoekers. De unieke sfeer en 
uitstraling van het dorp, met de Brink, 
Fogelsanghstate, de karakteristieke 
huizen en boerderijen, het coulissen-
lanschap en het Veenkloosterbos met 
de rustieke vijverpartijen vormen een 
fantastisch decor om de geschiedenis 
van het kerstverhaal uit te beelden.

Jezus is geboren in een Kribbe, hij is 
niet gekomen voor de wereldse Kroon. 
Hij is gekomen voor de eeuwige 
Kroon en om die met ons te delen. 
Het delen van die Kroon zal op ver-
schillende manieren tijdens de kerst-

wandeling worden uitgebeeld. Met 
muziek, zang en moderne dans op 
de route, leidt de wandeling langs de 
herders en schapen, van het paleis van 
Herodes uiteindelijk naar de stal, waar 
zangeres Pearl Jozefzoon (bekend van 
The Voice of Holland) Maria zal toe-
zingen.

Kaartverkoop en meer informatie
De Krystkuier is een ‘doorstroom’-
evenement, waarbij om de 10 minu-
ten een groep start met een begeleider. 
Het gehele evenement vindt in de 
buitenlucht plaats. De tocht is circa 4 
kilometer lang en gaat in het donker 
over verharde en onverharde paden, 
door het land en door het bos. De 
route is niet geschikt voor buggy’s met 
kleine wieltjes en rolstoelen. Deelne-
mers schrijven in op een vaste starttijd 
tussen 17.30 en 20.00 uur. 

Toegangskaarten voor de Krystkuier 
zijn vanaf medio november uitslui-
tend online via de website verkrijgbaar. 
Meer informatie: www.feankleaster.nl 

Winterjûn mei De Hellingbazen 
FEANWÂLDEN - Op zaterdag-
avond 10 december vanaf 20.00 uur 
houdt het koor De Hellingbazen uit 
Feanwâlden en Feanwâldsterwal voor 
de twaalfde keer een Winterjûn in de 
Swettetsjerke in Feanwâlden. Mu-
ziekgroep THC Oostergoo uit Grou 
verleent haar medewerking aan deze 
avond. Dit is een muziekgroep met 
meerdere instrumenten en een breed 
repertoire, van ballads en luisternum-
mers tot meezingers. 

Het koor De Hellingbazen uit Fean-
wâlden en Feanwâldsterwâl ontleent 
zijn naam aan de scheepshellingen die 

er vroeger waren in deze dorpen. Op 
deze Hellingen bouwde men pramen en 
schouwen die de boeren gebruikten om 
gras en hooi uit de weilanden te halen. 
Het koor opgericht in 2002 is begonnen 
als shantykoor maar heeft het repertoire 
in de loop der jaren aangepast. Hoewel 
het koor nu een breed scala van liederen 
heeft, maken de shanties nog wel een  
onderdeel uit van het repertoire.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten in de voorverkoop €10,--(inclusief 
koffie) bij de Sjoesjop Haadstrjitte 
29 in Feanwâlden en aan de zaal 
€12,-(inclusief koffie).

Fotoclub Objectief viert 
jubileum met exposities
HURDEGARYP/TYTSJERK - Fo-
toclub Objectief viert haar 50-jarig 
bestaan met een dubbele foto-exposi-
tie in Bennema State in Hurdegaryp 
en Park Vijversburg in Tytsjerk. De 
jubileumexposities hebben als titel 
‘Het Friese Landschap anno 2022’ en 
bestaan uit zo’n twintig foto’s die de 
diversiteit van het Friese landschap 
weergeven. 

De expositie in Park Vijversburg in 
Tytsjerk is dagelijks (van 8.00 tot 
18.00 uur) te bezichtigen in de maan-

den november en december. 
De expositie in Zorgcentrum Ben-
nema State in Hurdegaryp is nog tot 
en met 10 februari 2023 te zien en is 
vrij toegankelijk.

Informatie over de fotoclub is te ver-
krijgen via  info@fotoclub-objectief.
nl Belangstellenden mogen altijd een 
aantal keren gratis meedraaien op de 
clubavond.

Waddenzee bij Moddergat. 
Foto: Jaap Postma – FC Objectief
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Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271 HM De Westereen - Tel: 0511-444747
E-mail: zwaagwesteinde@hubo.nl - hubo.nl 

Deuren

  STIJLVOL

  STRAK

  KLASSIEK

De perfecte
binnendeur
Bepaal het karakter van je 
interieur met een nieuwe deur. 

Welke stijl je ook kiest, een nieuwe deur 
draagt zeker bij aan de sfeer in je huis. 
En, Hubo helpt. Van ontwerp tot montage.

Maatwerk
Ook eigen ontwerp en afwijkende  
maten en vormen.

Uitgebreid assortiment
Voor iedere smaak een deur.

Top kwaliteit
Met een unieke stabiele kern 
en 12 jaar garantie.

Meten, maken en monteren
De Hubo vakman staat voor je klaar met 
advies op maat. Vraag een offerte aan op 
hubo.nl/offerte.

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

Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl

Ik ben er voor u.

Hindrik Riemersma
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Basketballer uit Damwâld gelukkig bij Aris
DAMWÂLD - Twee meter lang en 116,5 kilo. Reinder Brandsma is zonder 
meer een flinke knaap. De 23-jarige Damwâldster verdient zijn geld als 
basketballer van Aris Leeuwarden: de enige Friese vertegenwoordiger 
in de BNXT League, het hoogste niveau in Nederland. Brandsma behoort 
ondanks zijn nog jonge leeftijd tot de steunpilaren van het team van 
coach Vincent van Sliedregt. ,,Ik leerde basketballen op de pleintjes van 
Damwâld en Dokkum.”

Tekst: Radboud Droog Foto’s: Adrie Hoogesteger

Reinder Brandsma is bezig aan zijn 
vierde seizoen in Leeuwarden. Al na 
een jaargang in het jeugd-eredivisie-
team van Donar Groningen vertrok 
hij als achttienjarige naar de Friese 
hoofdstad. Samen met Tim Hoeve, 
nog steeds zijn maatje bij Aris. De 
twee wonen in Leeuwarden samen 
met Jurrian Douwes, nieuw bij Aris, in 
een recreatiewoning in natuurgebied 
de Groene Ster, onder de rook van 
Leeuwarden. Een mannenhuishouden 
dat harmonieus verloopt. 
,,Als ik de groente snijd, 
kookt Tim en doet Jur-
rian de afwas.” 

Aris is het seizoen goed 
begonnen. Onder leiding 
van de jonge coach Vin-
cent van Sliedregt, die de 
Leeuwarders vorig seizoen in zijn de-
buut als hoofdtrainer naar de subtop 
van de Belgisch-Nederlandse league 
bracht, staat Aris voorlopig stevig in 
de top vijf. Die positie is aan het einde 
van het reguliere seizoen goed voor 
deelname aan de Elite Group: een 
competitie met de beste vijf ploegen 
uit België en Nederland. Zover is het 
nog lang niet. ,,De komende wed-
strijden verschaffen meer duidelijk-
heid over onze kracht”, zegt Reinder. 

Maar dat Aris dit seizoen in de 
breedte sterker is geworden, daarover 
lijken de kenners eensgezind. De 
zege op Donar, op de eerste speeldag, 
deed menig Fries basketbalhart ver-
snellen. Maar Reinder is voorzichtig: 
,,Daarna wonnen we nog drie keer, 
maar dat waren zeges op teams die 
dit seizoen normaal gesproken on-

derin eindigen.” Na de drie zeges op 
rij ging Aris op zaterdag 5 novem-
ber met duidelijke cijfers onderuit in 
Leiden: 87-70.

Opgroeien
Reinder groeide op in Damwâld. Zijn 
lagere school, cbs De Bron, bestaat 
niet meer. Maar basketballen, met zijn 
vriendengroep van toen, doet hij nog 
steeds. Op het pleintje van het Doc-
kingacollege in Dokkum. Of in een 

zaaltje in Damwâld of 
Driezum, dat dan voor 
een klein geldbedrag 
voor wat uurtjes wordt 
gehuurd. Hij sloot zich 
als jongeling aan bij BV 
Arrows, een fusieclub die 
ontstond uit Rebound 
(Dokkum) en K’75 

(Damwâld). Reinders talent ontsteeg 
het niveau van het streekbasketbal 
waarna zowel Aris als Donar belang-
stelling toonde. Het werd Donar om-
dat de Groningers - in tegenstelling 
tot Aris - over een eredivisiejeugdteam 
beschikten. ,,Bij Aris zou ik als zeven-
tienjarige in het eerste team vermoe-
delijk nauwelijks speeltijd krijgen.”

De tiener vertrok zogezegd naar de 
meervoudig landskampioen en ver-
bleef er uiteindelijk maar een seizoen. 
Twee keer maakte hij minuten in het 
vlaggenschip, dat destijds onder lei-
ding van coach Erik Graal (ex-Aris) 
stond. ,,Dat was wel wat hoor”, weet 
hij nog, ,,scoren in MartiniPlaza.” De 
hal is de onbetwiste basketbaltempel 
van Nederland en zit met gemiddeld 
3.500 toeschouwers elke thuiswed-
strijd goed vol.  

Alleen maar Fries
Het was in Groningen wennen voor 
de rustige Fries. ,,Ik sprak tot dan toe 
alleen maar Fries en kwam tijdens de 
training bijna niet uit mijn woorden. 
Het leek wel alsof ik het verleerd was 
om Nederlands te spreken.” Onder 
meer dankzij zijn Groningse vriendin, 
die viool studeert aan aan het conser-
vatorium, en de andere Nederlands-
sprekende teamgenoten, was het ‘taal-
probleem’ snel opgelost. Tegenwoordig 
is zijn Friese tongval zelfs helemaal 
naar de achtergrond verdwenen.

Reinder combineert het basketbal met 
een hbo-thuisstudie bedrijfsadminis-
tratie en accountancy. De vrije tijd 

rondom de trainingen, meestal zo’n 
twaalf keer per week, brengt hij graag 
met zijn huisgenoten door. ,,We kij-
ken graag naar basketbal op televisie 
en gaan op vrijdag geregeld naar de 
markt in Leeuwarden.” De Europese 
EuroLeague vindt hij leuker om te 
kijken dan de NBA, voor de meeste 
liefhebbers het basketbalwalhalla. 
Soms spot hij een oud-ploeggenoot, 
zoals Arunas Mikalauskas met wie hij 
in 2020 samenspeelde. De Litouwer 
is tegenwoordig actief in de Duitse 
Bundesliga. ,,Als jonkie keek ik in 
mijn eerste jaar bij Aris op tegen Andy 
Mazurczak. Die bracht heel veel erva-
ring mee en was een echte leider.” De 
Pool speelt in eigen land nog steeds op 

het hoogste nationale niveau.

Pasta carbonara
Dromen over een carrière in het bui-
tenland, uitkomend voor een topclub 
uit de Spaanse of Italiaanse compe-
titie, is vooralsnog niet aan hem be-
steed: ,,Wat me wel geweldig lijkt, is 
om samen met Aris te groeien naar 
een hoger niveau. Zodat ik ooit nog 
eens met deze club Europese wed-
strijden mag spelen.” Naar een andere 
club, dat hoeft voor hem nu nog niet. 
,,Er zijn nog punten die beter kun-
nen. Soms ben ik iets te onrustig on-
der het bord en ik wil nog tenmin-
ste vier kilo kwijt, zonder dat dit ten 
koste gaat van spierkracht.” 

En het plezier naast het veld, is 
hem ook veel waard; de lol die hij 
met boezemvriend Tim beleeft, de 
goede gesprekken met trainer Vin-
cent van Sliedregt (,,een coach die 
ook goed luistert naar wat er uit de 
groep komt”), de zomers bij zijn ou-
ders in Damwâld en dan altijd weer 
even pleintjesbasketballen met zijn 
vrienden. ,,En zet er maar in dat ik 
de pasta carbonara van Tim niet kan 
missen. Hij denkt soms dat-ie als een 
Italiaan kookt. Terwijl hij pas één 
keer in Italië is geweest, haha!” 

‘Ik leerde 
basketballen op 
de pleintjes van 

Damwâld en 
Dokkum’ 
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Elke dag een mooie dag!

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

kinderwoud.nl

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
Aangenaam, ik ben Gerrit Jan uw tuinman. 
Ik lever professioneel tuinonderhoud.

Hiermee onderscheid ik mijzelf:
• Kan zeer netjes snoeien (heggen, struiken, sierbomen)
• Ik werk netjes en heb een goed werktempo
• Communiceer helder en kom afspraken na
• Als zorgtuinman (met sociale kwaliteiten en relevante 

kennis), werk ik ook bij mensen die zich in een 
kwetsbare positie bevinden 

En ja, opgegroeid in Fryslân, dus praat gerust Frysk!

Graag tot ziens!

info@gerritjanuwtuinman.nl  |  T 06-2455 2576

Een mooie 
tuin is een 
lust voor 
het oog... 
en een 
klus voor 
het leven !

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

WINTER-
CHECK
WINTER-
CHECK
Wij controleren uw auto 
op een groot aantal 
veiligheidsaspecten. 

WINTER-
CHECK All 

Season 
banden
vanaf € 49,-

(per stuk)

Deze auto’s worden afgeleverd met  onderhoudsbeurt, 
nieuwe APK keuring, 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE!

HOGE INSTAP+ZIT 

CITROËN C3 1.2 VTI COLLECTION
5DRS airco/ecc, Citroën radio, cruise
control, elek.ramen, park.sens. achter, 
trekhaak, van 1e eigenaar LUXE UITV.
bj 2013 - 96.417 km rijklaar € 7.995,-

KIA CEED 1.6 GDI DYNAMIC LINE
135PK 5DRS airco/ecc, Kia radio+ nav., 
l.m.velgen, elek.ramen, park.sens. a
+camera, cruise ctrl,enz.  LUXE UITV.
bj 2016 - 121.235 km rijklaar € 12.995,-

OPEL CORSA 1.2 EDITION  5DRS
airco, Opel radio dab+, nav. via 
Carplay, elek.ramen, park.sens. achter,
cruise ctrl, reservewiel, van 1e eigenaar
bj 2020 - 54.258 km rijklaar € 15.795,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS
130PK airco/ecc, Renault radio/usb,
nav., stoelverw., l.m.velgen, led-verl., 
cruise ctrl, park.sens. v+a +camera
bj 2020 - 41.037 km rijklaar € 26.795,-

AUTOMAAT

AUTOMAAT VOLKSWAGEN
GOLF 

VARIANT 1.2 TSI   
COMFORTLINE 
BLUEMOTION

airco/ecc, VW radio + navigatie, cruise control, 
licht metalen velgen, trekhaak,  
zeer mooie golf van 1e eigenaar! 
bj 2012 - 108.379 km                  rijklaar € 10.795,-
,-

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl

IJsclub De Wieken 
ZWAAGWESTEINDE E.O 

Algemene Ledenvergadering 2022 

Donderdag 24 november, ‘s avonds 20.00 uur in de ijsbaankantine 

Tevens zijn wij opzoek naar nieuwe bestuursleden!
kom naar onze ledenvergadering voor verdere informatie) 
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Op de pier
Het was 30 oktober en vroeger, niet 
eens zo lang geleden trouwens, waaide 
het op zo’n dag in de herfst sowieso 
hard en nog vaker stormachtig en was 
het koud en hagel was ook heel nor-
maal op deze dag.

Het was 30 oktober, zondagmorgen, 
het zonnetje scheen, het was 18 gra-
den, het waaide amper en we liepen in 
een T-shirtje op de pier, die bij Pea-
sens-Moddergat wel een kilometer 
het Wad insteekt. 

We genoten van deze zeldzame laat-
ste mooie oktoberzondag en met ons 
genoten vele anderen. De parkeer-
plaatsen waren goed bezet, het terrasje 

onder aan de zeedijk gevuld met ge-
nieters en in het zand zat een jong stel, 
dat naar hun spelend zoontje keken.

Je mocht wel stellen: het was een idyl-
lische zondagmorgen daar bij Pea-
sens/Moddergat. We flaneerden over 
de pier en zeiden tegen elkaar, dat je 
voor zo’n moment niet helemaal naar 
Frankrijk hoefde, of naar Italië of 
Spanje.

Maar tegelijkertijd, terwijl we daar zo 
liepen te genieten, bekroop ons een 
somber gevoel. We ondergingen in 
onze shirtjes in de klimaatverande-
ring, de opwarming van de aarde. 

We voelden ons plotseling be-
schroomd, wij durfden eigenlijk niet 
goed meer onbekommerd te genieten. 
We wisten ineens zeker, dat het nooit 
weer streng vriezen zou, dat er nooit 
weer een Elfstedentocht zou worden 
gehouden. Dat stemde extra somber.

En trouwens, met de huidige hoge 
energieprijzen is het verlangen naar 
een strenge winter ook behoorlijk be-
laden. Daar hadden we het nog even 
over, toen we van Peasens-Moddergat 
naar huis reden. Dat we altijd hadden 
gedacht, dat het met dat klimaatgedoe 
misschien nog wel een beetje mee zou 
vallen. 

Nu ondervonden we aan den lijve, 
daar op de pier in het Wad, dat ook 
wij in de kop van Friesland niet aan 
het veranderende klimaat ontkomen. 
De inwoners van Bangladesh ervoeren 
het al veel eerder na weer een dodelijk 
overstroming. Net zoals de honger lij-
dende bewoners van het door droogte 
geteisterde Afrikaanse continent.

Het offer dat wij hier brengen stelt 
daarbij niets voor. Een gemiste Elfste-
dentocht, een zomerse wandeling op 
30 oktober, dat is al. Voorlopig.

Bonne Stienstra

COLUMN

Arie en Cynthia Bruinsma 
lanceren 

‘It Gesicht fan Fryslân’

BURGUM – Op dinsdag 22-11-22 lanceren Arie en 
Cynthia Bruinsma hun boek ‘It Gesicht fan Fryslân’. 
Gedurende de afgelopen anderhalf jaar hebben zij 
111 bekende en onbekende Friezen geportretteerd 
en diens verhalen over leven en geluk in Fryslân 
verzameld. Deze portretten en verhalen hebben zij 
gebundeld in het boek It Gesicht fan Fryslân. In het 
boek staan ook veel Friezen uit de regio Noordoost-
Friesland, zoals Anne-Goaitske Breteler, Tiffany van 
der Wal en Marcel van Kammen, Tiny Hoekstra en 
Wiebe Wieling. 

Friezen voelen zich de meest gelukkige mensen in Ne-
derland. Arie en Cynthia hebben in de verhalen probe-
ren te vangen wat het voor Friezen betekent om Fries 
te zijn en wat hen in Fryslân zo gelukkig maakt. Het is 
hun missie om de lezer weer met nieuwe ogen naar hun 
eigen omgeving en hun eigen geluk te kijken. ,,Oardel 
jier binne wy dwaande west om dit projekt foarm te jaan 
en it ferhaal oer libben en lok yn Fryslân te fertellen. Oa-
rdel jier fan ûndersyk, kontakten lizze, minsken moetsje, 
foto’s meitsje, ferhalen ophelje, korrizjearje, foarmjaan, 
ynterviews, sosjale media en noch folle mear. It wie in 
prachtige reis en it is ek goed dat der no in strik omhinne 
komt’’, aldus Arie en Cynthia.

Fotograaf Arie Bruinsma werd bijna vier jaar geleden 
getroffen door een zwaar herseninfarct. Hij heeft alles 
op alles gezet om weer te kunnen fotograferen. Dit boek 
is een kroon op zijn revalidatie waarmee hij laat weten 
dat hij terug is als fotograaf. Pieter Jan Heidstra uit De 
Westereen van Heidstra Media geeft het boek uit. 

Nieuwsgierig? Bestel alvast een exemplaar via:
https://itgesichtfanfryslan.frl/intekenen/ 

It Gesicht fan Fryslân
111 ferhalen en portretten 
oer libben en lok yn Fryslân

Arie Bruinsma & Cynthia Bruinsma-de Vries

Gesicht fan Fryslân omslag.indd   3Gesicht fan Fryslân omslag.indd   3 21-10-2022   16:3121-10-2022   16:31

Siderius de Granaet  
eindeluk in ut Dokkumers

DOKKUM - In de oorlogsjaren verscheen het ‘jongesboek’ 
‘Siderius, de Granaet’, geschreven door de bekende Friese 
volksschrijver Abe Brouwer. Het werd bij jong en oud een 
groot succes en Abe Brouwer zou het daarna nog verschil-
lende keren bewerken en opnieuw uitgeven; twee keer 
in het Fries en een keer in het Nederlands. Maar nooit in 
de taal van de stad waar het verhaal zich afspeelde, het 
Stadsfries van Dokkum.

Warner B. Banga is zo’n Dokkumer die zich daar altijd over 
verbaasd heeft: ,,Siderius war de held út myn jeugd en faak 
probearden wij um te overtreffen, mar der binne fanself altyd 
‘bazen boven bazen’, su’t we in Dokkum sêge. Ik hew allinug 
noait begrepen, wêrom Siderius nyt krekt as oans ok gewoan 
Dokkumers praatte op straat ...” 

Geen boek verdient het volgens hem dan ook meer om in 
het Dokkumer dialect gelezen te kunnen worden en voor dat 
idee kreeg hij binnen ‘Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut 
Dokkumers’ de handen wel op elkaar. Samen met een aantal 
‘metlezers’ en ‘metkikers’ ging hij aan het werk om het boek te 
vertalen of ‘over te setten’.

Een tocht terug in de tijd
‘Siderius de Granaet in ut Dokkumers’ is veel meer geworden 
dan alleen een ‘vertaling’. Allereerst dook Warner Banga in 
de geschiedenis van het ontstaan van dit jongensboek en de 
redenen waarom Abe Brouwer het ruim tachtig jaar geleden 
schreef, ‘nyt foar meiskes’ of toch wel? Wie was Abe Brou-
wer eigenlijk en wie is de Dokkumer donderstraal Siderius, 
waarover hij schrijft alsof het allemaal echt gebeurd is? Veel 
personages uit het boek hebben werkelijk bestaan en ook de 
plaatsen, steegjes en straten in het verhaal zijn er nog steeds! 
‘Siderius de Granaet’ in ut Dokkumers is een boeiend en hu-
moristisch – want Siderius was de ‘Pietje Bell’ van Dokkum! 
– verhaal, maar het is bovendien een 
rijk geïllustreerde tocht geworden, 
een reis terug in de tijd door het 
Dokkum van een eeuw geleden. 

Verkrijgbaar in de boekwinkel of via: 
www.historia-doccumensis.nl onder 
‘Publicaties’.

Hartenpijn:
een meeslepend en 
romantisch verhaal 

DOKKUM - Martin Scherstra heeft een nieuwe roman 
uitgebracht: Hartenpijn. De Dokkumer schrijver 
neemt zijn lezers ditmaal mee naar het Friese kust-
plaatsje Suyderbaai. Hier wonen beeldend kunste-
naar Ynze en zijn dochtertje Trijnie. Sinds hij weduw-
naar is en de zorg voor zijn kind draagt, komt hem 
vrijwel niets meer uit handen. Hij verkoopt geen 
enkel beeld of schilderij, waardoor de rekeningen 
zich opstapelen en hij in de financiële problemen 
komt. Ynze beseft dat er iets moet gebeuren, want 
de bank dreigt hem zijn huis uit te zetten. Maar kan 
het tij nog gekeerd worden? 

Wanneer hij de spontane Els leert kennen lijkt er een 
einde te komen aan de nare periode. Hij voelt een klik 
met haar, die wederzijds blijkt te zijn. Zij wil hem helpen 
om er weer bovenop te komen. Eindelijk heeft Ynze het 
gevoel dat de zon weer voor hem en Trijnie gaat schijnen. 
Tot hij erachter komt dat Els voor de bank werkt die het 
op zijn huis heeft voorzien... 

Hartenpijn vertelt een meeslepend en romantisch verhaal 
over verlies en het accepteren van hulp. Dit alles over-
goten met een sausje van spanning en humor maakt van 
deze roman een musthave voor de lezer. Ieder jaar levert 
Martin Scherstra een nieuwe wegdroomroman af bij zijn 
uitgever Zomer & Keuning. En elke keer vindt hij het 
weer een feestje. ,,Zeker wanneer de romans goed worden 
ontvangen door de lezers’’, zegt hij trots. ,,Als je lezers niet 
kunnen wachten op het volgende verhaal, de medewer-
kers van de bibliotheken de kans niet krijgen om je zojuist 
verschenen boek in de stelling te plaatsen omdat die al 
ruim van tevoren is gereserveerd en de boekhandels te-
vreden zijn, dan weet je dat je het zo slecht nog niet doet.’’ 

Het boek is bij Van der Velde in 
Dokkum en bij alle andere boek-
handels te koop of te bestellen. 
En natuurlijk bij Bol.com
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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

Surhuizum
Bonhommestrjitte 28
Vraagprijs: €249.500,- k.k.

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

Boelenslaan
Master de Boerstrjitte 14
Vraagprijs: €425.000,- k.k.

Opende
Alkemastraat 14
Verkocht

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Drogeham
De Dellen 14
Verkocht

Drogeham
De Delte 11
Vraagprijs: €269.500,- 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...

Augustinusga
Geawei 13
Vraagprijs: €495.000,- k.k.

Drogeham
Dykswâl 57
Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

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

VERKOCHT

Surhuisterveen
De Dellen 38
Vraagprijs: €395.000,- k.k. 

Augustinusga
Smeetsmakamp 2
Vraagprijs: €249.000,- 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.

Houtigehage
Nije Streek 11 a
Vraagprijs: €235.000,- k.k.

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

Harkema
De Singel 8
Vraagprijs: €550.000,- k.k.

Surhuisterveen
De Dellen 66
Vraagprijs: €575.000,- v.o.n.

Boelenslaan
Michielsreed 19
Vraagprijs: €750.000,- k.k.

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

Opende
Bensmastraat 28
Verkocht

VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT


