
DE LEUKSTE KRANT 
VAN NOORDOOST-FRIESLAND

WWW.WESTEREENDER.NL

de Westereender
37e JAARGANG NR.01, januari 2023

07   Jongerenwerker over maand 
van het licht in De Westereen 09   Boer Folkert Botma uit 

Engwierum gooide het roer om 19   Borduurgroep levert bijdrage aan 
gordijnen Paleis Huis ten Bosch 31   Karter Hylke van Dellen 

jongste coureur in hogere klasse

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

WELKOM BIJ 
UW OPTICIEN EN

OPTOMETRIST

Marije blikt terug op de brand die haar manege verwoestte
TWIJZELERHEIDE/IE - De 22-jarige Marije Talma uit Twijzelerheide zag haar 
toekomstdroom eind vorig jaar in vlammen opgaan. Ze was er helemaal klaar 
voor om met haar nieuwe dagbesteding en paardenpension aan de Sânewei 
in Ie te beginnen toen een brand de pas gekochte manege verwoestte. 

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Marije groeide samen met haar broer en 
zusje op in Twijzelerheide waar haar ou-
ders een kippenboerderij hebben. Naast 
hen woonde pake Talma, die inmiddels 

is overleden. Hij fokte Friese paarden. 
,,As famke bin ik in kear fan it hynder 
fallen en sûnt dy tiid wie ik bang. Doe’t 
der ek nochris in kudde hynders fan ús 

pake ûntsnapte fertroude ik it hielendal 
net mear’’, vertelt Marije. 

Vier jaar geleden kwam de ommekeer. 
‘Ik wol graach in hynder ha’, zei Ma-
rije tegen haar vader. Pake was inmid-
dels overleden. Haar vader ging ak-
koord, maar wilde dan wel een merrie 
om mee te fokken. En uiteraard moest 
het een Fries paard worden. Tijdens 
hun zoektocht bleek dat Marije nog 

steeds bang voor alle paarden was. 
,,Dy minsken tochten, wat docht dat 
famke hjir. Ik doarde de hynders net 
iens oan te reitsjen.’’

Vader Meindert Talma spoorde Ma-
rije echter aan om ‘gewoon’ op het 
paard te gaan zitten. Paarden voelen 
vaak haarfijn aan als iemand bang is 
en maken dan rare sprongen, maar 
Whoopi was anders. Zij bleef gewoon 

staan. ‘Dizze dogge we’, zei de vader 
van Marije. Het paard was echter nog 
jong en Marije had geen ervaring. 
,,Mei tank oan de lessen fan Aleida 
Elzinga gie it hieltyd better. Sterker 
noch, nei in jier dienen Whoopi en ik 
al mei oan wedstriden. En Aleida is 
noch altyd in goeie freondinne.’’

Voor het volledige interview,
lees verder op pagina 5.

In deze krant:
11 genomineerden voor DE OPSTEKKER
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Fysiofi tness De Vesteynde
Tijdens de fysiofi tness werkt u op een verantwoorde 
manier aan uw lichamelijke conditie. De trainingen 
worden verzorgd door een fysiotherapeut of 
paramedisch fi tness instructeur. Fitheid, conditie, 
krachttraining, preventie of ondersteuning van een 
andere sport zijn voorbeelden waarom dergelijke 
trainingsprogramma’s gevolgd kunnen worden.

Tarieven Fysiofi tness
1x per week € 29,50 p/m
2x - onbeperkt € 39,50 p/m
Strippenkaart 5x € 50,-
Strippenkaart 10x € 90,-
Gezinsabonnement € 79,50 (op één woonadres)

Geen inschrijfkosten in 2023!
Het trainingsprogramma wordt afgestemd op uw persoonlijke trainingsdoelen. Om de juiste 
trainingsdoelen te stellen kunt u gebruik maken van de fi theidstest. Op basis van de resultaten 
van de fi theidstest en/of uw persoonlijke doelen wordt door de paramedisch fi tness instructeur/
fysiotherapeut een trainingsprogramma gemaakt. De trainingsprogramma’s worden regelmatig 
geëvalueerd en aangepast. Ook voor het onderhouden van fi theid, conditie en kracht kunt u 
voor een persoonlijk trainingsprogramma bij De Vesteynde terecht.

www.devesteynde.nl  |  info@devesteynde.nl  |  0511 447 337

De Vesteynde werkt samen met bedrijfsfi tness 
Nederland en Volwassen Fonds Sport & Cultuur 
van de gemeente Dantumadiel. Wilt u meer 
informatie over tegemoetkomingen in de kosten 
op onze abonnementen, belt u 0511 447 337

Personal Training vormt de kern
van Optimum Training & Coaching

Samen stellen we een route op naar het verwezenlijken van je doelen. Je krijgt inzicht in de voedingswaar-
de van je eten en je leert je voeding af te stemmen op je fysieke doelstellingen en je energiebehoefte.

Optimum Training & Coaching verzorgt naast personal training ook Small Group Trainingen. Door te 
trainen in kleine focusgroepen (8-10 sporters) ervaar je het groepsgevoel, het boven je eigen grenzen 
uitstijgen en word je geïnspireerd en gestimuleerd door de medesporters en de Personal Trainer.

Personal Training vormt de kern

Programma Small Groep Trainingen Optimum
Maandag Pilates/Mobility De Vesteynde, De Westereen 19.00 - 20.00 uur

 Pilates/HIIT De Vesteynde, De Westereen 20.00 - 21.00 uur

Woensdag Total Body Workout De Vesteynde, De Westereen 20.00 - 21.00 uur

Donderdag Bootcamp Outdoor locatie, De Westereen 19.30 - 20.30 uur

Vrijdag HIIT De Vesteynde, De Westereen 09.00 - 09.45 uur

 Total Body Workout De Vesteynde, De Westereen 18.00 - 19.00 uur

Zondag Bootcamp Outdoor locatie, Driezum 09.00 - 10.00 uur

 Bootcamp Outdoor locatie, Driezum 10.15 - 11.15 uur

Meer informatie vind je op www.optimumpt.nl of bel met 06 - 3600 8471

ZwangerFit® De Vesteynde
Actieve, eigentĳ dse cursus
Zwangerfi t is een actieve, eigentijdse cursus voor 
vrouwen die zwanger zijn of net zijn bevallen. De 
cursus wordt gegeven door een speciaal opgeleide 
fysiotherapeute die door haar specifi eke deskun-
digheid de actieve vrouw in haar zwangerschap 
en de periode erna, zo optimaal mogelijk kan 
begeleiden.

ZwangerFit in het kort
-  intake gesprek: programma aansluitend

op uw wensen
-  wekelijkse actieve lessen van 1 uur en 15 minuten
-  speciale aandacht voor de bekken en

bodemspieren
-  meedoen kan al vanaf de 14e week

van de zwangerschap
-  inclusief drie coachingslessen na de bevalling

Locatie en tĳ d
De Vesteynde
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur

Kosten
10 lessen € 125,-*

Vergoeding
*afhankelijk van een aanvullende verzekering wordt 
Zwangerfi t door de Zorgverzekering vergoed.

Meer informatie
www.devesteynde of
0511 447 337

Register Podoloog
Kornelis Bĳ lsma
Eenregisterpodoloog onderzoekt en behandelt voet- en voetgerelateerde klachten die veroor-
zaakt worden door standsafwijkingen in de voet. Aangezien de voeten ‘het fundament’ van het 
lichaam zijn kunnen naast voet- en voet gerelateerde klachten ook elders klachten in het lichaam 
ontstaan die mogelijk hun oorsprong vinden in en onder de voeten

Door de juiste ondersteuning van de voeten wordt niet alleen een betere stand van de voeten 
gerealiseerd maar tevens een verbetering van de houding. De podologische zolen zijn dus niet 
alleen voor de voet, maar voor het hele lichaam.
Afhankelijk van uw zorgverzekering worden het consult en de podologische zolen geheel of 
gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie www.devesteynde.nl of 0511 447 337

Register Podoloog
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Vrijwilligers algemene Begraafplaats 
De Westereen zoeken versterking
DE WESTEREEN - Elke maandagochtend zijn Hans Visser (79), Auke Vlieger (63) en Albert Eisinga (69) op de 
Algemene Begraafplaats aan de Lange Reed in De Westereen te vinden. Als vrijwilligers zorgen ze ervoor dat de 
begraafplaats netjes is onderhouden. ,,Neibesteanden moatte in goed gefoel oer it begraafplak ha as se by it 
grêf of de urn fan harren dierbere delgean.’’

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Dat goede gevoel hadden de drie he-
ren zelf niet, voordat ze vrijwilliger 
werden. Auke Vlieger uit Sweager-
bosk bezoekt de begraafplaats regel-
matig om zijn schoonzus, zwager en 
schoonouders te herdenken. ,,It seach 
der suterich út, it ûnkrûd stie heech en 
der waard weinig dien oan ûnderhâld’’, 
stelt Auke die in contact kwam met 
Gerben van der Meulen uit De Wes-
tereen die aanspreekpunt is voor deze 
begraafplaats. Gerben kwam met het 
voorstel om zelf vrijwilliger worden. 
,,Dat wie eins myn ynstek net, mar 
ik tocht, ik ha it ek oankaard’’, ver-
telt Auke. Ondertussen waren Albert 
Eisinga uit Twijzelerheide en Hans 
Vissr uit De Westereen ook gepolst 
om vrijwilliger te worden. Albert is re-
gelmatig op de begraafplaats te vinden 
omdat zijn eerste vrouw hier is begra-

ven. Zij overleed op 38-jarige leeftijd 
aan de gevolgen van kanker. Hans 
Visser verloor in 2019 zijn vrouw aan 
dezelfde ziekte en gaat elke dag naar 
de urnenmuur.

‘Net seure’
De drie heren werden met elkaar in 
contact gebracht en het klikte meteen. 
,,Wy kinne it goed mei-inoar fine’’, 
zegt Auke. Ze deelden dezelfde er-
gernis over de communicatie met de 
hovenier, die tot voor kort ontbrak. 
,,Wie droegen wol dingen oan dy’t 
neffens ús de taak fan de hovenier wie, 
mar dêr barde yn ‘e praktyk neat mei. 
Ik bin dan wolris wat fel’’, geeft Auke 
toe. Ook Albert stoorde zich weleens 
aan de werkzaamheden van de hove-
nier die bijvoorbeeld met de bladbla-
zer wel de paadjes schoonveegde, maar 
de troep op de graven juist verergerde. 
Hans was dan op een gegeven mo-
ment de man die de boel suste. ,,‘Net 

mear seure, no wer fjirder’, seit er dan. 
Dat sille we aanst wol misse’’, geeft 
Auke toe. Hans Visser heeft vanwege 
zijn leeftijd namelijk aangegeven te 
stoppen met het vrijwilligerswerk bij 
de begraafplaats. Albert: ,,Ek it piper-
muntsje sille we misse, want dêr trak-
tearre Hans altyd op.’’ 

‘Gjin túnman’
Met plezier heeft Hans Visser de af-
gelopen drie jaar aan het onderhoud 
van de Westereender begraafplaats 
gewerkt. ,,Ik twivele earst wol, want ik 
bin hielendal gjin túnman. Ik ha net 
iens gers yn ‘e tún, dêr moat ik neat 
fan ha’’, zegt Visser. Toch genoot hij 
van het vrijwilligerswerk op de be-
graafplaats. Hans was volgens de an-
deren de man van de details. En zo 
had iedereen zijn of haar eigen taak. 
Auke houdt ervan om de boel netjes 
te houden en Albert geniet er ook van 
om even een praatje te maken met 

bezoekers als ze daarvoor open staan. 
Van hen krijgen ze waardering voor 
het werk dat ze doen. Vanaf het be-
gin waren de vrijwilligers extra fana-
tiek en kwamen ze op het idee om het 
plafond van de urnenmuur schoon te 
maken. ,,Dy muorre wie doe swart en 
is no wer wyt’’, vertelt Albert. 

‘Tankber wurk’
Het belangrijkste wat de vrijwilligers 
doen is ervoor zorgen dat de eerste 
aanblik van de begraafplaats netjes is. 
Graszaad strooien, onkruid wieden, 
bladeren wegblazen, verzakkingen 
met modder opvullen, paden herstra-
ten of het hek schilderen, overal wordt 
op gelet. Laatst met de gladheid werd 
Albert door de beheerder ingeschakeld 
om zout te strooien, om ongelukken te 
voorkomen. ,,It is tankber wurk’’, zegt 
Albert die als geen ander weet hoe 
belangrijk het is als de begraafplaats 
er netjes bij ligt. ,,It fielt as dyn eigen 
plakje.’’ Graven die niet goed worden 
onderhouden poetsen de heren dan 
ook weleens op, zodat het geheel er 
netjes uitziet. Mensen een goed ge-
voel geven is hun belangrijkste doel. 
Als waardering krijgen de heren elk 
jaar met kerst een waardebon van de 
Stichting Begraafplaats Dantumadiel. 

Eigen gereedschap
De afgelopen jaren hebben de drie 
vrijwilligers hard gewerkt en nu be-
staan de werkzaamheden vooral uit 
‘bijhouden’. Om het werk wat ge-
makkelijker te maken hebben ze zo 
langzamerhand ook hun eigen ge-
reedschap in de schuur op de begraaf-
plaats staan. Ook in het nieuwe jaar 
steken Auke Vlieger en Albert Ei-
singa elke maandagochtend van 9.30 
uur en 11.30 uur hun handen uit de 
mouwen om de Algemene Begraaf-
plaats op te knappen. Graag zouden 
zij hun team willen versterken met 
twee nieuwe vrijwilligers. ,,Dan kinne 
we twa by twa, elk oan in kant oan 
it wurk. En jo witte wat se sizze: vele 
handen, maken licht werk.’’

Kale k*t
Boer, nel, aas, tien, heer, vrouw, acht, 
zeven. Hoe vaak ik dit rijtje wel niet 
in m’n hoofd heb herhaald. Inmiddels 
kan ik het troevenrijtje van klaverjas 
foutloos opdreunen. Net als vroeger 
op de middelbare school de rijtjes met 
de Duitse voorzetsels ‘durch, für, ohne, 
um, bis, gegen, entlang’. Maak me 
midden in de nacht wakker en ik roep 
zonder enige hapering: boer, nel, aas, 
tien, heer, vrouw, acht zeven!

Vijf jaar geleden speelde ik m’n eerste 
potje klaverjas. Een magisch spel, dat 
ik tot aan m’n 31e alleen vanaf de zijlijn 
volgde. Ik snapte niets van al die regels. 
En wat ik niet snap, durf ik niet. Dus 
meespelen in de kantine of tijdens een 
verjaardagsfeest? Mij niet gezien. Tot 
mijn broer een klaverjas-app op m’n 
mobiel downloade om thuis te oefenen 
zonder dat iemand het zag. Perfect.

Sinds die digitale klaverjasontgroe-
ning ben ik verslaafd. Regelmatig no-
digen we vrienden uit voor een klaver-
jasavond. Als een volleerd kaartspeler 
roffel ik met mijn knokkels op tafel bij 

roem. Als een prof sein ik naar mijn 
maat welke azen ik in handen heb. 
En met speels gemak tel ik het aantal 
troeven dat al uit het spel is. 

Klaverjassen is een soort Harry Pot-
ter-wereld. Twee kaarten kunnen zich 
namelijk transformeren. De boer is bij 
troef de absolute heerser, maar zonder 
troef slechts een middelmatige lakei. 
De negen is als nel een invloedrijke 
minister-president, maar zonder troef 
slechts een lullig zeteltje in de oppo-
sitie die nog geen deuk in een pakje 
boter slaat. En juist dat maakt klaver-
jassen zo gaaf.

Het meest geniet ik van alle kaartter-
men die voorbij komen. Haal je alle 
slagen binnen, dan speel je een pit. 
Haal je minder dan de helft van de 
benodigde punten dan ben je nat. Ver-
geet je kleur te bekennen, dan verzaak 
je. En een spelletje van acht rondes 
noem je een boompje.

Het leuke is dat mijn woordenschat 
ieder spel groeit. Zo leerde een kennis 

me onlangs wat ‘in de blote kont’ spe-
len betekent. Wanneer je in de blote 
kont speelt, heb je alleen de boer en 
een klein troefkaartje. Ook ontdekte 
ik dat zij de boer een naam geeft. 
“Smyt dyn Jouke ris efkes op.” Maar 
de meest bijzondere term kwam afge-
lopen kerstvakantie voorbij. 

Tijdens een gezellig avondje klaverjas-
sen en de nodige drankjes zag ik mijn 
maat aan de andere kant van de tafel 
met stevig gefronste wenkbrauwen 
haar kaarten rangschikken. Geen goed 
teken, bedacht ik me, toen ze plots 
haar hele hand met kaarten over tafel 
gooide. “Ik ha in keale kut” riep ze. En 
gelijk daar achteraan: “Of nee, hoe hjit 

dat ek mar wer?!” Haar hoofd kleurde 
net zo rood als de harten tien die open 
en bloot op tafel lag.

Wat bleek? Ze had acht kaarten ge-
kregen zonder plaatjes. Dus alleen ze-
vens, achten, negens en tienen. Reden 
dat je je kaarten mag laten zien om 
ze opnieuw te laten schudden. Zoiets 
heet ‘vuile was’, heb ik ooit bij black 
jack geleerd. Maar ik vond ‘kale kut’ 
wel zo beeldend. Bovendien zorgde 
het voor flink wat verwarring bij de 
tegenstander. Meteen de ronde daarna 
gingen ze nat.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Ik besef dat dit voer is voor sommige mensen, 
maar helaas voor mij realiteit. Ik heb keurig 
alle corona injecties genomen en nog steeds 
ben ik daar blij om. Dit terzijde, maar ik heb 
ook de griepprik gehad, want ja, voorkomen is 
tenslotte beter dan genezen. Is mij van kinds 
af aan bijgebracht, maar tot eigen schade en 
schande, moest ik soms wel genezen. Ik besefte 
uiteraard dat ik, nog wel griep kon krijgen, 
maar twee keer, waardoor ik op oudejaars-
avond om tien uur op bed lag. Elk nadeel, 
heeft ook weer zijn voordeel. Twee keer griep, 
dat heeft zijn weerslag op je lichaam. Twee 
keer griep, ik hoor mensen die van een keer 
griep, drie weken ziek zijn. Heeft de griep-
prik toch geholpen? Wellicht. Na een nachtje 
liggen op bed, hangen en zitten op de wc, 36 
uur slapen. En daarna, nauwelijks puf om 
de krant, de dikke Westereender kerstkrant 
te lezen. Zo nu en dan een verhaaltje lezen. 
Onder de deken voor de tv hangen en kijken 
waar je nooit naar kijkt. En terecht. Een da-
tingprogramma! Ja, er zit een knop op de tv, 
maar och, ik voelde mij een klein beetje zielig, 
laat maar staan. Een gast komt binnen, een 
jongeman van zo’n 25 jaar en stelt zich voor. 
Even later komt zijn date in beeld. De eerste 
gast is tevreden, gezien zijn reactie: ‘ik was 
even bang dat het zo’n boer uit Friesland 
zou zijn’. Mijn haren gingen rechtop staan. 
Hoezo discriminatie? Hoezo vooroordeel? 
Geen woord erover, alleen wat gelach. Geen 
satirisch programma, dat er later aandacht 
aan besteedde. Ik had weer hoge koorts. ‘Zo’n 
boer uit Friesland’, puur denigrerend, dat 
mag gewoon. Niet alleen richting Friezen, 
maar ook richting boeren. Och ja, het niveau 
van dit datingprogramma sprak voor zich en 
toch, ja toch raakt het mij. Niet dat mensen 
buiten Friesland daar iets om geven, want 
ja, het noorden zit immers vol domme boeren. 
Leve het intellectueel dat niet weet dat melk 
van koeien komt en niet uit de supermarkt.

Jefanka

COLUMN

Wilt u vrijwilliger worden bij de 
Algemene Begraafplaats in De 
Westereen? Neem contact op met 
Auke Vlieger, tel: 06-12755529. 
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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

9.78 4.89
De actieprijzen variëren van 4.89 – 5.89

Pepsi of Seven up
Alle flessen à 1,5 liter,
combineren mogelijk

2 flessen**
Bijv. Pepsi Max original,

2 flessen à 1,5 liter

4.50 2.25
De actieprijzen variëren

van 1.99 – 2.25

Vol voordeel
voor iedereen!
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‘Dat ik no wer 
hielendal op ‘e nij 
begjinne moat,  
dat fyn ik it slimste’
Vervolg van voorpagina

IE/TWIJZELERHEIDE - Marije Talma heeft het altijd al leuk gevonden om 
met mensen met een beperking te werken. Dat begon in de Coop in De 
Westereen, waar ze een bijbaantje had en waar ze Doeke leerde ken-
nen. ,,Elkenien is oars en ik fyn it in útdaging om út te finen hoe ‘t oaren 
ynelkoar stekke.’’

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

Marije volgde de opleiding Maat-
schappelijke Zorg en had als doel 
voor ogen een eigen dagbesteding te 
beginnen. ,,Yn earste ynstânsje wie it 
de bedoeling om in deibesteging op ‘e 
hinnebuorkerij fan myn âlden te beg-
jinnen, mar ik ha neat mei piken’’, legt 
Marije uit.

Dus ging ze, samen met haar ouders, 
op zoek naar een manege in de regio 
die geschikt is voor een dagbesteding. 
Via haar vriendin Aleida, die met 
haar vriend in Ie woont, ontdekte ze 
dat er sprake van was dat Sandy Road 
Ranch te huur of te koop zou zijn. ,,Ik 
hie fuort in goed gefoel by dit plakje 
en boppedat siet alles derby yn. Ik 
koe dêr ek moai wenje.’’ In mei begon 
Marije eerst bij de manege te werken, 
vanaf juni kwam de pensionstalling op 
haar naam en half september was de 
officiële overdracht. ,,Doe koe ik alles 
yndiele sa’t ik it sels woe. We ha alles 
opromme en skjinmakke en yn okto-
ber hold ik de iepen dei.’’

Open dag druk bezocht
Dat deze open dag zo druk zou wor-
den bezocht had Marije nooit ver-

wacht. Niet alleen familie en vrienden 
kwamen langs, maar ook andere be-
langstellenden en vele dorpsbewoners. 
,,Ik fyn it hiel jammer dat myn pake 
dit net mear meimakket. Wy hienen 
in goeie bân en hy hie dit prachtich 
fûn’’, vertelt Marije. Vanaf dat mo-
ment bereidde Marije zich helemaal 
voor op de komst van cliënten voor 
de dagbesteding, ‘Suver Noflik’ ge-
naamd. Ondertussen zorgde ze eerst 
zelf voor de zeventien paarden van het 
paardenpension die ze had overgeno-
men van de vorige eigenaar. ,,Elke dei 
kaam ik hjir mei in glimlach binnen, 
no’t it echt fan my wie koe ik der fan 
genietsje.’’

Naast de paarden had ze ook nog twee 
geiten. Dit was te danken aan Jasmijn 
Meerstra uit het dorp, die bij Marije 
werkt. Zij zei: als je er twee geiten bij 
neemt voor de dagbesteding, wil ik er 
wel voor zorgen. Dus zocht ze twee 
hele makke geiten uit, Bert en Ernie. 
Om helemaal up-to-date te zijn had 
Marije in november een bedrijfsbe-
zoek gepland met Bezinn, een stich-
ting die de belangen behartigt van 
zorgboerderijen en erop toeziet dat 

ze het kwaliteitskeurmerk behalen en 
behouden. ,,Feiligens stiet foarop by 
my, dus ik tocht, as ik dat keurmerk 
binnen ha, kinne de kliïnten komme 
en kin ik echt begjinne.’’

‘Alles is fuort’
Maar dat liep anders. Op dinsdag-
ochtend 15 november rond 9.15 uur 
was Marije bij de paardenstallen om 
de waterbakken te vullen. Toen ze 
naar binnenliep om een vork te halen 
voor het uitmesten van de stallen zag 
ze opeens rook. Op hetzelfde moment 
waarschuwde één van de bouwvakkers 
- die aanwezig was in de loods om de 
ruimte voor de dagbesteding te maken 
– dat ze naar buiten moest. ,,Op dat 
momint seach ik al dikke swarte reek. 
It gie sa fluch, in pear minuten letter 
fleagen de flammen al út it dak. Ien 
fan de boufakkers hie 112 al belle en 
ik belle ús heit. Ik sei: ‘alles stiet hjir yn 

‘e brân’. ‘Pak de brânblussers, ik kom 
er oan’, sei heit. ‘Ik sei: ik kin der net 
mear yn. Alles is fuort’.”

‘Ha we wol in goeie fersekering?’, was 
de eerste vraag die Marije even later 
aan haar vader stelde. Gelukkig was 
dat het geval. Ze belde haar vriendin 
Aleida, om te voorkomen dat zij het 
nieuws op een andere manier zou ho-
ren. ‘Mist my no al?’, grapte Aleida, 
omdat ze elkaar die avond daarvoor 
nog hadden gezien. ‘Wer bisto’, riep 
Marije boos. ‘Yn Burgum’, vertelde 
Aleida. ‘O, dan sjochst it dus net. De 
hiele manege stiet yn ‘e brân’. Het eer-
ste waar Aleida aan dacht waren de 
zadels: ‘helje snel de sadels op’, zei ze. 
Maar het was al te laat. 

Geiten nog binnen
Gelukkig waren alle paarden buiten en 
Marije haar twee honden lopen altijd 
achter haar aan, dus de dieren waren 
veilig. De politie vroeg of er verder ook 
nog dieren binnen waren. ,,De geiten’’, 
bedacht Marije zich opeens. De loods 
was echter zo vol met rook dat ze niet 
meer naar binnen konden om de gei-
ten te redden. Ze vertelde het slechte 
nieuws aan Jasmijn: ‘de geiten binne 
dea’. De brandweer vroeg voor de ze-
kerheid in welke box de geiten waren. 
Marije vertelde het en wat bleek? Ze 
lagen in een hoekje op de grond waar 
de rook overheen ging. Het lukte de 
brandweer om de twee geiten te red-
den. ,,Se kamen mei de geiten nei bût-
en. We hearden de bisten mekkerjen. 
Jasmijn stie neist my. Ik ha har noch 
noait sa bliid sjoen.’’ 

Het nieuws over de brand verspreid-
de zich snel. Marije kreeg het ene na 
het andere ‘appje’: ‘is de brân by dy?’. 
Haar eerste zorg was een goed plekje 

voor de paarden te vinden. Ze dacht 
meteen aan Monique Holwerda uit de 
Triemen die gestopt was met de pensi-
onstalling. Monique zei meteen ‘ja’ op 
de vraag of de zeventien paarden bij 
haar terecht konden. Ze heeft de boxen 
klaargemaakt en diezelfde middag zijn 
de paarden naar de Triemen gegaan. 
,,Gelokkich ha de hynders net yn ‘e 
reak stien. Se ha fansels wol fernaam 
dat der wat geande wie en it ferfoer fû-
nen se net leuk, mar doe’t se yn harren 
nije boks iten krigen wie it klear.’’

‘Ik moast echt skeakelje’
Voor Marije kwam het besef een dag 
later. ,,Foar my wie de brân sels net 
iens it moeilikste. Dat ik no wer hie-
lendal op ‘e nij begjinne moat, dat fyn 
ik it slimste’’, vertelt Marije. Tijd om 
te rusten heeft ze niet. Er komt heel 
wat op haar af. De hele manege moet 
opnieuw gebouwd worden en ze moet 
over elk detail nadenken. ,,Ik moast 
echt skeakelje. De tekeningen binne 
no gelokkich klear, no is it wachtsjen 
op goedkeuring fan de fergunning.’’ 
De oorzaak van de brand is niet dui-
delijk. ,,Ik tocht earst dat it miskien 
fan de kachel kaam, mar út ûndersyk 
die bliken dat dat net it gefal wie. Se 
witte it net, it is gewoan dikke pech.’’

Steun kreeg Marije van alle kanten. 
Zo werd er voor haar crowdfunding 
opgestart en werden volop paarden-
spullen gedoneerd. Marije woont nu 
weer thuis bij haar ouders en gaat elke 
dag naar de Triemen om de paarden 
te verzorgen. ,,Ik fyn it geweldich dat 
de hynders dêr te plak kinne, mar ik 
mis myn eigen plakje. It is net fan my-
sels. Wannear’t de nije maneezje klear 
is wit ik net, mar ien ding is seker: ik 
gean fierder. It duorret allegear wat 
langer, mar we komme der wol wer.’’ 

De hond Joep bleef mooi zitten totdat zijn baasje Marije kwam. Foto: Burt Sytsma Photography

Verschijningsdata Westereender 2023
DE WESTEREEN - De Westereender is een maandkrant en verschijnt halverwege de maand, behalve in december, dan is 
het de laatste woensdag voor kerst. In augustus is er geen krant. Het aanleveren van persberichten kan uiterlijk tot en met de 
dinsdag in de week voordat De Westereender verschijnt. Tips voor verhalen zijn altijd welkom via redactie@westereender.nl

Voor de duidelijkheid zetten we alle data nog even op een rijtje:
Verschijningsdata:

18 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 15 november en 20 december. 

Deadlines persberichten:
10 januari, 7 februari, 28 februari, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december.



6  |  de Westereender  

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

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
Oranjekoek strook € 6.50
6 spelt eierkoeken € 3.95
Koolhydraadarme crackers
sesam/kaas € 3.45
4 luxe broodjes € 6.60
6 gesorteerde bolletjes € 2.85 JAAR

JUBILEUM

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren)

€ 9,15

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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

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

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

Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl
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Pieter van der Zwaag nieuwe 
streekdichter Noardeast-Fryslân
OOSTRUM - Op Gedichtendag 2023 wordt Pieter van der Zwaag be-
vestigd als streekdichter van Noardeast-Fryslân. De inauguratie vindt 
op 26 januari om 16.45 uur plaats in de Vroedschapszaal van het 
stadhuis aan De Zijl in Dokkum. 

Pieter van der Zwaag (65) woont 
in Assen maar heeft zijn wortels de 
streek, Oostrum om precies te zijn. In 
zijn werk laat hij zich inspireren door 
de liefde, de natuur en muziek. Als 
nieuwbakken streekdichter neemt hij 

de pen over van Geart Tigchelaar die 
het ambt de afgelopen twee jaar be-
kleedde. Van der Zwaag debuteert op 
Gedichtendag als streekdichter met 
een gedicht op het thema vriend-
schap. In navolging daarvan zullen 
er in 2023 en 2024 nog zeven aan 
(streek)thema’s gewijde gedichten 
van zijn hand verschijnen.

Op de bijeenkomst presenteert 
Tigchelaar zijn nieuwe gedichten-
bundel. Ook Johannes Keekstra en 
Warner Banga dragen voor uit ei-
gen werk. Onno Loonstra, Ronnie 
Koop en Henderikus Lalkens zor-
gen voor de muzikale omlijsting.

jongerenwerker over maand van het licht in De Westereen

‘Het is schrijnend om te zien hoeveel 
jongeren zich eenzaam voelen’
DE WESTEREEN - Niet alleen oude-
ren, maar ook veel jongeren voelen 
zich eenzaam. Vooral in januari, de 
meest donkere maand van het jaar, 
kunnen mensen wel wat ‘licht’ 
gebruiken. Dat stelt jongerenwer-
ker Arnold Wienen (37) van de Pro-
testantse Gemeente De Westereen. 
Voor deze PKN-gemeente is dit de 
aanleiding geweest om verschil-
lende activiteiten in de Ferbiningst-
sjerke te organiseren waarbij de 
ontmoeting centraal staat.

Tekst: Klasina van der Werf

‘Weet je zeker dat je naar De Wes-
tereen wilt?’ Deze vraag kreeg Arnold 
Wienen uit Zuidhorn van meerdere 
mensen te horen toen hij in coronatijd 
solliciteerde op de vacature van Jon-
gerenwerker bij de Protestantse Ge-
meente in De Westereen. ,,Ik wist niet 
zoveel van het dorp, maar had meteen 
een klik met de dominee – Bernard 
Terlouw – en met verschillende men-
sen die ik had gesproken. Wat mij 
vooral aanspreekt in De Westereen is 
dat iedereen elkaar kent en dat inwo-
ners trots zijn op hun dorp.’’

Vanuit die trots worden nu in het ka-
der van de ‘Maand van het licht’ di-
verse activiteiten georganiseerd die 
een beetje licht brengen in deze don-
kere tijd. Zo werden er een filmavond 
en een pubquiz georganiseerd. ,,Deze 
avonden werden niet alleen door kerk-
gangers bezocht. En als je dan achteraf 
te horen krijgt dat er zo’n gezellige 
sfeer heerste dan denk ik: dát is hoe 
het in de kerk hoort te zijn’’, zegt Ar-
nold die daarmee doelt op de lande-
lijke tendens die er momenteel heerst 
waarbij kerken leeglopen. ,,Mensen 
voelen zich minder thuis in de kerk. 
Ergens begrijp ik dat ook wel want 
veel kerken zijn blijven hangen in 
oude tradities. Maar de maatschappij 
verandert dus waarom zou je als kerk 
dan niet mee veranderen?’’ 

Behoefte aan écht contact
Dit is voor de PKN-Gemeente in De 
Westereen ook mede de aanleiding 
geweest om een jongerenwerker aan 
te stellen. Met succes. Vooral de zo-
genaamde Holy Chill-avonden, elke 
laatste zondag van de maand worden 
druk bezocht. ,,Deze avonden staan 
vooral in het teken van gezellig bij 
elkaar zijn, samen eten, muziek luiste-
ren, een spelletje doen en een thema 
uit de bijbel bespreken. Maar het be-
langrijkste is dat er deze avond ruimte 
is voor mooie gesprekken’’, zegt Ar-
nold. Het valt hem op dat daar tegen-
woordig op scholen en bij verenigin-
gen nauwelijks tijd voor is, simpelweg 
omdat docenten het te druk hebben 

en er een tekort is aan vrijwilligers bij 
clubs. ,,Jongeren kunnen nergens hun 
verhaal meer kwijt. Het is schrijnend 
om te zien hoeveel jongeren zich een-
zaam voelen. Ze krijgen gemiddeld 
250 berichten per dag via social media 
en whatsapp, maar toch hebben veel 
jongeren behoefte aan écht contact.’’

Zelf ontdekte Arnold een paar jaar 
geleden hoe leuk hij het vindt om 
met jongeren in gesprek te gaan. Van 
oorsprong is hij muzikant en vanuit 
zijn vak verzorgde hij muziekprojec-
ten op scholen. De manier waarop 

hij met jongeren omging werd opge-
merkt door één van de gemeenteleden 
uit Zuidhorn waar ze op zoek waren 
naar een jongerenwerker. Van het één 
kwam het ander. Nog altijd is Arnold 
projectmatig actief als koordirigent. 
Tijdens het laatste weekend van ja-
nuari kunnen Westereenders dit zelf 

meemaken in de Ferbiningstsjerke. 
Dan wordt er een Gospelnight geor-
ganiseerd onder leiding van Arnold 
Wienen (zie kader).

Arnold benadrukt dat de activiteiten 
die nu georganiseerd worden in de 
Ferbiningstsjerke niet bedoeld zijn 
om zieltjes te winnen. ,,Het draait 
om de ontmoeting. Tuurlijk vinden 
we het belangrijk om vanuit onze 
christelijke achtergrond voor elkaar te 
zorgen, maar dat ligt er niet bovenop. 
We willen iets voor de mensen in het 
dorp betekenen en dat is minstens zo 
belangrijk als elke zondagochtend in 
de kerk zitten om naar de dominee te 
luisteren.’’ 

Winter BBQ, GospelNight en lunch
De maand van het licht wordt afgesloten met een feestweekend in de Ferbi-
ningstsjerke in De Westereen. Dat begint vrijdagavond 27 januari met een 
Winter BBQ in de feesttent bij de kerk voor jong en oud. Een dag later – 
zaterdagavond 28 januari vanaf 19.30 uur - vindt er een GospelNight plaats  
in de kerk met een prachtig groot koor van ongeveer zeventig enthousiaste 
zangers. Niemand minder dan Evlis E. is te gast om samen met zijn vrien-
den op te treden. Met zijn enthousiasme en zijn betoverende stem weet hij 
ieder optreden om te zetten tot een groot Gospelfeest. Op zondagmiddag 
29 januari wordt het weekend na de kerdienst afgesloten met een gezamen-
lijke lunch. Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie: www.maandvanhetlicht.nl 

Tijdens de PUBQuiz in de Ferbiningstsjerke deden ook veel mensen van buiten de kerk mee.

Arnold Wienen is sinds anderhalf jaar jongeren-
werker bij de Protestantse Gemeente De Wes-
tereen en heeft tot op de dag van vandaag geen 
spijt van deze beslissing.

‘Wat mij vooral aanspreekt 
in De Westereen 

is dat iedereen elkaar kent 
en dat inwoners trots zijn 

op hun dorp’

Voedselbank Dantumadiel bedankt 
iedereen voor de vele giften
DAMWÂLD – Voedselbank Dantumadiel bedankt iedereen die, op welke 
manier dan ook, heeft geholpen met het doneren van producten en/of 
giften. ,,Dankzij deze hulp kunnen we elke week een uitgifte realiseren. 
Het is hartverwarmend hoe particulieren, bedrijven, scholen, kerken, ge-
meente en ook de Lionsclub ons afgelopen jaar hebben geholpen. Omdat 
het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, bedanken wij 
iedereen op deze manier’’, aldus Metsje de Vries namens alle vrijwilligers 
van Voedselbank Dantumadiel. 

Voedselbank Dantumadiel verstrekt 
gratis voedsel, verzorgingsartikelen , 
kleding en speelgoed aan de mensen, 
die dit nodig hebben en doet dit uit-
sluitend met vrijwilligers. In de zomer 
van 2022 is Voedselbank Dantumadiel 
verhuisd naar een andere locatie, mede 
dankzij de hulp van de gemeente. In 
de even weken wordt hier op don-
derdagmiddagen brood, vlees en fruit 
uitgedeeld. In de oneven weken is op 
donderdagmiddag de ‘grote uitgifte’. 
Daarbij wordt het supermarktmodel 
gehanteerd: klanten gaan met een 
winkelkar langs de schappen. Al naar 
gelang hoe groot hun huishouden is, 
kunnen ze producten meenemen.

Dit is mogelijk dankzij de vele giften 
van particulieren, bedrijven, scholen, 
kerken en subsidie van de gemeente 
ontvangen. Met deze schenkingen 

kunnen de exploitatiekosten zoals 
energie, verzekeringen, telefoon, kan-
toorbenodigdheden, reiskosten enz. 
worden betaald, maar ook de huur 
en de noodzakelijke apparatuur, zoals 
koel- en vriesapparatuur. 

Voedselbank Dantumadiel hoopt ook 
in 2023 weer een beroep op iedereen 
te mogen doen, want dankzij deze 
hulp kunnen de vrijwilligers wekelijks 
de voedselhulp en uitgifte van kleding 
en speelgoed blijven continueren.

Meer informatie: 
info@voedselbandantumadiel.nl
of bellen met 06-1822 8633. Zie ook 
www.voedselbankdantumadiel.nl 

Proef vrijwillige vervoersdienst nu in 
heel Dantumadiel en Dokkum
 
DANTUMADIEL/DOKKUM 
- Ouderen en inwoners met een 
beperking die in Dantumadiel en 
Dokkum wonen, kunnen vanaf 
nu gebruik maken van een vrij-
williger vervoersdienst. Het gaat 
om inwoners die nog wel zelf een 
stukje kunnen lopen, maar geen 
eigen vervoer hebben of voor wie 
het openbaar vervoer te veel op 
afstand is gekomen. Bij de vrijwil-
lige vervoersdienst kunnen zij een 
rit boeken op 1 tot 10 kilometer 
van hun huisadres. Het vervoer 
wordt verzorgd door vrijwilligers 
uit het eigen dorp, uit het bestand 
van de Stichting Welzijn Het Bol-
werk. Doel van de proef is mensen 
mobieler te maken en volwaardig 
mee te laten doen aan de samen-
leving.

Voor een bepaalde groep inwoners, 
met bijvoorbeeld een laag inko-
men, is dit een goed alternatief voor 
het Wmo-vervoer. Een gedeelte 
van de inwoners kan kiezen voor 
vervoer door de naaste omgeving, 
het openbaar vervoer of vrijwillige 
vervoersdienst. Inwoners die een 
Wmo-taxipas hebben, kunnen deze 
gebruiken voor reizen van meer dan 
tien kilometer.
 
Wie een rit wil boeken kan bellen 
met Stichting Welzijn Het Bol-
werk: 0519-292223. Dat moet min-
stens 24 uur van tevoren. De kosten 
bedragen €1,- instaptarief en €0,33 
per kilometer, gerekend vanaf het 
huisadres van de vrijwillige chauf-
feur. Er wordt maandag t/m vrijdag 
gereden tussen 9.00 en 17.00 uur.
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Boer Folkert Botma uit Engwierum:

‘Om de wrâld te feroarjen hast 
mear nedich as 50 hektare’
ENGWIERUM - Van vastgoed naar pootgoed. Folkert Botma (33) gooide in 2018 het roer om. Hij verruilde z’n 
drukke leven in hartje Amsterdam voor de rust, ruimte en weidse vergezichten van Engwierum. Op de Botmas 
Pleats aan de Bûtendykswei plantte Folkert samen met z’n vader Jetze en buurman Leon Steeghs het zaadje voor 
een nieuwe manier van boeren. Iedere dag staat hij met de poten in de klei. Precies waar hij naar verlangde. 
,,Sa’t se yn Amsterdam sizze: dit is ‘my way of life’.’’ 

Tekst: nynke van der Zee Foto’s: Kaylee Burger

Wie Folkert op z’n laarzen door de 
modder ziet stampen, zou niet ver-
moeden dat deze man vier jaar gele-
den nog in driedelig maatpak door 
Amsterdam paradeerde. Jarenlang 
hield hij zich bezig met vastgoed en 
marketing. ,,Ik wie doe ék in bouboer, 
mar dan krekt wat oars’’, lacht hij. Het 
snelle leven, de ongebreidelde ambi-
ties, het bruisende uitgaansleven: Am-
sterdam brengt hem alles wat hij zich 
kan wensen. En toch is er binnenin 
hem iets dat begint te knagen. Als 
liefhebber van lekker en gezond eten 
ziet hij hoe de productie van eerlijk en 
duurzaam voedsel steeds meer onder 
druk komt te staan. ,,Om dat oan te 
pakken, woe ik werom nei it begjin. 
De boer. Sa kaam it plan om tegearre 
mei ús heit oars te buorkjen.’’

Terug naar de roots
Boer worden zonder boerderij is een 
mission impossible. Folkert heeft het 
geluk dat z’n vader in 2018 een boer-
derij met 52 hectare grond in Eng-
wierum kan kopen. Het is de fami-
lieboerderij waar Folkerts vader Jetze 
zelf opgroeide. En zo belandt Botmas 
Pleats na een korte onderbreking weer 
terug in de familie. ,,Doe’t ús heit my 
fertelde dat er de pleats keapje soe, 
foelen alle puzzelstikjes op harren 
plak.’’ Folkert ziet het als de uitgelezen 
kans om z’n droom te verwezenlijken. 
Zelf gezond eten produceren van ge-
zonde bodem. ,,Dat waard myn doel. 
Mar hóe krekt, dat moast ik fansels 
noch útsykje.’’

Datzelfde jaar zegt Folkert z’n baan 
op en begint aan een wereldreis. Hij 
bezoekt diverse boerenbedrijven over 
de hele wereld die op een nieuwe ma-
nier produceren. Van Amerika en Ca-
nada tot Costa Rica en Chili: Folkert 
geeft z’n oren en ogen goed de kost. 
Op iedere boerderij waar hij komt, 
leert hij nieuwe dingen. Die frisse blik 

zorgt ervoor dat hij volledig blanco 
z’n bedrijfsplan op papier zet. ,,Ik wie 
net bûn oan in bepaalde wize fan bu-
orkjen dy’t al fan generaasje op gene-
raasje trochjûn waard yn myn famylje. 
Ik koe it bedriuw foarmjaan sa’t ik dat 
sels foar eagen hie.’’

‘Hiel simpel sein: wy wurkje 
gear mei de natuer’

Gouden combinatie
De kennis die hij ver over de lands-
grenzen opdoet, neemt Folkert mee 
terug naar Friesland. Aan de keuken-
tafel in Engwierum bespreken vader 
en zoon de plannen. Beide zijn ervan 
overtuigd dat hun manier van gezon-
de landbouw de toekomst is. Als er 
iemand weet hoe belangrijk gezonde 
voeding is, is het Folkerts vader wel. 

Als klein jongetje belandt hij na het 
eten van met gif bespoten graan in een 
coma. Ook buurman Leon Steeghs 
voelt wel iets voor de nieuwe aanpak 
en schuift als derde pionier aan tafel. 
Waar vader Jetze en zoon Folkert de 
strategische lijnen uitzetten, zorgt 
Leon voor de praktische boerenwijs-
heid. ,,Leon is ûnmisber’’, lacht Fol-
kert. ,,Ik hie yn myn libben noch nea 
op in trekker riden. Leon docht dat 
mei de eagen ticht. Wy binne mei ús 
trijen in gouden kombinaasje.’’

Op de plek waar al zes generaties 
Botmas boeren hun gewassen zaaiden 
en oogstten, slaan vader en zoon nu 
een geheel nieuwe weg in. Noem het 
regeneratieve landbouw. Noem het 
natuurinclusieve landbouw. Folkert 
zelf noemt het liever ‘better buorkje’.  
,,Hiel simpel sein: wy wurkje gear 
mei de natoer.’’ Zo laten de Botmas 
de grond zo veel mogelijk met rust, 
dus niet ploegen of spitten. Ook ge-
bruiken ze geen kunstmest, maar kie-
zen ze voor groenbemesters. Dat zijn 
plantensoorten die de grond verbete-
ren voor de volgende oogst. Tot slot 
kiezen de Botmas voor strookteelt, 
waarbij verschillende soorten planten 
en groenten naast elkaar op één akker 
groeien. Goed voor de biodiversiteit.

Stront als vergif
De nieuwste investeringswens is een 
stel Herefords-koeien, die het land 
begraast en de organische stof omzet 
in mest. ,,Kowestront wurdt tsjintwur-
dich sjoen as fergif ’’, merkt Folkert. 
Maar het is alles behalve dat, legt hij 
uit. ,,Stront is in prachtige natuerlike 
stof om de boaiem sûn te hâlden.’’ Het 
gaat alleen mis in de ligboxstal. In de 
gierput onder de stal worden urine en 
koeienpoep met elkaar gemixt, waarbij 
methaangas en ammoniak vrijkomt. 
,,Dat is it hiele probleem. Net de 
stront sels’’, benadrukt Folkert. 

Juist door te kiezen voor Herefords-
koeien wil Folkert het natuurlijke eco-
systeem sluiten. ,,Ik wol alle organyske 
stoffen fan ús pleats behâlde. Fan it gers 
oant de stront; alles heart by elkoar en is 
meiïnoar ferbûn.’’ Daarbij richt hij zich 
op alle ecosystemen. Het verbeteren 
van de grond, het opslaan van CO₂, het 
creëren van zuurstof, het vasthouden 
van water, het produceren van voedsel, 
en het vergroten van de biodiversiteit. 
,,Op ús pleats komt alles byinoar. It 
iene giet net ten koste fan it oare.’’ 

‘Sûner en lokaler iten 
as dit fynst net’

Duurzaam en lokaal
Twee jaar na de start is Botmas uit-
gegroeid tot bekend merk voor lokaal 
en eerlijk geteeld voedsel. Klanten we-
ten Engwierum inmiddels te vinden 
voor hun producten. Botmas levert 
onder andere aan grote zorgorgani-
saties in heel Noord-Nederland. Van 
ziekenhuis UMCG in Groningen tot 
De Tjongerschans in Heerenveen. 
Gezond eten past bij de zorgsector. 
Met trots vertelt Folkert bij welke 
zorginstellingen hun aardappelen en 
groenten op de menukaart staan. ,,De 
soarch dy’t wy foar ús iten ha, ha ús 
klanten foar harren pasjinten en kliïn-
ten. Dêryn fine wy elkoar’’, conclu-
deert Folkert. 

Ook steeds meer bedrijven uit de regio 
tonen interesse voor de werkwijze van 
Botmas. Zo liggen er initiatieven om 
te produceren voor bedrijfskantines of 
de overwerkmaaltijden te leveren. ,,It 
moaie is dat alles út eigen regio komt.’’ 

De oogst wordt in Engwierum van 
het land gehaald en vervolgens in Ee 
verwerkt. Daarna gaat het rechtstreeks 
naar de klant. Ook daarmee verkleint 
Botmas de uitstoot van stikstof. Met 
andere woorden: het is een investering 
in de regio in het kwadraat. ,,Sûner en 
lokaler as dit fynst it net.’’ 

‘Alles wat wy dogge, 
kinne wy mei ús 

boereferstân útlizze’

Kennis delen
Om klanten te laten zien waar hun 
eten vandaan komt, organiseren 
de boeren van Botmas jaarlijks een 
oogstfeest. Tijdens een rondleiding 
over de akkers ontdekken de bezoe-
kers hoe natuurinclusief boeren werkt. 
,,In soad minsken tinke dat it hokus 
pokus is, mar it is just krekt oarsom’’, 
legt Folkert uit. ,,Alles wat wy dogge, 
kinne wy mei ús boereferstân útlizze.’’ 
De boeren van Botmas kiezen voor de 
logische, natuurlijke wijze van boeren 
die veel agrarische collega’s in de jaren 
’70 zijn kwijtgeraakt.

Hij deelt z’n kennis maar wat graag 
met anderen. Bang voor concurrentie 
is Folkert allerminst. Sterker nog: als 
het aan hem ligt, volgt elke boer zijn 
voorbeeld. Regelmatig nodigt hij sta-
giairs uit, zodat nieuwe generaties met 
eigen ogen te zien hoe ze het roer om 
kunnen gooien. ,,Wa’t de wrâld feroar-
je wol, kin dat net allinnich. Dan hast 
mear nedich as fyftich hektare.’’

Benieuwd naar de producten van Bot-
mas? Kijk op www.botmas.nl. 
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Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl

Ik ben er voor u.

Jan Merk

De Westereender
Keaplju

•  AKBK
Foarstrjitte 34, Tel. 06-29326378,info@akbk.nl

•  AC Services
Fogelsang 69, info@acservices.nl, 058-7440091

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

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

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Fogelsang 69, tel. 447170

•  Hubo
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

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

•  PLUS supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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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

De Natuurlijke Bron
Na een te korte winterperiode, zitten we momenteel in een fase waarin 
hoge temperaturen en veel regen de hoofdrol eisen. Regenwater wat we 
waarschijnlijk komende zomer wel kunnen gebruiken. Voor onze porte-
monnee, wat betreft de energieprijzen zijn die temperaturen welkom. 
Ook lokt het soms om de fiets te pakken en even een blokje om te gaan. 
In het veld, waar de eerste scholeksters inmiddels zijn waargenomen, is 
altijd wel iets te zien. Wat mij enorm opvalt en frustreert, is het aantal 
katten wat ik vrij zie rondlopen of zitten. Ik hoop dat dit verandert als de 
vogels er zijn om te broeden en jongen hebben.

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

oor alle duidelijkheid, ik ben geen 
kattenhater. Vind het zelfs prachtige 
dieren, begrijp dat het roofdieren zijn, 
maar ook dat we ze binnen kunnen 
houden, dat heb ik uit eigen ervaring. 
Maar ik wil het nieuwe jaar niet al te 
negatief beginnen. Ik ben vorige week 
op een mooie, zonnige dag naar het 
pittoreske Paesens gereden. Ik had 
mijn verrekijker mee, een telescoop, 
notitieboekje en uiteraard brood en 
water. Echt uurtjes, waarin brood en 
water, de basis vormen van optimaal 
genieten. Genieten dat deed ik, van de 
omstandigheden, de vergezichten, het 
wad, de vogels, maar ook de contacten 
met medevogelaars. Je hebt plotseling 
een band. Opvallend en heel mooi, de 
vrouwen en meiden met fotocamera en 
kijkers. Steeds meer vrouwen, trouwens 
steeds meer natuurgenieters zie je. Dat 
geeft reden tot optimisme, zolang we 
de regels in acht nemen en een voor-
beeld blijven van hoe we met de natuur 
omgaan.

Ja, ik zag een velduil en ook de step-
penkiekendief, prachtige waarne-
mingen, die natuurlijk in mijn boekje 
kwamen voor de jaarvogels. Het pure 
genieten, maar er stond iets nog hoger, 
waar ik meer dan een half uur aan heb 
gewijd. Een groep van zo’n dertig stuks 
sneeuwgorzen, met daar tussen een ijs-
gors. Wat een prachtige, bewegelijke 
vogeltjes. Ben je nog geen vogelgek, 

ga hier een kwartiertje naar staan kij-
ken en je bent verslaafd. Ze zaten aan 
de rand van het was of op de dijk en 
vlogen even het wad op om dan weer 
terug te keren. Wat een genot, dat vond 
ik niet alleen, maar meerderen met mij. 
Een half uur, werkelijk van de wereld 
af, weg van alle ellende van het dage-
lijkse nieuws. Een half uur, waarvan ik 
niets meer besef, dan alleen deze beel-
den, die zowel vliegend als foeragerend, 
prachtig waren. Dat je dan ook nog de 
fraters meepikt, is een prachtig toetje.

Genieten van vogels kijken, meer hoeft 
het niet te zijn, meer is het niet. Het 
kan zo dichtbij, vanuit onze eigen wo-
ning, bijvoorbeeld de mezen aan de 

pinda’s of vetballen. Naast de velduil, 
heb ik ook de bosuil dit jaar alweer op 
mijn lijstje, dat natuurlijk weer richting 
250 soorten in Nederland moet en 
nog liever Fryslân. De bosuil, ik weet 
vrijwel zeker dat hij ook in het ver-

spreidingsgebied van De Westereender 
voorkomt. Vanuit Feankleaster heb ik 
meldingen gekregen en hem zelf ge-
hoord. Dit is echter alweer enige jaren 
geleden, maar ook het bos van Ypey of 
misschien het Driesumer Bosk, zouden 
locaties kunnen zijn, hoewel het laatste 
mij toch te druk lijkt. Zijn er mensen 
die hier iets over kwijt willen? In onze 
regio hebben we bovendien nog de 
ransuilen en natuurlijk de kerkuilen. 

Enige jaren geleden kwam er regelma-
tig een oproep om zogenaamde roest-
plaatsen  van ransuilen door te geven. 
Hoewel heel specifiek, ik zoek roest-
plaatsen in De Westereen, mag uiter-
aard ook via een privé mail.

Helaas Bob, de melding van de vink 
met ring, heb ik nog niet teruggekregen.

Een gouden start
DE WESTEREEN - Het nieuwe 
jaar is aangebroken en mijn eerste paar 
rondjes door de natuur zijn een feit. 
Wat is er nou mooier om het fotojaar 
te beginnen in je eigen dorp? Deze 
vuurgoudhaan weerspiegelt de gouden 
start van mijn jaar, een prachtig klein 
vogeltje met veel details. Deze vogel is 
altijd erg moeilijk te fotograferen van-
wege hun snelheid en grootte, ik blijf 
kritisch op mijzelf en probeer deze 
soort steeds mooier op de foto te krij-
gen. Al met al een leuke en veelbelo-
vende start. Ik wens iedereen nog een 
gezond en gelukkig 2023, dat we met 

zijn allen goed om de natuur mogen 
denken.

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

Natuurlijk vastgelegd

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

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

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

 Natuur in De Westereen
 en Sweacher Mieden.

Natuurlijke bron
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www.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

Noarder Stasjonsstrjitte 46, De Westereen
0511 - 447 636

www.beautycenterplantinga.nl

Biopeeling

25%
KORTING

T-AWAY

25%
KORTING

25% 25%

Permanente
Make-up

(nieuwe set)

€ 25,-
KORTING

Deze aanbiedingen 
zijn geldig in de 
jubileum maand 

februari.

Kijk voor de aanbiedingen op onze website

Open dag
Vrijdag 27 januari 2023 15.00 - 20.00 uur 

Open avond
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 en hoe
je je kunt aanmelden op onze website.

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

Winkelcentrum Damwâld - Conradi Veenlânstrjitte 10
Tel. (0511) 421025 - www.fokkingaschoenen.nl

Fokkinga Schoenen

RUIMT OP!!!RUIMT OP!!!

MERKSCHOENEN, BOOTS EN LAARSJES,
NU MET KORTINGEN TOTTOT
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Sociale tuinman wil 
vaste voet aan de grond 
in deze regio
DE WESTEREEN - De 39-jarige Gerrit Jan Luth woont sinds vorig jaar met 
zijn gezin in De Westereen en probeert nu vaste voet aan de grond te 
krijgen in Noordoost-Friesland. Zijn grootste drijfveer is mensen blij 
maken met het netjes maken van hun tuin. Hij onderscheidt zich door 
zijn betrouwbaarheid en sociale karakter. Niet voor niets wordt Gerrit 
Jan ook wel ‘zorgtuinman’ genoemd.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: jaap de Boer

Gerrit Jan Luth groeide op in Hee-
renveen en woonde sinds zijn acht-
tiende jaar in Leeuwarden. Een jaar 
later leerde hij zijn vrouw Aukje ken-
nen, met wie hij nu drie kinderen en 
een pleegdochter heeft. Gerrit Jan 
studeerde onder andere Bestuurs-
kunde en vervulde diverse kantoor-
banen bij verschillende bedrijven en 
instellingen. Totdat hij in 2013 het 
roer omgooide en zich tot hovenier 
liet omscholen. ,,Ik hou van snoeien 
en ben een aanpakker. Bovendien zag 
ik het als een uitdaging om een eigen 
bedrijf te beginnen’’, vertelt Gerrit 
Jan. Hij tikte een tweedehands bus op 
de kop en bouwde een klantenkring 
op in Leeuwarden en Stiens. ,,Ik ben 
met nul klanten begonnen, niemand 
kende mij.’’

Hand op de knip
Inmiddels weten steeds meer particu-
lieren en kleine bedrijven Gerrit Jan 
te vinden voor het onderhoud van 
hun tuin. ,,Het mooie vind ik dat ze 
mij een volgende keer weer vragen’’, 
stelt de hovenier. Al merkt hij wel 
dat mensen door de economische 
crisis momenteel de hand op de knip 
houden. En de meeste klanten komen 

nog uit de buurt van Leeuwarden ter-
wijl Gerrit Jan sinds vorig jaar met 
zijn gezin in De Westereen woont, 
naast de christelijk gereformeerde 
kerk. Overigens komt Aukje haar va-
der uit Zandbulten (dat later is opge-
gaan in Kollumerzwaag) en haar pake 
en beppe woonden ook in De Wes-
tereen. ,,Het bevalt ons goed in ons 
huis. De dorpse mentaliteit spreekt 
ons aan, mensen groeten vriendelijk 
en zetten zich voor elkaar in.’’

Tuinonderhoud en snoeiwerk
Gerrit Jan helpt mensen en kleinere 
bedrijven vooral met tuinonderhoud 
en snoeiwerk. ,,Hoe slordiger de tuin, 
hoe leuker ik het vind’’, lacht de ho-
venier. Het meest geniet hij van een 
tuin met veel groen en hij levert des-
gewenst ook beplanting. Wat betreft 
het ‘winterklaar’ maken van de tuin 
is er veel veranderd. ,,Een té netjes 
aangeharkte tuin is niet milieuvrien-
delijk. Daar heb ik meer oog voor ge-
kregen en daar probeer ik mijn klan-
ten ook wel bewust van te maken, 
zonder belerend over te komen. Een 
gezonde leefomgeving staat bij mij 
voorop, zonder dat de tuin er onver-
zorgd of overwoekerd uitziet.’’

Tijd voor een praatje
Minstens zo belangrijk als het on-
derhoud van de tuin vindt Gerrit 
Jan het sociale aspect. Zo ziet hij de 
klanten als mens en neemt hij de tijd 
om een praatje te maken. ,,Ik word 
dan ook vaak gevraagd als tuinman 
voor mensen met bijzondere om-
standigheden, bijvoorbeeld mensen 
die te maken hebben met dementie  
of ziekte. Vandaar dat ik ook wel 
‘zorgtuinman’ word genoemd’’, ver-
telt Gerrit Jan. Andersom helpt het 
hem om te ‘ontstressen’ in tijden van 
spanning. Niet voor niets wordt het 
beroep ‘hovenier’ ook wel het minst 
stressvolle beroep genoemd. ,,Je 
werkt minder met je hoofd, al staat 
een goede communicatie met mijn 
klanten bij mij hoog in het vaandel. 
Ik probeer dan ook zo goed mogelijk 
bereikbaar te zijn en als ik in de tuin 
aan het werk ben bel ik daarna zo 
snel mogelijk terug.’’

Meer informatie: 
www.gerritjanuwtuinman.nl 
info@gerritjanuwtuinman.nl 
tel: 06-24552576.

Beauty Center Plantinga viert 25-jarig jubileum

‘Na 25 jaar werk 
ik nog steeds met 
dezelfde passie’ 
DE WESTEREEN - Op 6 februari is het precies 25 jaar geleden dat Beauty 
Center Plantinga in De Westereen haar deuren opende. Chantal, Gerrit en 
Hetty Plantinga willen dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan 
en vieren de hele maand februari feest. ,,Wij zijn trots op het bereiken 
van deze mijlpaal en op onze bezoekers. Daar doen we het voor.’’

Tekst: Klasina van der Werf  Foto: Willemke’s fotografie

De 45-jarige Chantal Plantinga wist 
al van jongs af aan dat ze schoonheids-
specialiste wilde worden. Haar ouders 
Gerrit en Hetty waren voor haar een 
grote inspiratiebron en gaven haar het 
vertrouwen om deze droom te ver-
wezenlijken. In 1997 rondde Chantal 
haar opleiding af en in datzelfde jaar 
ging de bouw van het Beauty Center 
van start. ,,Mijn ouders hadden al een 
sportschool in dit pand en voor het 
Beauty Center is dit hele gedeelte er 
bijgebouwd’’, vertelt Chantal terwijl 
ze de bouwfoto’s laat zien van 25 jaar 
geleden. De combinatie van ontspan-
ning en inspanning onder één dak was 
in die tijd uniek in het Noorden.

Persoonlijke aandacht
Terugkijkend op de 25 jaar is er heel 
wat veranderd. Wat gelijk is gebleven 
zijn de eigenaren en het enthousiasme 

waarmee zij de zaak runnen. ,,Ik was 
twintig jaar toen ik hier begon en ik 
doe dit werk nog steeds met dezelfde 
passie als 25 jaar geleden’’, stelt Chantal. 
Zij verzorgt met name gezichts- en li-
chaamsbehandelingen, Gerrit doet ma-
nuele behandelingen en Hetty is gespe-
cialiseerd in het plaatsen van neus- en 
oorbellen. De kracht van Beauty Cen-
ter Plantinga is volgens Chantal dat zij 
naast een behandeling op maat de tijd 
nemen voor de klant. ,,Die persoonlijke 
aandacht is zo belangrijk, ik denk dat 
klanten daar echt voor terugkomen. Er 
zijn zelfs klanten die al vanaf het begin 
bij ons komen. We hebben lief en leed 
gedeeld, dat schept echt een band. Ui-
teraard blijft alles wat klanten ons ver-
tellen binnen vier muren.’’

Huidverbeterende peeling
Mindere tijden waren er ook voor 

Beauty Center Plantinga. Dat ze in 
coronatijd noodgedwongen zes maan-
den dicht moesten ging hen niet in de 
koude kleren zitten. ,,Ik miste mijn 
werk, het contact met de klanten en 
het dagelijkse ritme’’, vertelt Chantal. 
In die tijd kwam ze ook weer op nieu-
we ideeën, want haar hoofd staat nooit 
stil. ,,Ik ben gestopt met tatoeëren en 
daarvoor in de plaats heb ik nu Bio-
peeling geïntroduceerd, een huidver-
beterende peeling.’’ De schoonheids-
specialiste merkt dat klanten steeds 
bewuster zijn van de producten die 
ze gebruiken. Vandaar dat zij zoveel 
mogelijk werkt met natuurlijke pro-
ducten. Ook voor cupping massage 
is veel belangstelling in deze jachtige 
maatschappij. ,,Ik kijk niet alleen naar 

trends, maar ook naar wat er bij de 
klanten past. In De Westereen is het 
motto vaak: bliuw mar gewoan.”

Volgende generatie
Chantal, Gerrit en Hetty hopen zo 
lang mogelijk door te kunnen gaan 
met hun Beauty Center. Inmiddels 
heeft de volgende generatie alweer in-
teresse getoond in het werk van mama 
en pake. ,,Onze dochter van 13 vindt 

mijn werk ook interessant en onze 
zoon van 8 jaar heeft het masseren in 
de vingers’’, lacht Chantal. ,,Wie weet 
wordt het familiebedrijf later door 
hun voortgezet. Maar, het belangrijk-
ste vind ik dat ze hun hart volgen. Net 
zoals ik dat zelf 25 jaar geleden ook 
heb gedaan.’’

Meer informatie: 
www.beautycenterplantinga.nl

Gerrit, Hetty en Chantal Plantinga runnen Beauty Center Plantinga nog altijd met z’n drieën.
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Tot 60%
korting op showroom 

modellen

OPRUIMING
BIJ KAPENGA WONEN

modellen
op keukens, meubelen, bedden en meer!

www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
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Beppesizzer
Hjoed wie ús pake- en beppesizzer 
by ús. Har mem docht in skilderkur-
sus en omdat ús pake- en beppesiz-
zer tongersdeitemiddeis frij is, komt 
se by ús. Se komt al foar it iten, want 
dat fynt se gesellich. 

De kar wat wy ite kinne, is net sa 
grut. Eins fynt se makaroany en 
boerekoal allinnich mar lekker. Mar 
och, in stikje bôle mei boerekoal-
woarst giet der ek wol yn. En pake 
en beppe fine dat it net op harren 
wei leit om har iten tsjin it sin te 
jaan. Dus as beppe seit: ‘Meist wol 
hutspot?’ en sy anderet: ‘Ik lust geen 
sipels beppe’, hoecht sy fan beppe 
gjin hutspot te iten. Dan kriget se 
bôle. En makaroany yt se allinnich 
mar wyt mei tsiis. 

Nei it iten helpt se ús steefêst mei it 
ôfdrûgjen. En doe frege se foarsich-
tich oft se ek in ‘kommetje’ krige. 
Dat is in moai glêzen skaaltsje mei 
in koekje, in snoepke en noch wat 
drop. Alle wiken fêste prik.

‘Weet je nog dat ik vorige week van 
die lekkere dropjes kreeg’, frege se. 
Ja no, dat wist ik noch wol, want 
ik hie se allegear opiten, fertelde ik 

har. ‘Kon je dan geen nieuwe kopen’, 
antwurde se. Ik sei: ‘Wist wat it pro-
bleem is? Asto om in dropke fregest, 
dan krigest ien of twa. En ast dan 
letter noch ris fregest, seit jim mem 
dat it foar hjoed genôch is.’ 

‘Mar beppe keapet de dropkes sels 
en se wit krekt wêr’t se lizze’, gong 
ik fierder. ‘Dan kin se wol tsjin har-
sels sizze: ‘ho, no net mear’, mar dat 
helpt net. Want, seit se tsjin harsels, 
‘ja mar ik fyn se sa lekker’ en dan 
pakt beppe noch in pear en dan 
binne se samar op.’ 

Us pake- en beppesizzer hie der alle 
begryp foar. ‘Ik denk dat je eraan 
verslaafd bent’, sei se. ‘Net als ik aan 
mijn duim.’ En dêr ha we it mar op 
hâlden. Nij wike komt se wer.

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

DE WESTEREEN TOEN

janke reitsma over haar 
boek ‘niets ontgaat ons’ 

‘Extra leuk om 
een lezing in De 

Westereen te geven’

DE WESTEREEN - Vrijdagavond 3 
februari van 20.00 tot 21.30 uur 
geeft Janke Reitsma een lezing in 
de bibliotheek van De Westereen 
over haar boek ‘Niets ontgaat ons’. 
Voor Janke is deze lezing extra 
speciaal omdat zij is opgegroeid in 
De Westereen. ,,Ik heb hier als kind 
rondgelopen en ik ging elke week 
naar de bibliotheek in dit dorp. Dat 
was nog op de oude locatie, hier 
ben ik nog nooit geweest’’, vertelt 
Janke. Ze is benieuwd of ze deze 
avond nog oude bekenden zal te-
genkomen. In elk geval ontbreken 
haar ouders niet bij de lezing. 

Janke Reitsma (1988) woont inmid-
dels in Zwolle en is naast schrijver ge-
dragswetenschapper. Haar debuutro-
man ‘Niets ontgaat ons’ kreeg lovende 
recensies. Het is een evenzeer beklem-
mende als bevrijdende roman over een 
ontwricht gezin tegen het decor van 
het verraderlijk mooie Waddengebied. 
Een verhaal dat vragen stelt over hoe 
wij denken over leven en dood. Tijdens 
de lezing in De Westereen mogen be-
zoekers vragen stellen aan Janke over 
het boek, over haar werk en het schrijf-
proces. Overigens hoeven bezoekers 
het boek niet gelezen te hebben. Janke: 
,,De avond is denk ik interessant voor 
mensen die van lezen houden en in-
teresse hebben in maatschappelijke en 
sociale thema’s. Zij krijgen alle ruimte 
om vragen te stellen.’’

Nóg meer activiteiten 
in bieb De Westereen

Maandag 23 januari 
van 15.00 – 17.00 uur

Duik in de wereld van de Arti-
ficial intelligence kunst! Samen 

verzinnen we te gekke creaties en 
kijken we wat de computer hier 

van maakt. 

Donderdag 26 januari 
van 15.00 – 15.30 uur

Ga met Tineke mee op yoga-
avontuur! Samen duiken jullie 
het boek ‘Maximiliaan Mod-
derman geeft een feestje’ in. 
Maximiliaan Modderman is 

alleen thuis en organiseert een 
feest voor zijn speelgoedbeesten. 

Voor kinderen in de leeftijd van 2 
tot en met 5 jaar. 

Voor meer informatie of aanmel-
den, zie ontdekdebieb.nl

Foto: Arianne Abbink

Toen kwam de groenteboer nog thuis
Deze foto van Thomas Hoekstra, 
Jitske Smit-Veenstra en Miene Veen-
stra uit de jaren ’60 leverde veel 
positieve reacties op op de Faceboo-
kpagina van De Westereen Toen. 

,,Thomas kwam met de griente kar-
re by de streek, dus Jitske en Mina 
kochten rjappels en griente. moai net, 
prachtige tyd’’, zo laat Akje Lourens 
de Bruin in een reactie weten. Sjoukje 
Van Spengen Heidstra noemt buur-
vrouw Jitske ‘een schat van een mens’. 
Wiesje Dijkstra doet er nog een 

schepje bovenop en noemt ‘buorfrou 
Jitske de allerbeste buorfrou dy’t be-
stiet’. Riemer Wijbenga heeft goede 
herinneringen aan Miene Veenstra. 
,,Vaak geweest, ik was bevriend met 
haar zoon Jan. Gezellig daar!’’

Thijs de Hoop plaatst regelmatig fo-
to’s op de Facebooksite De Westereen 
Toen en speciaal voor De Westereen-
der selecteert De Hoop elke maand 
een foto voor deze pagina. Wilt u re-
ageren op deze foto? Of heeft u zelf 
nog een mooie foto? Laat het ons we-
ten via redactie@westereender.nl 

Excuses aan vroegere 
spitkeet bewoners welkom
Het is op dit moment de tijd dat er op elk gebied excuses kunnen worden 
gemaakt. Zodra je kunt aantonen dat je een nazaat bent van degenen die 
onrecht is aangedaan dan heb je recht van spreken.

Ik ben een nazaat van de socialist Jelle 
Dam. Hij heeft geschreven over de 
wantoestanden rond 1900 op de heide 
van Harkema, Boelenslaan en andere 
dorpen. De mensen moesten zien te 
overleven in spitketen. De armoede 
was schrijnend en er was een hoge 
kindersterfte.

De overheid liet de mensen eigenlijk 
gewoon creperen. Ook het toenma-
lige staatshoofd koningin Wilhelmina 
heeft destijds niet van zich laten ho-
ren.

Wat zou het mooi zijn als onze hui-
dige koning Willem Alexander alsnog 
zijn excuses zou aanbieden aan al die 
arme bewoners van de spitketen. Ook 
minister president Rutte mag best een 

datum kiezen om dit namens de rege-
ring te doen.

Zou fijn zijn als dit in Harkema bij de 
spitkeet zou plaatsvinden.

Mocht zowel onze koning als onze 
minister president geen tijd hebben 
omdat ze het druk hebben met het 
aanbieden van andere excuses dan lijkt 
mij de meest aangewezen persoon 
burgemeester Oebele Brouwer van de 
gemeente Achtkarspelen.

Ik wacht vol spanning af.
Hoogachtend, een nazaat van Jelle 
Dam (naam en gegevens bij de redac-
tie bekend).

Foto: Donald Teel/ Dam

Plaatjesboek over Historisch 
Trynwâlden groot succes
GYTSJERK - Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Cul-
tureel Erfgoed Trynwâlden heeft Albert Heijn Gytsjerk, in samenwerking 
met deze stichting, een plaatjesboek over Historisch Trynwâlden uitgege-
ven. Het is een groot succes geworden.

Ruim 2500 boeken zijn door de in-
woners van de Trynwâlden in ont-
vangst genomen. Het sparen van de 
216 plaatjes kon beginnen. Prachtig 
om te zien hoe dit in de Trynwâlden 
en ver daar buiten leefde. Jong en oud 
was er mee bezig. Zelfs de thuiszorg 
leefde met haar cliënten mee. Als ie-
mand niet in de gelegenheid was om 
het boek vol te krijgen dan was er al-
tijd wel iemand die er voor kon zor-
gen dat het boek vol kwam. Er werd 
zelfs gespaard voor familieleden in 
het buitenland en voor leestafels in 
bejaarden- en verzorgingshuizen. De 
koffieochtenden met een ruilbeurs in 
Oerein te Aldtsjerk werden nog nooit 
door zo veel mensen bezocht. 

Nu de actie afgelopen is en de ruilge-
legenheden zijn afgelopen, heeft de 
stichting de resterende plaatjes gekre-
gen. De stichting doet een oproep aan 
hen die niet in de gelegenheid waren 
om het boek te vullen, zich te melden 
om het boek alsnog compleet te maken. 
Ook is er nog vraag naar lege boeken, 
deze zijn bij de stichting heel welkom. 

Er is genoeg materiaal om ze te vullen.
Elke woensdagmorgen, van oktober 
tot april, tussen 9.00 en 11.00 uur, is er 
iemand van de stichting in het archief 
in Heemstra State te Oentsjerk aan-
wezig. Ook voor archiefraadpleging. 
Mocht u nog foto’s of ander materiaal 
in uw bezit hebben dat interessant is 
voor ons, neem dan contact met ons 
op. U kunt eventueel contact opne-
men met de secretaris van de Stich-
ting Cultureel Erfgoed Trynwâlden: 
Hedzer de Jong, tel. 0519-769013.
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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,-

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.

Eenvoudig online samenwerken met je boekhouder
Vanmorgen getankt of een factuur ontvangen per post?
Je scant de bon of factuur even snel in met je mobiel. 
Per e-mail ontvangen facturen stuur je door naar de 
mailbox. Zo raak je nooit meer bonnen en facturen kwijt! 
Ik kan gelijk aan de slag en hoef niet meer te wachten op 
jouw bonnen.

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

06 238 579 55

Simon SantemaAltijd en overal direct inzicht in je financiële situatie
Een handige koppeling met je zakelijke bankrekening zorgt dat 
alle bedragen die je ontvangt en betaalt dagelijks worden 
opgehaald door je administratie. Je hebt altijd inzicht in je 
cashflow via het financiële dashboard. Zo bespaar je tijd en 
geld! Wil je meer informatie over mijn diensten en tarieven? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op.

www.aksis-administratie.nl
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Voor de derde keer terug op de Birdaarderstraatweg

‘Ik begin voor de 
laatste keer opnieuw’ 
DOKKUM - Jannie Wielenga is voor de derde keer ‘opnieuw begonnen’ op hetzelfde adres op de Birdaarderstraat-
weg in Dokkum. Ze woonde er als kleuter, daarna als jong meisje en nu op tachtigjarige leeftijd. In november 
verhuisde ze naar de nieuwe woning, onderdeel van het project Bonifaciushof van woningcorporatie Thús Wo-
nen. ,,Dit is mijn oude, vertrouwde plek, maar een compleet nieuw huis.”

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum Foto: Marit anker

Voor de verhuizing woonde Jannie 
vele jaren op de Swanneblomstrjitte in 
Dokkum. ,,Toen ik in de krant las over 
dit nieuwbouwproject wist ik: nu moet 
ik erbij zijn. Ik heb op drie woningen 
gereageerd, maar er was er één die ik 
het allerliefste wilde…” Jannie kreeg 
de gewenste woning, ze heeft weer 
hetzelfde uitzicht als toen ze een klein 
meisje was. ,,Ik begin voor de laatste 
keer opnieuw, zo voelt het.” 

Huisnummer E51
Jannie is geboren in 1942. ,,Bij mijn 
tante, op de Halvemaanspoort. Mijn 
ouders waren 19 en 20 jaar toen ik ge-
boren werd en hadden nog geen huis.” 
Toen het jonge gezin wel een huis 
kreeg, was dat in Leeuwarden. ,,Daar 
is mijn zusje Alie geboren in 1944.” 
Toen Jannie ongeveer drie jaar was, 
verhuisde het gezin terug naar Dok-
kum. ,,Naar de Birdaarderstraatweg, 
huisnummer E51. Dat huisje stond 
op precies dezelfde plek als waar ik 
nu woon. Voor huis lag een heel smal 
weggetje, tegenover ons stond een oud 
boerderijtje.” Het huisje waarin Jannie, 
haar zusje en haar ouders woonden, 
was ook al heel oud.

Mooiste tijd
,,Toen ik ongeveer negen jaar was 
werd het hele rijtje huisjes afgebro-
ken: het was onbewoonbaar verklaard. 
Wij kwamen tijdelijk op de Zijl te 
wonen, in het pand naast bakker Vis-
ser, tegenover het stadhuis. Nu is hier 
kledingwinkel Sorella gevestigd. Wij 
woonden boven, beneden was de afde-
ling Sociale Zaken van de gemeente. 
Ik hoorde boven weleens vrouwen 
huilen die beneden aan de balie ston-
den, ik denk dat ze om steun kwamen 

vragen.” Jannie vervolgt: ,,Ik heb op 
de Zijl de mooiste tijd van mijn jeugd 
beleefd. Het was een deftig huis, dat 
ik graag aan klasgenootjes liet zien. 
We hadden altijd het huis vol, want op 
de Zijl gebeurde van alles. Er was een 
muziektent, er was soms vuurwerk: 
het was altijd ontzettend gezellig.” 

‘Ik heb op de Zijl de mooiste 
tijd van mijn jeugd beleefd. 
Er gebeurde van alles en het 

was ontzettend gezellig.’ 

Lichtstad van het Noorden
Toen de nieuwbouw aan de Bir-
daarderstraatweg klaar was, verhuisde 
het gezin terug naar het oude adres. 
,,We kregen toen huisnummer 1. 
Mijn broertje Dirk is hier geboren in 
1958, toen was ik zestien jaar en mijn 
zusje veertien. Dirk was de zevendui-
zendste Dokkumer, daar verschenen 
zelfs stukken over in de krant.” Jannie 
heeft Dokkum groter zien worden. 
Ze weet nog dat de Woudweg de eer-
ste buitenwijk was en dat ze bij boer 
Kool eieren haalden. ,,Dat was vlak-
bij: ongeveer waar nu het tankstation 
en de Spar zijn zaten boer Jakobs en 
boer Sliep, daarachter zat boer Kool. 
In die tijd kende iedereen elkaar en 
werd Dokkum de ‘Lichtstad van het 
Noorden’ genoemd. Vanuit Leeuwar-
den kwamen jonge mensen op de fiets 
hierheen om feest te vieren.” 

Van 37 naar 65 gulden
De tijden waren toen wel anders: toen 
Jannie dertien was, werd ze al dienst-
meisje. ,,Ik had wel willen doorleren, 

maar dat was er niet bij. Op mijn 
achttiende heb ik wel een cursus ver-
koopkunde gedaan. Toen kon ik in een 
winkel gaan werken.” Dat werd kle-
dingzaak Van der Heide. ,,Ik heb ook 
in de kantine van de PTT gewerkt 
én bij ViVo, de eerste supermarkt van 
Dokkum, samen met mijn zusje. Zij 
stond achter de kassa en ik werkte op 
de vleeswarenafdeling. Prachtig werk 
én het verdiende goed: ik ging van 37 
naar 65 gulden in de week!” 
Jannie hielp daarnaast ook altijd thuis. 
,,Mijn vader was ongeneeslijk ziek en 
wilde in dit huis sterven. Wij hebben 
hem verzorgd tot aan zijn dood, hij is 
zestig jaar geworden. In de tussentijd 
was ik al getrouwd en had ik al drie 
kinderen.”

‘Ik wil terug’ 
Jannie woonde tot haar vierentwintig-
ste thuis. ,,Tot mijn trouwen. Daarna 

verhuisde ik naar de Rugebolstraat.” 
Daar werden twee meisjes geboren, op 
het volgende adres op de Kobbe kreeg 
Jannie een zoon. ,,Na mijn scheiding 
heb ik 32 jaar lang op de Swanneblom-
strjitte gewoond.” Naast drie kinderen 
heeft Jannie inmiddels ook vijf klein-
kinderen. Haar ouders en zusje zijn in-
middels overleden. ,,Mijn broertje Dirk 
is nu 64 jaar en ik ben dus al 80 jaar.” 
Toch besloot Jannie dat ze nog een ver-
huizing wel aandurfde. ,,Toen ik las dat 
Thús Wonen hier een mooi hofje wilde 
bouwen, wist ik meteen: ik wil terug 
naar de Birdaarderstraatweg. Ik dacht: 
als ik wat mankeer zijn de dokter en 
het ziekenhuis vlakbij. Bovendien kan 
ik vanaf hier makkelijk naar de Spar en 
de binnenstad. Met mooi weer loop ik 
graag even de stad in.” 

‘Toen ik in de krant las dat 
Thús Wonen hier een mooi 
hofje wilde bouwen, wist ik 

meteen: ik wil terug.’ 

Splinternieuw
Sinds november woont Jannie in haar 
splinternieuwe, duurzame huis. ,,Het 
huisnummer is nu 1A. Ik woon niet 
op nummer 1: dat is hiernaast. Maar 
ik woon wél op dezelfde plek als voor-
heen, want de huizen zijn wat opge-
schoven.” Er is nu behoorlijk meer 
verkeer voor huis dan zoveel jaren ge-

leden, toen Jannie en haar ouders en 
broertje en zusje er woonden. ,,Daar 
hoor je binnen helemaal niks van: het 
is ontzettend goed geïsoleerd.”

Schilderkunst
Jannie schildert al vele jaren. Een paar 
werken sieren de muren in het nieuwe 
huis. ,,Lang niet overal is plek voor. 
Maar ik heb inmiddels ook al zoveel 
schilderijen weggegeven.” Samen 
met andere schilders richtte ze jaren 
geleden de kunstmarkt in Dokkum 
op, waar ze zelf vaak stond met haar 
werk. Ook was ze jarenlang lid van 
schildersclub Mei Ferve. Haar werken 
zijn geëxposeerd in de bibliotheek en 
in de Sionsberg. Bovendien schilderde 
ze samen met andere vrijwilligers in 
SanjesZoo in De Westereen, toen die 
de collectie van het Dokkumer Na-
tuurmuseum overnam. ,,Mijn vitrine 
stond naast die van Cees Booij.” De 
laatste werken dateren van de coro-
natijd en betreffen vooral familiepor-
tretten. ,,Ik wil wel weer aan de slag, 
maar ik heb het zo druk gehad met de 
verhuizing en met visite: ik ben er nog 
niet aan toe gekomen.” 

Genieten
Thús Wonen heeft inmiddels al twee-
maal gebeld hoe het Jannie vergaat in 
de nieuwe woning. ,,Zo lief van ze. Ze 
kunnen gerust zijn: ik ben aan het ge-
nieten. Dit is mijn oude, vertrouwde 
plek, maar een compleet nieuw huis. 
Ik ben heel gelukkig.” 

Kreupele Heintje 
Jannies grootvader Hein Jous-
tra (1891-1965) was een mar-
kante Dokkumer. ,,Kreupele 
Heintje werd hij genoemd, 
want hij liep mank. Hij was 
medeoprichter van Frisia, de 
pluimvee- en konijnenfokver-
eniging. Bij mijn grootouders 
was het een komen en gaan 
van mensen die hun konijnen 
lieten dekken door ‘de ram van 
Joustra’. Grootvader had een 
kast vol medailles en bekers die 
toonden dat zijn Lotharingers 
tot de top behoorden. 

Hij was daarnaast sigaren-
maker en verkocht vanaf zijn 
handkar petroleum en huis-
houdelijke artikelen. Wegens 
zijn verdiensten voor de ko-
nijnenfokvereniging en omdat 
hij vijftig jaar lid was van de 
geheelonthoudersvereniging 
en het kerkkoor ontving hij 
de eremedaille in de orde van 
Oranje Nassau.” 

Jannie Wielinga voor haar nieuwe woning. ,,Toen ik in de krant las over dit 
nieuwbouwproject wist ik: nu moet ik erbij zijn.’’ Foto: Marit Anker

 Het huis waar Jannie vroeger woonde. De huizen zijn nu wat opgeschoven, maar ze woont weer op dezelfde plek.
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Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen, 
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u. 

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

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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

✃

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

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW

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

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 !

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.

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl
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Borduurgroep ans nout ‘Koninklijk borduren’ met Koningin Maxima

Friese bijdrage nieuwe gordijnen 
van Paleis Huis ten Bosch
KOLLUMERZWAAG – Het grote avontuur van de borduurgroep Ans Nout uit 
Kollumerzwaag e.o. is veel meer dan een prachtig boek geworden. De 
groep van zeven vrouwen uit de regio mocht de Friese bijdrage leveren 
voor de nieuwe gordijnen van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, het woon-
paleis van Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. 

Tekst: johannes van Kammen

Ruim 150 handwerkliefhebbers uit heel 
Nederland, van Kollumerzwaag tot aan 
het Zeeuwse Middelburg en Koningin 
Máxima zelf, hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling en realisering van de 
nieuwe gordijnen. ,,De zwijgplicht in 
eerste instantie, rondom het project, 
maakte het extra spannend”, aldus Ans 
Nout, die tussendoor ook nog in een 
verhuizing zat en nog steeds zit.

,,Natuurlijk wil ik er graag over pra-
ten. Het was en is een uniek project 
en ervaring geweest. Zondermeer een 
hoogtepunt. Maar de nadruk mag ab-
soluut niet op mij liggen. Het was ons 
gezamenlijk project, waarop we alle 
zeven een stempel hebben gedrukt. 
Het was het team waarin we allen 
inspraak hadden. Toen ik gevraagd 
werd voor dit project heb ik zonder 
aarzeling vrijwel direct ‘ja’ gezegd. Ik 

heb twee van mijn borduurgroepen 
samengevoegd. Vrouwen die elkaar 
niet kenden. Een prachtig bijkomend 
aspect was dat proces te zien groeien. 
Er is een heel hechte groep ontstaan, 
waarin het naaldschilderen soms niet 
eens meer de boventoon voert. Dat is 
toch prachtig, je kent elkaar nu, wisselt 
gedachten uit en leeft met elkaar mee, 
ondanks verschillende achtergronden, 
maar wel met dezelfde passie: naald-
schilderen” ,aldus Ans Nout.

Koninklijk borduren
Hinke Gommers, een van de deelne-
mers die ook bij het gesprek aanwe-
zig is, bevestigt de woorden van Ans, 
maar geeft wel degelijk alle eer aan 
Ans Nout wanneer het absolute crea-
tieve talent ter sprake komt. Ans: ,,De 
historische gordijnen die vervangen 
moesten worden, hingen in de Chi-

nese Zaal van Paleis Huis ten Bosch 
en zijn in de 18de-eeuw gemaakt in 
Kanton, China. Inmiddels zijn de 
gordijnen zo kwetsbaar dat ze moeten 
worden geconserveerd. Samen met de 
nieuwe gordijnen zijn ze nu te bewon-
deren in de tentoonstelling ‘Koninklijk 
Borduren: verhalen en vakmanschap’ 
in het TextielMuseum in Tilburg. Op 
de historische gordijnen zie je gebor-
duurde taferelen die verwijzen naar de 
geschiedenis van China.” 

Diepste geheim
Maar terug naar de tafels en kamer-
tjes in Noordoost-Fryslân, waar in het 
diepste geheim gewerkt werd aan de 
nieuwe gordijnen. Het ontwerp is van 
Liesbeth Stinissen; de historische gor-
dijnen vormen een bron van inspira-
tie voor, de ontwerper van de nieuwe 
gordijnen. Zo zie je zowel op de histo-
rische als op de nieuwe gordijnen een 
prominente rol voor water en andere 
natuurelementen. Waar op de oor-
spronkelijke gordijnen een Chinese 
rivier te zien is, tref je op de nieuwe 
gordijnen de Nederlandse rivierdelta. 
De meanderende delta verbindt ver-
schillende architectonische iconen en 
dagelijkse taferelen uit de rijke Neder-
landse geschiedenis waarvan een aan-
tal ook een bijzondere connectie heeft.

Veel gepriegel
,,Een uitdaging, geweldig om te ma-
ken. We zijn er weken mee bezig 
geweest, langzaam maar zeker het 
geheel opbouwen. Elkaar stimuleren, 
helpen en begrijpen. Ieder deed waar 
haar sterke punten lagen. Ja, iedereen 
moest soms even terug, een foutje is 
zo gemaakt. Ik wil niet zeggen dat de 
prachtige zijde waarmee we moesten, 
ik noem het mochten werken, moei-
lijker is dan gewoon garen. Maar de 
kleuren zijn zo mooi, je kunt er zoveel 
meer mee, schitterende creaties mee 
maken. Die prachtige kleuren geven 
de allure, maar die maken ook dat je 
nog preciezer moet werken. Wij heb-
ben veel bloemetjes en blaadjes mo-
gen maken. Denk niet dat dit grote 
dingen waren, integendeel, de meeste 
objecten waren klein. Het was veel ge-
priegel, je was vaak urenlang met zo’n 
klein object bezig. Je voelde het onder 
je handen groeien en tot bloei komen. 
Dit gaf zoveel intense veerkracht, dat 
je steeds door wilde gaan. Je merkt dan 
toch dat je met topmateriaal werkt. 
Dat geeft veel voldoening, maar vraagt 
ook veel. We groeiden in het project, 
zodanig zelfs dat we totaal niet meer 
op de tijd letten. Hoeveel tijd er inzit? 
Ik durf het niet te zeggen, uren maar 
daar blijft het bij”, vervolgt Ans Nout.

Oog voor details
Ans zet, voordat ze een bakje kof-

fie ingiet, twee prachtige vlinders op 
tafel: een dagpauwoog en een oran-
jetipje. Dit om een indruk te geven 
wat naaldschilderen inhoudt. Dit 
blijkt kunst, maar dan met hoofdlet-
ters geschreven te zijn. Ogenschijnlijk 
gedroogde vlinders die op een plankje 
zijn geslagen, maar niets is minder 
waar. Indrukwekkende stillevens, ge-
creëerd in zijde, met een ontzettend 
scherp oog voor details. Niet aanwe-
zig op de gordijnen voor paleis Huis 
ten Bosch, maar ze zouden er niet op 
misstaan. Hinke Gommers over Ans: 
,,Het was inderdaad fantastisch om 
te doen. We deden het met elkaar, we 
zijn een hechte groep geworden. We 
willen met zijn allen doorgaan, maar 
eerlijk, Ans was gewoon onze leidster, 
het creatieve brein, die alle foutjes op-
merkte, maar er ook voor open stond 
als wij wat opmerkten. Mocht er iets 
verkeerd gaan, dan wist zij altijd een 
pasklare oplossing. Machtig mooi om 
met zo’n gedreven talent te werken. 
Zij heeft daarbij natuurlijk leider-
schap, op een zodanige wijze dat ze 
kan uitleggen wat er niet klopt en je 
kan motiveren om de zijdedraad weer 
op te pakken”.

Cultuurhistorisch erfgoed
Een bijzonder, mooi bijkomend aspect 
is ook, dat de Borduurgroep, mee heeft 
gewerkt aan een cultuurhistorisch erf-
goed, waarin het borduurwerk nu al in 
is opgenomen. Realiseren doen ze dat 
niet goed echt, maar dat zal zeker ko-
men. Natuurlijk zijn ze naar de opening 

in Tilburg geweest en hopen ze dat ze 
ook naar paleis Huis ten Bosch mogen 
als de gordijnen hangen. ,,Het is wel 
toegezegd. Maar je weet het nooit of 
het ook werkelijk kan. We hebben wel 
ontdekt in het totale project dat Frie-
zen wel doen wat ze zeggen. Wij waren 
de enige groep die het stilzwijgen niet 
heeft verbroken, wij waren op tijd klaar 
en de eerste in Tilburg, terwijl we het 
verst moesten rijden.”

Belangstelling koningin
Na lang ‘zeuren en bedelen’ heeft de 
Borduurgroep Ans Nout eindelijk 
het groene licht gekregen om een 
skûtsje te borduren van het garen dat 
is overgebleven en in het bezit ge-
komen van het oorspronkelijke ont-
werp, wellicht mede dankzij de inzet 
van Hare Majesteit. Hilda Terpstra 
heeft dit in een gesprek met Konin-
gin Maxima nog weer eens onder 
de aandacht gebracht. Zowel Hilda 
als Ans zijn onder de indruk geraakt 
van de warme belangstelling van de 
koningin. De groep wil voor zichzelf 
een herinnering maken en een mi-
niuitvoering creëren, met een paar 
chauvinistische uitstapjes. Zo zal de 
Friese vlag te zien zijn en bovendien 
een skûtsje. Mag dat? Als je in staat 
bent zo’n kunstwerk te creëren, dan 
heb je de vrijheid als kunstenaar om 
aanpassingen te maken, die nog meer 
je stempel op het geheel drukken.

Ans Nout (rechts) en Hare Majesteit Koningin Máxima is een open gesprek bij de opening van de tentoonstelling Koninklijk Borduren. Foto: Maarten Schuth Productions.

V.l.n.r.: Marie Weijer (Buitenpost), Ymie Bosma (Buitenpost), Hilda Terpstra (Buitenpost), Ans Nout 
(Kollumerzwaag), Hinke Gommers (Kollumerzwaag), Martha Smit (Twijzel), Sietske Boorsma 
(Kootstertille). Foto: Maarten Schuth Productions. 

Een voorbeeld van naaldschilderen in optima forma. Foto: Marcel van Kammen



20  |  de Westereender  

Hubo Zwaagwesteinde
Tolwei 22-A - 9271 HM Zwaagwesteinde - Tel: 0511-444747
E-mail: zwaagwesteinde@hubo.nl - hubo.nl 

Kasten

  LOFT DEUREN

  OMLIJSTE DEUREN

  MODERNE DEUREN

Kasten op maat
Eindelijk die droomkast op 
maat en perfect ingericht?

Dat kan. En... Hubo helpt. 
Hubo maakt je kast perfect op maat  
en geheel naar eigen wensen en smaak.  
Met een plek voor al je kleding en 
schoenen, maar ook bijvoorbeeld voor  
je keukenspullen.

* Schuifdeursysteem 2 x 2,22 meter met 2 aluminium 
omlijste deuren. Vraag naar de voorwaarden in de 
winkel. Kastinterieur verkrijgbaar vanaf 395.-.

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

750.-*
VANAF

+ INMETEN 
+ MONTEREN

308bbc99-4341-42a2-b9d0-9420ae94acb9.indd   1308bbc99-4341-42a2-b9d0-9420ae94acb9.indd   1 7-1-2023   09:22:077-1-2023   09:22:07

WIJ ZOEKEN
EEN NIEUWE 
HAIRSTYLIST!
Wij zijn een kapsalon, haarwerksalon, webshop en schoonheidssalon met vier 

vestigingen in het noorden van Friesland. We werken in teams waarin volop groei en 

ontwikkeling mogelijk is. 

Zet jou talenten in en ontwikkel deze talenten tijdens één van de trainingen en 

cursussen die je bij ons kan volgen. Tijdens jou werkdagen mag je aan de slag gaan 

met prachtige merken. Wij jij in 2023 beginnen met een nieuwe uitdaging? 

Dan zoeken we elkaar!

Wij zoeken een allround hairstylist die:

• tussen de 24 en 32 beschikbaar is

• enthausiast en leergierig is

• talenten verder wil ontwikkelen

Wij bieden een allround hairstylist:

• salaris conform CAO

• uitzicht op een vast contract

• corsussen en trainingen

Heb je nog vragen? Of wil je een keertje langskomen?

Mail naar jannie@kapsalonsubliem.nl 

WWW.KAPSALONSUBLIEM.NL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur 

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

- (De)montage en verhuur stalen steigers;  
- Verhuur aluminium rolsteigers,    
   schilderschermen, bouwhekken;  
- Evenementen / podiumbouw; 
- Krimpfolie sealen;  
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;  
- Denken in mogelijkheden;  
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;  
- VCA* en SCL light (trede 3) gecertificeerd; 
- Erkend leerbedrijf.  
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Alle leeftijden?
De kerstvakantie is voorbij en het 
‘gewone’ leven is weer begonnen. Ik 
moet eerlijk gezegd altijd even wen-
nen aan deze koude, lange, saaie, 
donkere wintermaand. Niet dat ik er 
depressief van word, maar ik kan me 
voorstellen dat er mensen zijn die 
daar wel last van hebben. Dat tegen-
woordig zelfs veel jongeren, ook in 
deze regio, zich eenzaam voelen, zoals 
Arnold Wienen in het interview op 
pagina 7 vertelt, daar schrok ik van!

Zelf hebben we nog kinderen in de 
basisschoolleeftijd en dat brengt weer 
hele andere zorgen met zich mee. 
Wat mogen ze wel en niet zien op 
Netflix bijvoorbeeld. Onze oudste 
dochter is benieuwd naar de serie 

Stranger Things, maar die is bedoeld 
voor kinderen van zestien jaar en ou-
der. Om te kijken wat voor serie dit 
is hebben we deze zelf bekeken en 
onze conclusie was dat het inderdaad 
niet geschikt is voor kinderen. Net 
als vroeger keek ik de afleveringen 
grotendeels vanachter mijn kussen 
om enge nachtmerries te voorko-
men. Maar wat heb ik ervan genoten, 
vooral van die retrosfeer van de jaren 
tachtig. Als onze dochter zestien is 
wil ik ‘em graag nog een keer met 
haar bekijken. 

Maar wat mogen ze dan wel zien? 
Volgens de Kijkwijzer een kinderfilm 
als Pietje Bell niet meer omdat een 
onderwijzer Pietje een tik met de lini-

aal geeft. Hoe serieus moet je de Kijk-
wijzer dan nog nemen? Na kerstfilms 
als de familie Claus en Home Alone 
leek het ons dit jaar wel leuk om Love 
Actually samen te kijken. Ik denk dat 
we die film twintig jaar geleden al 
hadden gezien en ik wist nog dat er 
kinderen in voorkwamen. Bovendien 
is het volgens de Kijkwijzer geschikt 
voor alle leeftijden. In mijn herinne-
ring was het vooral een heerlijke fa-
miliefilm, maar tijdens de seksscènes 
dacht ik wel even ‘o jee, hoe reageren 
kinderen van 9 en 11 jaar hierop?’ 

Ze vonden het vooral heel grappig. 
Ook om de opmerking van één van 
de artiesten uit de film die zei ‘Koop 
geen drugs, word een popster en je 

krijgt ze gratis’ moesten ze hard la-
chen. Dat ze de pakes en beppes ver-
volgens in geuren en kleuren vertel-
den over de film vond ik iets minder, 
maar mijn conclusie is dat kinderen 
toch wel anders naar de wereld kij-
ken. Ze groeien sowieso in een hele 
andere tijd op met meer media en 
beeldschermen. Ik denk dat het voor-
al belangrijk is om met kinderen te 
praten over wat ze zien en op je eigen 
gevoel af te gaan. 

Want als we Pietje Bell al niet eens 
meer met de kinderen mogen zien, 
hoe komt het dan straks met het Sin-
terklaasjournaal?

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Geesje Duursma kijkt terug op 25 jaar De Pleats

‘Ik fyn it hiel 
moai dat we dit 
tegearre dogge’ 
BURGUM - Restaurant & Partycentrum De Pleats bestaat 25 jaar. Tijd om 
terug te blikken met directeur Geesje Duursma die het restaurant in 
Burgum samen met haar man Eelke runt. Een topteam, zo blijkt uit haar 
verhaal. ,,Ik fyn it hiel moai dat we dit tegearre dogge.’’

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marcel van Kammen

‘Wat wiesto noch jong’, krijgt Geesje 
de laatste tijd vaak te horen. Zij groei-
de op in Opeinde, boven Vislust, het 
restaurant van haar ouders waar ze 
vanaf haar dertiende al meehielp in 
de bediening. Geesje studeerde Eco-
nomie in Groningen en begon als for-
mulemanager bij de groothandel van 
Riemer van der Velde in Bakkeveen. 
Toen ze op een dag een rondleiding 
gaf aan studenten, ontmoette ze een 
leuke leraar op de horecavakschool. 
Ze kreeg een relatie met de acht jaar 
oudere Eelke en sindsdien zijn ze on-
afscheidelijk. 

Ondernemersplan
In diezelfde periode kreeg Geesje 
slecht nieuws te verwerken, ze had 
schildklierkanker. Dat was in 1996, in 
dezelfde tijd dat De Pleats in Burgum 
geprivatiseerd werd. Eelke verzorgde 
daar de catering dus hij was al annex 
met het bedrijf. ,,Yn de tiid dat ik siik 
wie ha ik in ûndernim-
mersplan skreaun foar 
De Pleats en de gemeen-
te hat it ús gund’’, vertelt 
Geesje. Haar ouders ver-
kochten in die tijd hun 
restaurant en een jaar 
later huurden Geesje en 
Eelke De Pleats. ,,It foel 
my op dat in soad mins-
ken misten wat ús âlden 
hiene: in restaurant wer-
sto lekker ite kinst mei fleis, in bakje 
rjappels en ferskillende grienten. En 
fansels de lekkere vossebessenrol.’’

Cultuur en commercie
Precies dat was vanaf nu verkrijgbaar 
bij De Pleats. En het werd een suc-
ces. Vooral de combinatie van cultuur 

en commercie werkt volgens Geesje 
goed. De Pleats had van oudsher een 
dorpshuisfunctie en de culturele acti-
viteitencommissie is altijd gebleven. 
,,As it muzykkorps op woansdei yn de 
seal oanwêzich wie, woene de gasten 
graach foarôf by ús ite en nei de tiid 
koene se by ús terjochte foar in hapke 
en in drankje. Kommersjele gasten oan 
de iene kant makket dat de kulturele 
kant út kin.’’ Een jaar nadat Geesje en 
Eelke De Pleats hadden overgenomen 
besloten ze te trouwen. Vanwege haar 
ziekte moesten ze wachten met kin-
deren. ,,Dat mei pas fiif jier nei de be-
strielingen.’’ In 2003 en 2004 werden 
zij verblijd met twee kinderen: Tho-
mas (die nu als Tess door het leven 
gaat) en Albert.

Undernimme is lifestyle
In het begin stond De Pleats in Bur-
gum en omstreken bekend als ‘oubol-
lig’. Dat veranderde toen Geesje in 

1999 werd uitgeroepen 
tot beste jonge onderne-
mer van Nederland. Het 
leverde veel positieve PR 
op voor het restaurant en 
dankzij die prijs mocht 
ze naar Orlando waar 
ze ook nog de World 
Young Business Achie-
vers award won voor het 
concept van De Pleats 
voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Vanaf dat 
moment gaf Geesje ook regelmatig 
lezingen over ondernemerschap. Zij 
werd het gezicht van De Pleats maar 
achter de schermen vervulde Eelke 
als kok minstens zo’n belangrijke rol. 
,,Wy folje inoar goed oan. Undernim-
me is lifesltyle. Wy dogge dit tegearre.’’

Afstand tot de arbeidsmarkt
Inmiddels is het team van De Pleats 
uitgegroeid tot vijftig medewerkers, 
onder wie zeven mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. ,,Fan hûs út 
bin ik wend om stûf troch te wurkjen, 
mar der is mear as jild fertsjinjen. Wy 
wolle ek wat tafoege. Ast neigiest dat 
70 prosint fan de minsken mei au-
tisme mei in normale ynteleginsje gjin 
betelle baan hat, fyn ik dat in miste 
kâns. Dat hat fansels ek te krijen mei 
ús eigen dochter, dy’t in foarm fan au-
tisme hat. En it moaie is, myn man kin 
der hiel goed mei omgien.’’

‘Wy ha fan alles bydein’
Terugkijkend op de 25 jaar dat De 
Pleats bestaat is er veel veranderd. 
Geesje: ,,Earder wiene der in soad 
brulloften. Sûnt corona is dat hielen-
dal feroare. De merk ferleit him. No 
fersoargje wy bygelyks folle faker lúkse 
catering nei in begraffenis. En we or-
ganisearje hjir fan alles en betinke der 
allegear arranzjeminten by. Wy ha fan 
alles bydein.’’ Een stilzitter is Geesje in 
elk geval niet. Naast haar werk is ze 
actief als toezichthouder en voorzitter 
van het gemeenschapsfonds ‘Oranje 
Ferbynt’. Ze durft zichzelf intussen 

ook een echte Burgumer te noemen. 
,,Ik fiel my hjir thús en wy fiele ús 
droegen toch it doarp.’’

Niet zeggen, maar doen
Geesje is blij dat ze haar creativiteit 
kwijt kan in haar aparte BV Duursma 
Advies. ,,Eins hâlde alle aktiviteiten 
dy’t ik doch ferbân mei-inoar. Fan ‘e 
bank ôf kinst in soad sizze, mar útein-
lik giet it derom datsto dingen dochst, 
datst stean moatst op it momint dat 
derom frege wurdt’’, stelt de onder-
neemster. Ze voegt eraan toe dat ze ge-
luk heeft met haar man die haar steunt; 
in alle opzichten. ,,Asto tegearre in 
saak hast is it belangryk om inoar de 
romte te jaan. En Eelke is ek de man 
dy’t wolris tsjin my seit: doch de kom-
pjûter no mar even út.’’

Gastvrijheid
Want hoewel Geesje naar eigen zeg-
gen gezegend is met een hoog ener-
gielevel stond haar wereld vorig jaar 
even stil toen de diagnose ‘borstkan-
ker’ bij haar werd gesteld. ,,Ik bin hiel 
wat wend op it gebied fan sûnens, mar 
boarstkanker is echt heftich.’’ Geesje 
was vier maanden uit de running en is 
in totaal dertig kilo afgevallen. Hele-

maal stilzitten kon ze niet. ,,Ik ha myn 
frije tiid brûkt om oan myn proefskrift 
oer Gastfrijheid te wurkjen. Gastfrij-
heid wurdt noch swier ûnderwur-
dearre.’’ Tijd om daar verandering in 
te brengen, vindt Geesje. Ze hoopt in 
september haar onderzoek af te ron-
den. Ondertussen probeert ze alles 
wat ze in de praktijk leert in De Pleats 
wetenschappelijk te onderbouwen. 
,,Dat hâldt my skerp.’’ 

Toekomst
Voor de toekomst willen Geesje en Eel-
ke zich met De Pleats blijven ontwik-
kelen. Zo proberen ze zich ook meer te 
richten op een jongere doelgroep. Ook 
op het gebied van duurzaamheid en 
‘foodwaste’ is nog veel winst te behalen. 
Of de volgende generatie het bedrijf op 
termijn zal overnemen is nog onduide-
lijk. ,,De jongste hat wol hoarekabloed, 
mar ik wol neat ôftwinge. Hy is no 
achttjin jier, ik wie 25. Wy hoopje dat 
we noch even meikinne, moai tegearre, 
want wy geane noch elke dei mei wille 
nei de saak. Mar we sjogge net te fier 
foarút, want as ik it ôfrûne jier ien ding 
leard ha, dan is it wol dat it libben net 
planber is.’’

‘Ik bin hiel wat 
wend op it gebied 
fan sûnens, mar 
boarstkanker is 

echt heftich’
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

KOOISTRA WONEN&SLAPEN ZOEKT PER DIRECT NIEUWE ENTHOUSIASTE COLLEGA’S!

Taakomschrijving:
- Bezorgen en monteren van meubels, ledikanten, boxsprings
- Diverse magazijn- en winkel werkzaamheden

De persoon die wij zoeken:
- Is klantvriendelijk, representatief, het visitekaartje van de zaak.
- Kan goed zelfstandig werken en in teamverband
- Is in het bezit van rijbewijs B
- Heeft liefst ervaring in de branche (maar niet perse nodig)

M E E R  I N F O
OV E R D E Z E
VACATURES

Taakomschrijving:
- De klant adviseren over ons woon- en slaap assortiment
- Leveringsafspraken maken met klanten en leveranciers
- Bestellingen doen, winkel op orde houden, telefoon afhandelen
- Indien nodig mee met de bezorging

De persoon die wij zoeken:
- Is enthousiast, klantvriendelijk en representatief
- Heeft goede communicatieve vaardigheden
- Heeft liefst ervaring in de branche (maar niet perse nodig)

scan voor 
meer details

MEUBEL
BEZORGER
20 – 24 uur per week (in overleg) 32 - 37 uur per week (in overleg)

FULLTIME
VERKOPER 

Wat wij bieden: 
- Marktconform salaris volgens CAO wonen 
- Werken in een gezellig, collegiaal team 
- Zondags altijd vrij

 INTERESSE? STUUR JE CV EN MOTIVATIE NAAR PIETER@KOOISTRA.NL  -  WWW.KOOISTRA.NL/VACATURES - DAMWÂLD,  HAADWEI 57  T. 0511 421781

Doedag
Woensdag 15 februari 2023 
8.30 - 16.30 uur

Open avond
Woensdag 15 februari 2023
19.00 - 21.00 uur

Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost

www.aeresvmbo-buitenpost.nl

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

Ontdek onze
slimme
hoortoestellen

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens onze Demodag ontdekt u 

hoe de nieuwste technologie u kan 

helpen bij beginnend gehoorverlies. 

Onze specialisten vertellen u alles over 

onze hoortoestellen en de handige 

toepassingen. Ze zijn bijvoorbeeld 

gekoppeld aan uw smartphone, 

zo kunt u ermee bellen én spotify 

luisteren. Er zijn zelfs waterdichte 

toestellen waarmee u kunt zwemmen 

of onbezorgd een regenbui kunt 

trotseren. En wist u dat ze soms 

100% onzichtbaar zijn?

Kom langs op woensdag 25 januari en ontdek wat er 

allemaal kan. Loop gewoon even binnen en laat u verrassen! 

Als u hoort wat er allemaal kan op hoorgebied, dan gelooft u echt uw 
oren niet. Kom het zelf ervaren tijdens de Demodag op 25 januari in 
onze Schoonenberg winkel. 

Demodag woensdag 25 januari

Schoonenberg De Westereen
Ljurkstrjitte 72A
088-9324358
(Winkelcentrum)42

8
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jongeren helpen in rwanda aan veilige kleuterschool

‘We zijn aanpakkers en willen 
graag een ander helpen’
DRIEZUM/WALTERSWALD - Wat be-
zielt 36 - met name jonge - men-
sen uit Driezum en Wâlterswâld om 
hun zomervakantie op te offeren 
om in een heel ander land de 
handen uit de mouwen te stropen 
en daar een kleuterschool te gaan 
bouwen? En hoe komen ze aan de 
in totaal €96.000,- euro die nodig 
is om hun reis, verblijf en de bouw 
van de school te bekostigen? Jellie 
Hoekstra, Welmoed Dijkstra en Thijs 
van Vliet zijn drie van de deelne-
mers aan deze reis naar Rwanda, 
die ze samen met de organisatie 
World Servants gaan maken. 

Tekst: johanna Kommerie

,,Ik denk dat we er allemaal wel een 
beetje hetzelfde in staan. We zijn aan-
pakkers en we willen graag iets voor 
een ander doen”, vertelt Jellie. ,,Daar-
bij is het natuurlijk ook interessant om 
te zien hoe men ergens anders leeft”, 
vult Welmoed aan. Van de hele groep 
zijn er slechts twee personen eerder 
met World Servants op reis geweest, 
voor de rest is het allemaal een com-
pleet nieuwe ervaring. Bijzonder aan 
de groep is dat een heel groot deel 
vroeger bij elkaar in de klas heeft ge-
zeten op de basisschool. Sommige 
jongeren gingen zelfs met elkaar naar 
zwemles. Dat zij nu samen deze reis 
gaan ondernemen vinden zijzelf, maar 
ook vooral hun ouders erg bijzonder.

Veilige en gezonde omgeving
De reis zal gaan naar het plaatsje Kyi-
vugiza in het land dat ook wel ‘the land 
of the thousand hills’ wordt genoemd. 
Kyivugiza is een afgelegen landbouw-
gemeenschap in het Rusizi district, in 
het zuidwesten van Rwanda, op zo’n 

zes uur rijden van de hoofdstad Kigali. 
Hier zijn momenteel de faciliteiten 
voor de kinderen in de kleuterleeftijd 
niet goed. Zij kunnen nog niet naar 
de basisschool, maar goede opvang is 
er ook niet waardoor kinderen soms 
noodgedwongen thuis blijven wan-
neer ouders gaan werken. Dit kan zor-
gen voor gevaarlijke situaties. Om aan 
deze doelgroep tegemoet te komen 
zijn er al kleuterleidsters aangesteld, 
maar zij hebben nog niet een goed on-
derkomen voor de meer dan 130 kleu-
ters die ze moeten onderwijzen. Deze 
kinderen worden nu in het gemeen-
tehuis opgevangen, maar die locatie 
leent zich daar onvoldoende voor. De 
Driezumers/Wâlterswâldsters gaan 
daarom een nieuw schoolgebouw 
bouwen, compleet met keuken zodat 
de kinderen op school een voedzame 

maaltijd kunnen krijgen. ,,Er is soms 
sprake van ondervoeding. Doordat er 
een keuken gebouwd wordt kunnen 
de kinderen op school te eten krijgen. 
Zo krijgen ze in ieder geval één ge-
zonde maaltijd”, vertelt Thijs.

Dat bouwen van die school ziet Thijs 
helemaal zitten. ,,We zijn met 36 man, 
we werken acht uur per dag, vijf dagen 
in de week, drie weken lang. In 120 
uur moeten we een heel eind kunnen 
komen en anders werken we eens wat 
langer door”, rekent hij uit. Ook Jellie 
ziet het helemaal zitten. ,,We zijn alle-
maal wel van het aanpoten. Dat moet 
wel goedkomen.”

Het land Rwanda hebben ze zich nog 
niet heel veel in verdiept, maar dat er 
nog niet eens zo heel lang geleden een 

vreselijke burgeroorlog woedde weten 
Welmoed, Jellie en Thijs wel. ,,Daar 
is ons tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst over verteld. Als we in Rwanda 
zijn gaan we ook een bezoek brengen 
aan het oorlogsmonument”, vertelt 
Welmoed. ,,Rwanda heeft zich na die 
oorlog behoorlijk ontwikkeld, want 
het schijnt nu zowat het veiligste land 
van Afrika te zijn. En ook het schoon-
ste. We zijn heel benieuwd!” 

Veel geld nodig voor reis, 
verblijf en bouw
Om de bouw van de school en de reis 
er naartoe te kunnen bekostigen zijn 
de jongeren druk bezig met allerhande 
acties om geld in te zamelen. Maar 
liefst €96.000,- moet de reis gaan kos-
ten, en daarvoor is de groep al een heel 
eind op weg. ,,We hebben natuurlijk 
een eigen bijdrage betaald, er komt 
geld binnen via sponsoring van be-

drijven, familie en vrienden geven een 
bijdrage en we halen geld binnen met 
klussen, acties en MDT”, vertelt Thijs. 
MDT staat voor Maatschappelijke 
Diensttijd en houdt in dat jongeren 
tussen de 14 en 27 jaar hun eigen ta-
lenten gaan ontdekken en tegelijkertijd 
iets doen voor een ander. Dit door de 
overheid gesubsidieerde traject levert 
de World Servants-groep een bijdrage 
op voor hun reis. In de praktijk houdt 
dit in dat de World Servants-groep 
ook bij hun acties nadenkt over hoe 
ze mensen in Nederland kunnen hel-
pen. ,,Dus dat je niet alleen maar geld 
inzamelt voor je eigen doel, maar ook 
van belang bent voor mensen hier”, 
vertelt Jellie. ,,Zo hadden we laatst een 
huis-aan-huis wc-papieractie. Daarbij 
vroegen we mensen om een extra pak 
te kopen die wij weer aan de Voedsel-
bank in Damwâld konden geven. Dat 
was erg geslaagd!”

Zelf hulp bieden?
De groep uit Driezum-Wâlterswâld 
kan nog wel wat hulp gebruiken 
om voldoende geld binnen te har-
ken voor hun goede doel. Voor de 
komende tijd staat er onder andere 
nog een verloting in de planning 
waarbij je kans maakt op een bal-
lonvaart (koop voor €5,- een lot via  
https://geef.ws/wineenballonvaart).
In de maand maart worden er door 
de groep viooltjes verkocht.

Daarnaast kun je doorlopend lege 
flessen inleveren bij verschillende 
adressen in Driezum, Wâlterswâld 
en Damwâld en kun je de groep 
benaderen voor het doen van klus-
sen in en rondom huis. ,,Snoeien, 

ramen lappen, dakgoten schoonma-
ken, het kan allemaal”, aldus Thijs. 
De groep is momenteel iedere week 
wel bezig met een actie of een klus. 
,,We hebben het er heel erg druk 
mee, maar dat is voor het groepsge-
voel ook wel zo goed.”

Wie een klus heeft die uitgevoerd 
kan worden door de World Ser-
vants groep kan contact opnemen 
met socialsrwanda@gmail.com.

Lege flessen kun je inleveren
bij de volgende adressen:

Melktap Koailoane 10 Ww
H.G. v.d. Veenstrjitte 12 Dr 
Broekloane 13A Ww
Foarwei 28 Ww
Foarwei 17 Ww
Tsjerkeloane 43 Ww
Bonifatiusstrjitte 18 Ww
Meester de Grootstraat 18 Da
Ds. Germwei 39 Da
Van Sytzemawei 37 Dr

Jellie Hoekstra, Welmoed Dijkstra en Thijs van Vliet zijn drie van
de deelnemers die 7 augustus naar Rwanda gaan.
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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
Foe Yong Hai

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 23,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang
Tjia Sauw + 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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Stemmen
Via www.westereender.nl kunnen 

lezers tot en met 1 februari 2023 

stemmen op hun favoriet. 

In maart zal vervolgens de vierde 

editie van de Opstekker uitgereikt 

worden door Johannes van Kammen. 

Houd ook onze

 Facebook- en Instagrampagina 

in de gaten!

Januari

Johan Venema
uit Rinsumageast, beter bekend als Jack 
Bottleneck, is een blueszanger in hart en 

nieren die bijna alle kanten van het leven heeft 
doorgemaakt. Hij had een ander repertoire dan 

mensen in deze regio gewend waren en slaagde 
er dan ook jarenlang niet in om een band te 

formeren die bij hem aansloot. Deze keer lukte 
het wel en dat is te horen op het nieuwe album.

Mei

Louise Krol
een bevlogen sportvrouw uit Broeksterwâld, 
speelt in de topformatie van Ilse Tuinenga en 
Sjanet Wijnia bij het dameskaatsen. Ondanks 

een blessure aan haar schouder in 2018 zette de 
ambitieuze kaatser door met als gevolg dat zij nu 

op het hoogste niveau speelt.

Februari

Brant Jan Heidstra
uit de Westereen is kroegbaas in Ferwert. Wat 
de kracht is van het succes waarmee hij café ’t 
Hoekje runt? Brant Jan staat tussen de mensen, 
heeft geen last van jaloezie als het druk is in de 
feesttent of in de kantine van het voetbal of in 
de jeugdsoos. ,,Hy gunt elk wat, as it it doarp 

mar ten goede komt.’’

Juni

Marcel van Kammen
uit Hurdegaryp heeft de Groene Camera van 2022 
gewonnen. Hij won niet alleen een prijs in twee 
verschillende categorieën, maar maakte ook nog 

eens de beste natuurfoto van het jaar.

Maart

Afke Boven
die haar roots in Noordoost-Friesland heeft, is 
het nieuwe gezicht bij het NOS Journaal. De 
goedlachse Friezin verruilt de tv-studio van 

Omrop Fryslân voor the real deal in Hilversum. 
,,Dat dit mý oerkomme soe as Wâldpyk hie ik 

echt noait tinke kind.’’

Juli

De voetballende meisjes
Hester Algra uit Broeksterwâld en Lyanne Iedema 

uit Anjum zijn niet alleen klasgenoten, maar 
spelen ook bij de Beloften van SC Heerenveen en 

sinds enige tijd bij het Nederlands Elftal.

Oktober

Gerben en Ryanna Acronius
uit Holwerd zetten zich in voor de stichting 
Energy4 All om aandacht te vragen voor de 

ernstige energiestofwisselingsziekte waar zij zelf 
als gezin mee te maken kregen. Hun 2-jarige 

dochtertje Fardau overleed aan het syndroom van 
Alpers en hun jongste dochter Ylse blijkt dezelfde 

ziekte te hebben.  

November

Janneke en Doede Santema
vangen een ouder Oekraïens echtpaar op in 

Mûnein. Zolang Poetin doorgaat met zijn oorlog, 
zo lang blijven Viktor Glushakov en Nataliia 

Glushakova in Mûnein. Janneke: ,,Se meie sa lang 
bliuwe as se wolle.’’

December

Sipke Hulshoff
afkomstig uit Twijzel, is aangesteld als de nieuwe 

assistent-bondscoach van Ronald Koeman bij 
het Nederlands elftal. Daarnaast is zijn contract 

bij Feyenoord verlengd en blijft hij tot 2025 
assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord.

April

Zeven vrienden
uit De Westereen van 14 en 15 jaar laten op 

een positieve manier zien hoe ze hun vrije tijd 
doorbrengen. Zij creëerden hun eigen plekje 

waar ze gezellig samen zitten en vrijuit kunnen 
praten, iets waar jongeren behoefte aan hebben. 

Sarie Visser van Lijstenmakerij ’t Piepke uit 
Dokkum vond hun verhaal in de krant zo mooi 

dat ze het voor de jongeren inlijstte. 

September

Hans Kroodsma en Corrie Terpstra
staan symbool voor boeren in Noordoost-

Friesland die zich met hart en ziel inzetten voor 
hun bedrijf. Boeren met hart voor de natuur, 

maar die zich door de beruchte stikstofkaart van 
het kabinet afvragen: ‘Ha wy hjir no ús hiele 

libben foar wrotten?’

Genomineerden Opstekker 2022

Wie wint de vierde Opstekker van De Westereender?
DE WESTEREEN – Voor de vierde keer op rij wordt de Opstekker van De 
Westereender uitgereikt. Dit is een prijs in de vorm van een blijvend 
aandenken gemaakt door kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert, onder 
andere bekend van het standbeeld dat hij maakte van Johan Cruijff. 
,,Met deze prijs willen wij mensen uit de regio een hart onder de 
riem steken, omdat zij dit om welke reden dan ook verdienen”, stelt 
uitgever Pieter Jan Heidstra van De Westereender die de prijs vier jaar 
geleden in het leven heeft geroepen.

Johannes van Kammen was de eerste 
persoon die in 2019 de ‘Opstekker’ 
ontving van De Westereender. Hij 
verzorgde bijna veertig jaar de (eind)
redactie voor deze lokale krant. Met 
hart en ziel schreef hij elke maand 
bijzondere verhalen over lokale ge-
beurtenissen. Dankzij zijn verhalen 
zijn veel mensen uit de regio in het 
zonnetje gezet, lokaal talent kreeg een 

‘podium’ en met zijn natuurrubriek is 
hij een ambassadeur voor deze regio 
geworden. Nog steeds is hij betrok-
ken bij de krant, waardoor lezers 
zijn (natuur)verhalen niet hoeven te 
missen. In 2020 won Sjoerd Visser 
de Opstekker. Hij voerde in dat jaar 
actie voor onderzoek in de strijd te-
gen kanker. Lezers waren onder de 
indruk van zijn verhaal. Vorig jaar 

ging Dennis Veenker er met de prijs 
vandoor. De topsporter afkomstig uit 
Damwâld deed als bobsleeër mee aan 
de Olympische Spelen.

Elf verhalen
Zo wordt ook nu weer uit iedere edi-
tie van De Westereender van 2022 
een bijzonder verhaal genomineerd 
waar lezers op kunnen stemmen. 
De elf verhalen zijn zorgvuldig uit-
gezocht door de jury, bestaande uit 
Johannes van Kammen, Pieter Jan 
Heidstra en Klasina van der Werf. 
Het gaat om verschillende soorten 
verhalen, van positieve jongeren tot 
fanatieke sporters en bijzondere mu-
zikanten, van jong tot oud, afkomstig 
uit de hele regio Noordoost-Fries-

land. Ook verhalen over boeren en 
vluchtelingen uit Oekraïne ontbre-
ken niet én verhalen die indruk heb-
ben gemaakt op lezers. Op de web-
site www.westereender.nl kunt u de 
genomineerde achtergrondverhalen 
rustig nogmaals lezen en vervolgens 
stemmen op uw favoriet. Houd daar-
voor ook onze Facebook- en Insta-
grampagina in de gaten. Degene met 
de meeste stemmen wordt beloond 
met de eervolle prijs.

Messenstekkers
De Opstekker wordt jaarlijks in 
maart uitgereikt aan de persoon/per-
sonen uit het verhaal die zich op de 
één of andere manier heeft/hebben 
ingezet voor de regio Noordoost-

Friesland. Er is slechts één voorwaar-
de aan verbonden: hij of zij moet(en) 
in De Westereender hebben gestaan, 
ook wel de leukste krant van Noord-
oost-Friesland genoemd. De naam 
‘Opstekker’ verwijst met een knipoog 
naar de bijnaam ‘messenstekkers’, zo-
als Westereenders van oudsher wor-
den genoemd. De prijs wordt ieder 
jaar uitgereikt door de eerste winnaar 
van de Opstekker en de voorzitter 
van de jury, Johannes van Kammen 
uit De Westereen. Hij heeft altijd als 
doel gehad om in de krant aandacht 
te besteden aan talenten uit Noord-
oost-Friesland, om te laten zien dat 
ook mensen uit deze regio heel wat 
kunnen bereiken. Op wat voor ma-
nier dan ook.’’
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*  Deze promotie is geldig van 1 oktober 2022 tot en met 28 februari 2023 op o.a. matrassen, toppers, 
bedbodems en TEMPUR® Relax Bed. Vraag naar de volledige voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur.

*
*
*
*
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COLLECTIE UITVERKOOP

SALE
KORTING*

Tempur_CollectieUitverkoop_advertentie_190x108_NL_v1.indd   1 14-09-2022   10:04
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        Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.:(0511) 443615• info@kvdp.nl
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Activiteiten voor 
jeugd in bieb Kollum

KOLLUM - Bibliotheek Kollum 
begint het nieuwe jaar weer 
met een fris en veelzijdig acti-
viteitenprogramma. Voor jong 
en oud is er van alles te doen, 
te leren en te beleven. Ieder-
een kan deelnemen aan deze 
activiteiten, ook als je niet lid 
bent van de bibliotheek.

De bibliotheek van Kollum start 
het jaar met activiteiten voor de 
jeugd. Zo kun je hier een stop-
motion film maken of naar een 
voorstelling van de Nationale 
Voorleesdagen.

Maandag 23 januari
van 15.00 – 17.00 uur:
Maak een stopmotion video met 
mooie plaatjes uit tijdschriften. 
Knippen, plakken, maak een ach-
tergrond en leer hoe je met de 
iPad je eigen korte filmpjes kunt 
maken. 

Maandag 30 januari
van 15.00 – 15.30 uur:
Ga met Tineke mee op yoga-
avontuur! Samen duiken jullie 
het boek ‘Maximiliaan Modder-
man geeft een feestje’ in. Maximi-
liaan Modderman is alleen thuis 
en organiseert een feest voor zijn 
speelgoedbeesten. Deze voorstel-
ling van de Nationale Voorlees-
dagen is voor kinderen in de leef-
tijd van 2 tot en met 5 jaar. 

Voor aanmelden of meer infor-
matie, zie ontdekdebieb.nl of ga 
naar de balie van de bibliotheek.  

Expositie schildersclub Mienskip en Henk Stapert in de Schierstins

FEANWÂLDEN – Al jarenlang schildert een aantal mensen in gemeen-
schapshuis De Mienskip in Feanwâlden. Het is nu tijd voor een expositie in 
De Schierstins, van 21 januari t/m 5 maart.

Bij deze expositie sluit Henk Sta-
pert uit De Westereen zich aan met 
enkele schilderijen. Hij pakte op la-
tere leeftijd het schilderen serieus op 
nadat zijn gezondheid hem noopte 
om het rustiger aan te doen. Bij zijn 
grote voorbeeld Jan Kooistra volgde 

hij 5 jaar lessen in schilderen met 
olieverf. Zijn inspiratie vindt hij in 
de natuur rondom Feanwâlden en 
De Westereen. Nu de collectie in-
middels flink gegroeid is, is het tijd 
het werk ook aan een groter publiek 
te tonen.

De openingstijdens zijn vr. en za. van 
10.00-16.00 en zo. 13.00-16.00 uur. 
Verder is er de historische expositie 
´Het Laatste Friese Torenkasteel´ te 
zien – over de staten en stinzen en 
de Schierstins – en de kamer over de 
schrijver Theun de Vries. 

Zie verder www.schierstins.nl.

Drie Friese singer-songwriters 
op zoek naar hun muzikale roots
KOLLUMERZWAAG - Op vrijdag 3 februari komen desinger/songwriters 
Gurbe Douwstra, Marcel Smit (een echte Westereender) en Piter Wilkens 
in De Trije Doarpen in Kollumerzwaag met het programma  ‘Wanted….
Alive’ in de serie ‘Frisicana’.

De titel is een kleine knipoog naar de 
vorige show van de heren waarin een 
aantal covers te horen was van in-
middels overleden artiesten. In deze 
vierde editie van de Frisicana-reeks 
hebben zij vooral liedjes gekozen van 
nog levende, maar daarom niet minder 
legendarische artiesten.

Het brede Americana-genre blijkt 
een welhaast onuitputtelijke bron van 
mooie liedjes te zijn. Deze keer is er 

repertoire te horen van onder andere 
Paul Simon, Dolly Parton, Joe Ely, 
Richard Thompson, Willie Nelson en 
Kris Kristofferson. Daarnaast natuur-
lijk veel liedjes uit het eigen repertoire 
van Piter, Marcel en Gurbe. Nieuw en 
oud en zowel afzonderlijk als geza-
menlijk geschreven.

Kaarten: 
https://www.detrijedoarpen.com/
frisicana-iv-kaarten/ 

Gratis spreekuren
DOKKUM - Het digitaal spreekuur 
is voor mensen die moeite heb-
ben met of vragen hebben over 
hun eigen tablet, smartphone 
en/of laptop. Ook kunt u vragen 
stellen over de online diensten 
van de Bibliotheek, zoals het 
downloaden van een e-book, het 
afspelen van een luisterboek of 
het gebruiken van de bibliotheek 
WiseApp. Neem uw smartphone, 
tablet of laptop mee naar het 
spreekuur.

Juridisch spreekuur
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld 
een dagvaarding, ontslag, uitkering 
of echtscheiding? Kom dan naar het 
juridisch spreekuur. Dit is gratis en u 
hoeft geen afspraak te maken. Een ge-
sprek duurt 15 minuten.

Elke vrijdagmiddag, 15.00 - 17.00 uur, 
Bibliotheek Dokkum 

Gratis, melden bij de balie
bij binnenkomst

Mannenkoor ‘Con Amore’ in Damwâld

DAMWÂLD - Op zaterdag 28 ja-
nuari om 19.30 uur wordt er weer 
een Evangelisatie-zangavond ge-
houden in het gerenoveerde kerkge-
bouw van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk in Damwâld. Na twee 
coronajaren is dit weer mogelijk. 
Op deze avond komt het Elspeetse 
mannenkoor ‘Con Amore’ naar 
Damwâld om psalmen, gezangen 
en geestelijke liederen te zingen. Dit 
koor wordt gedirigeerd door dirigent 

Gerrit Knikker en Jan Post begeleidt 
het koor op het orgel.

Natuurlijk mag ook samenzang niet 
ontbreken, deze staat onder begelei-
ding van Pieter Kooistra. De algehele 
leiding is in handen van de plaatselijke 
predikant, ds. A.A. Egas, hij zal ook 
nog een korte meditatie verzorgen.

Meer informatie: 
www.cgk-damwoude.nl 

Lezing Piet Oberman in Bibliotheek Dokkum

DOKKUM - Schrijver Hessel de Walle vertelt donderdag 26 januari van 
20.00 tot 21.30 uur over zijn nieuwe biografie, getiteld Piet Oberman, De 
man en de mythe. De KP-leider, wiens verhaal vooral bekend werd door de 
film De Overval (1962), werd direct onder de rook van Dokkum geboren 
en bracht er het grootste deel van zijn leven door. 

Gratis, tickets via ontdekdebieb.nl of bij de balie in de bibliotheek

Toanielselskip Noflik Tegearre spilet ‘Yn ‘e prizen’

DE WESTEREEN - Geart is net 
te benijen. Hy is húsman en syn 
frou Bertha is sipier. Ek thús hat sy 
foar Geart in strak skema wer hy it 
húshâlden neffens dwaan mat. De 
hiele strjitte is út de skroeven want 
sy hawwe krekt in strjitpriis fan de 
postkoadelotterij wûn. Tenminsten as 
Geart net fergetten hie harren op te 
jaan. Piter en Sjouk de buorlju kom-
me wol gauris oer de flier en binne al 
drok dwaande mei it jild út te jaan. De 
tante fan Bertha komt ta ôfgriis fan 
Geart ek nog del en wat mat die oan-
nimmer by him thús? Ut wurdt foar 

Geart noch in hiele toer om dit goed 
ôfrinne te litten.

It toanielstik is in komeedzje en skreun 
troch Henk Sloots. As  jim no witte 
wolle of it Geart slagget dan kinne jim 
op de ûndersteande datums terjochtte: 

21 jannewaris yn ‘de Bazuin’ op ‘e Trieme 
27 jannewaris yn ‘de Old Dutch’ yn de 
Westereen
28 jannewaris yn  ‘de Trije Doarpen’ yn 
Kollumersweach
3 febrewaris yn ‘de Nije Warf ’ yn Wâl-
terswâld

Winnares Franz Liszt 
Concours speelt in 
Buitenpost

BUITENPOST - Kunstkring Harde-
garijp organiseert al meer dan 25 
jaar op verschillende locaties in 
Fryslân concerten. In samenwer-
king met het College van B&W 
van de Gemeente Achtkarspelen 
en de plaatselijke commissie van 
de Mariakerk de Âlde Wite, is het 
de Kunstkring gelukt om de win-
naar van het 3-jaarlijkse Franz 
Liszt Concours naar Buitenpost te 
halen om op zaterdag 11 februari 
vanaf 20.00 uur te spelen in de 
raadszaal.

De uit Japan afkomstige Yukine 
Kuroki is 24 jaar en speelt al sinds 
haar derde piano. Zij deed haar eer-
ste optreden toen zij 7 jaar oud was. 
Momenteel studeert zij in het mas-
terprogramma van de Showa Gra-
duate School of Music en studeert 
ze ook nog aan de Showa Piano Art 
academie in Japan.

Eind september 2022 werd Kuroki 
winnaar van het prestigieuze Liszt 
Concours. En hoe passend, want 

het concert bevat voor de pauze, 
een aantal pianobewerkingen van 
Liszt gebaseerd op melodieën van 
Schubert. Maar er is één uitzonde-
ring, namelijk Stravinsky’s Firebird. 
Dat ballet werd voor piano omgezet 
door Agosti. Na de pauze volgt een 
sonate van Liszt zelf.

Enige optreden Noord Nederland 
Yukine Kuroki haar concerttournee 
gaat over de hele wereld.  De Kunst-
kring Hardegarijp is dan ook zeer 
verheugd dat door de samenwer-
king met het College van B&W van 
Achtkarspelen en met de culturele 
organisaties in de samenwerkende 
gemeenten Tytsjerksteradiel en 
Achtkarspelen Yukine Kuroki is bin-
nengehaald en in Buitenpost speelt.

Reserveren en meer informatie
via de website 
www.kunstkringhardegarijp.nl

Lezing van verpleeghuisarts Bert Keizer

Wat we over ouderdom 
en doodgaan moeten 
weten

OENTSJERK - Op donderdagavond 
26 januari om 20.00 uur houdt 
verpleeghuisarts Bert Keizer een 
lezing in gebouw Pro Rege in Oent-
sjerk over ouderdom en doodgaan. 
De toegang van de lezing is gratis. 

Bert Keizer (1947) is een filosoof en 
verpleeghuisarts, die al jarenlang het 
voortouw heeft genomen om het on-
derwerp ouder worden, recht op res-
pectvolle zorg en recht op levensbe-
eindiging op velerlei wijze aan de orde 
te stellen. Hij werkt thans als arts bij 
de Levenseindekliniek. 

De lezing wordt georganiseerd door 
Trynwâlderein, het ouderennetwerk in 
de Trynwâlden. ,,Uit de reeks van zijn 
publicaties kunnen we opmaken dat 
hij ons mee zal nemen in een open-
hartige wijze van nadenken over het 
omgaan met de zin en de eindigheid 
van het leven’’, zo stelt de organisatie.

Meer informatie: tel. 058-797 8621
(Trynwâlderein)
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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

 -50%
 -60%
 -70%
 

VOLOP OPRUIMINGVOLOP OPRUIMING

op alle gelabelde artikelenop alle gelabelde artikelen

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

16 - 18 januari -50%
30 januari - 4 februari -60%
6 - 18 februari -70%
20 februari - 4 maart -80%
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Mediterend naar 
de zondag 2023
DRIEZUM - Er gaat op zaterdag-
avond 21 januari van 19.00 uur 
- 20.00 uur voor de vierde keer een 
interkerkelijk gebeuren van start 
onder de titel ‘mediterend naar de 
zondag.’ Het zaterdagavondpro-
gramma is een gezamenlijk initi-
atief van predikanten uit onder-
scheiden kerkverbanden en wordt 
gedragen door hun kerkenraden. 

Het gaat om ds. K.H. Bogerd (herv. 
gem. Wâlterswâld en bijstand in het 
pastoraat van de herv. gem. Drie-
zum), ds. G.J. Capellen (CGK An-
dreasgemeente Damwâld), ds. A.A. 
Egas (CGK Sionskerk Damwâld) 
en ds. H. de Greef (HHK Wâlters-
wâld). Om de beurt leiden de pre-
dikanten ‘over hun kerkmuur’ een 
avond in het kerkgebouw van de ge-
meente van een ander kerkverband 
om daar van 19.00 uur tot 20.00 uur 
een meditatie te verzorgen omlijst 

met gebed en samenzang. Ds. Egas 
heeft dit initiatief genomen vanwege 
zijn verlangen naar het zoeken van 
eenheid. Hij hoopt samen met zijn 
collega predikanten dat de avonden 
in de Fryske Wâlden over en weer 
goed bezocht worden en een gees-
telijke eenheid ervaren mag worden. 
‘Mediterend naar de zondag’ staat in 
het teken van ‘Het getuigenis van de 
Heiland’; ‘Ik ben de Goede Herder’, 
‘Ik ben het brood des levens’, ‘Ik ben 
de Weg de Waarheid en het Leven’, 
‘Ik ben de opstanding en het leven’ 
en ‘Ik ben het licht der wereld’.       

Op zaterdag 21 januari om 19.00 
uur gaat ds. A.A. Egas in ‘medite-
rend naar de zondag’ van start in de 
hervormde kerk te Driezum (Van 
Sytzamawei 8) aanvang 19.00 uur. 
De toegang is vrij. Er wordt gecol-
lecteerd voor kinderkoor Shalom 
en interkerkelijke Connect Jonge-
renavonden Fryslân. Na afloop is 
er gelegenheid tot koffiedrinken 
en ontmoeting. De tweede avond 
vindt plaats op 25 februari in de her-
vormde kerk te Wâlterswâld (Tsjer-
keloane 34) en wordt verzorgd door 
ds. G.J. Capellen. De derde avond 
vindt plaats op 25 maart in de CGK 
Broeksterwâld-Andreasgemeente 
te Damwâld (Foarwei 19) en wordt 
verzorgd door ds. K.H. Bogerd. De 
vierde avond vindt plaats op 22 april 
in de in CGK Sionskerk te Dam-
wâld (Haadwei 127) door ds. H. de 
Greef. De vijfde avond vindt plaats 
op 20 mei in de HHK te Wâlters-
wâld (Kerkgebouw GKV De Licht-
bron (Tsjerkeloane 12) en wordt ver-
zorgd door ds. K.H. Bogerd.

Inschrijving Bonifatiusloop Dokkum van start

DOKKUM - De inschrijving voor de 21e Bonifatiusloop Dokkum is weer 
van start gegaan. Hardlopers en wandelaars kunnen zich vanaf nu online 
inschrijven voor de Bonifatiusloop op zaterdag 22 april 2023. Na de vorige 
editie op zaterdag 22 mei vindt het evenement nu vier weken eerder 
plaats vanuit de Bonifatiuskapel. 

Voor elke hardloper is er altijd een 
passende en uitdagende afstand. Ga je 
voor de 5 kilometer, de 10 kilometer of 
de halve marathon? Voor de 13e editie 
van de Sionsberg wandeltocht tijdens 
de Bonifatiusloop Dokkum zijn er dit 
jaar weer vier wandel-afstanden en 
vernieuwde routes uitgezet. Namelijk 
een route van 35 km, 25 km, 10 km en 
een route van 5 km. Honderden en-
thousiaste kinderen van de groepen 1 
t/m 8 van de basisscholen rennen weer 
voor het goede doel. Deze keer zal het 

inschrijfbedrag grotendeels ten goede 
komen aan Jeugd Sport- en Cultuur 
Fonds Noord Oost Friesland. Alle 
kids krijgen na afloop van de LO-
PENmetHUGO Kidsrun naast het 
t-shirt een mooie medaille. Doneren 
kan bij de inschrijving van één van de 
hardloop- of wandelafstanden. Het 
andere goede doel voor de editie van 
2023 is KIKA kinderkankervrij. 

Meer informatie: 
www.bonifatiusloop.nl 

Ingezonden
Fierder as  
Kollumerpomp
Twa jier lyn hawwe de ynwenners fan 
it doarp keazen om net as De Pomp 
mar as Kollumerpomp fierder te gean. 
As wy no de media leauwe meie, dan 
soe de plaknamme Kollumerpomp 
Nederlânsk wêze. Soks is laarjekoek 
fansels. It hat altiten al gewoan in 
Frysktalige namme west.

Doe’t de âlde seedyk nei fyftjinhûndert 
de funksje fan slieperdyk krige, waard 
yn ‘e dyk in pomp of dûker tusken de 
wetters fan de polder ‘Nieuw Kruis-
land’ en de Pompster Ryd makke. Al 
rillegau kamen der huzen en ûntstie 
der in buorskip by de pomp. Dy bu-

orskip neamden se hiel ienfâldich De 
Pomp. It begryp pomp foar dûker fine 
wy allinne mar yn Fryslân en Grinslân. 
It hat oant it begjin fan de tweintichste 
iuw duorre ear’t der ‘Kollumer’ oan ta-
heakke waard. Yn in tiid sûnder post-
koaden wie soks wol noflik. De namme 
Kollum giet werom op Col(le)heim yn 
de njoggende en de tsiende iuw. 

Us wurkgroep hie of hat gjin foarkar foar 
ien fan twaen. De Pomp slút moai oan by 
it Pompstersk, mar mei dy oare namme 
ûntstiet der wol in sterke trijeslach fan 
nammen, Kollumersweach, Kollum en 
Kollumerpomp. Sa’n trijeslach leit hiel 
moai de kearn fan de eardere gemeente 
Kollumerlân fêst. Mar soe it hjir yn ‘e 
omkriten net De Pomp bliuwe?

Topografyske Wurkgroep Fryslân 

Kerstpuzzel
DE WESTEREEN – De kerstpuzzel uit de kersteditie van De Wester-
eender was een groot succes. Bijna zeshonderd mensen uit Noordoost-
Friesland deden mee, waarvoor onze dank. De mailbox van de redactie 

werd overspoeld met inzendingen van de deelnemers. Het goede nieuws 
is, iedereen had de oplossing – kerstster – goed. 

De acht winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht en worden bekend 
gemaakt in de krant van februari.

Noardeast-Fryslân helpt sportverenigin-
gen en dorpshuizen verduurzamen
NOARDEAST-FRYSLÂN - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft 
voor 2023 een bedrag van €1.100.000 opgenomen voor het tegengaan 
van energiearmoede. Hiervan is €300.000 beschikbaar voor het ver-
duurzamen van dorpshuizen en accommodaties van sportverenigingen 
en culturele organisaties. Ze kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. 

Met deze subsidie zet de gemeente 
in op het verduurzamen van de ac-
commodaties. Zo biedt de gemeente 
een  toekomstgerichte oplossing 
voor de hoge energielasten die zwaar 
drukken op de exploitatie van de ac-
commodaties. Veel verenigingen en 
organisaties zijn al bezig om te kij-
ken hoe de energielasten verlaagd 
kunnen worden. In de energietran-
sitie wil de gemeente vooral inzet-

ten op duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord. Dat betekent dat 
ingezet wordt op energiebesparende 
maatregelen die langdurig bijdragen 
in het verlagen van de energiekosten.

Verenigingen en organisaties kunnen 
vrij eenvoudig een subsidie aanvra-
gen. Hierdoor kan men snel starten 
met het doorvoeren van duurzaam-
heidsmaatregelen en daarmee het 

verlagen van de energielasten. De 
subsidie is 50% van de daadwerke-
lijke kosten met een maximumbe-
drag van €20.000 per aanvrager. Het 
subsidieplafond is €275.000.

Er is ook €25.000 is beschikbaar voor 
het waterzijdig inregelen van de cv-
installatie. Hierdoor krijgt elke radia-
tor het juiste volume water. Daarmee 
kan gemiddeld 5 – 15% op het ener-
gieverbruik bespaard worden. Dit is 
een specialistische klus en moet ge-
daan worden door een installateur.

Meer informatie over de regeling en 
het aanvraagformulier is te vinden 
op de website van de gemeente
(www.noardeast-fryslan.nl/Subsi-
dies en fondsen).

Metalcafé WinterFest 
zaterdag 28 januari  
2in Badhús
DE WESTEREEN - De heren van 
RTV Metalcafé organiseren op 
zaterdag 28 januari vanaf 19.00 
uur een WinterFest editie voor 
alle metal liefhebbers uit de re-
gio, en ver daarbuiten.  Met een 
mix van regionale en nationale 
bands belooft deze derde editie 
in Poppodium het Badhús weer 
een succes te worden. Zo treden 
Stoflik Omskot, Ten Ton John, 
Ancestral Sin en Ornaris op. 

  
RTV Metalcafé wil graag metal-
bands een podium geven. Niet al-
leen regionale bands maar zeker 
ook nationale en internationale acts. 
Vanaf de eerste editie van Win-
terFest is er sprake van een zeer 

positieve opbouw. ,,De bands die 
we vastleggen, maar ook zeker het 
groeiende aantal publiek maakt dat 
de WinterFest edities succesvol 
zijn. Wie weet wat dit voor de toe-
komst kan betekenen’’, aldus Mar-
cus van Ringen. The master of the 
wheels of steel, the ayatollah of rock 
‘n rolla, DJ Dikke Prima verzorgt de 
muzikale omlijsting van de avond. 

Meer informatie: MGTickets.nl 

Sport voor 
ouderen 60+ zoekt 
versterking
ALDWÂLD/KOLLUM - Elke woens-
dagochtend komt er een dames- en 
herengroep bij elkaar om te bewe-
gen/ sporten, dit zijn 60+ groepen. 
De lessen zijn van september tot en 
met april en worden verzorgd door 
een sportdocent. De lessen vinden 
plaats in de gymzaal van het MFC 
‘Husterwâld’ in Aldwâld. De lessen 
zijn zo opgebouwd dat iedereen 
kan meedoen.

Er wordt altijd begonnen met een 
goede warming-up, daarna is er bewe-
gen op muziek (dames), gevolgd door 
oefeningen voor gewrichten en spieren. 
Elke week staat er een andere sport of 
materiaal centraal, dit kan zijn hockey, 
iets met ballen, badminton, etc. Alle 
sporten zijn aangepast aan het niveau 
van de deelnemers. Ook staan er elke 
week diverse spelvormen op het pro-
gramma waaraan veel plezier wordt 
beleefd, het cognitieve (geheugen) 
staat hierin ook regelmatig centraal. De 
mannengroep speelt elke week de laat-
ste 25 minuten volleybal. Ook vrouwen 
zijn van harte welkom om het volley-
ballen eens in deze groep te proberen.

Inwoners van Kollum, Aldwâld, Wes-
tergeest, De Triemen e.o. die zin heb-
ben om weer eens te bewegen zijn van 
harte welkom. De eerste twee lessen 
zijn gratis. De vrouwen 60+ beginnen 
elke woensdagochtend om 9 uur en de 
mannen 60+ om 10.00 uur. Meer in-
formatie: Jan Barkmeijer 0511-451318 
of Anne de Vries 0511-451563.

ORNARIS: eigen foto 

Een goede start van 2023 voor Interzorg Groep
FERWERT – Interzorg Groep is 
wederom glansrijk geslaagd voor 
de jaarlijkse kwaliteitscertificering 
(HKZ). Daarmee is het jaar goed 
begonnen voor Interzorg Groep. 
Om het certificaat te halen wer-
den er documenten en cliëntdos-
siers opgevraagd en ingezien en 
medewerkers van de verschillende 
onderdelen van Interzorg Groep, 
managementleden en de direc-
teur/bestuurder werden bevraagd 
op de verschillende aspecten op 
het gebied van kwaliteit van zorg.  

De auditor van KIWA gaf aan dat ze 
veel mooie dingen heeft gezien en ge-
sprekken heeft gevoerd  met enthou-
siaste en betrokken medewerkers. Ze 
complimenteerde de directie en mede-
werkers met de vele innovatieve initi-
atieven en ontwikkelingen en de grote 
betrokkenheid van de medewerkers. De 
organisatie heeft laten zien dat ze zich 

steeds door ontwikkelt en niet stil staat: 
Interzorg Groep is volop in beweging! 
Dit alles heeft geresulteerd in een goe-
de beoordeling en in de continuering 
van het kwaliteitscertificaat. KIWA 
geeft aan dat Interzorg Groep intern 
de zaken goed op orde heeft, de klant 
centraal stelt en voortdurend werkt 
aan het verbeteren van de zorg- en 
dienstverlening. Dat geeft houvast en 
vertrouwen voor de toekomst. 
De directeur/bestuurder van Interzorg 
Groep is blij met het resultaat en trots 
op de grote betrokkenheid van de mede-
werkers van Interzorg Groep. ,,Dit be-
vestigt maar weer dat Interzorg Groep 
goede, betrouwbare en veilige zorg levert 
en zichzelf steeds verder ontwikkelt.’’ 
Hij bedankt iedereen die meewerkt om 
dit resultaat iedere dag opnieuw te neer 
te zetten. Ook in het komende jaar gaat 
de organisatie weer alles op alles zetten 
om aan alle kwaliteits- en veiligheidsei-
sen te blijven voldoen.

Dertiende Snertkuier 
vanuit Mûnein

MÛNEIN - Op 11 februari wordt na 
twee jaar weer een Snertkuier gehou-
den. Deze dertiende wandeltocht vindt 
plaats vanuit dorpshuis De Mounes-
tien in Mûnein. De Snertkuier is zo 
langzamerhand een begrip geworden 
onder de geroutineerde wandelaars 
door de prachtige natuur rondom dit 
dorp, mede dankzij de heerlijke kop 
snert na afloop van de wandeling. Ook 
dit jaar zijn er weer afstanden voor ie-
dereen die kan lopen. De 5 en de 10 
kilometer start vanaf 10 tot 12 uur. De 
15 en de 25 kilometer starten een uur 
eerder, van 9 tot 10 uur. Onderweg 
zijn er op gepaste afstanden rust- en 
controleplaatsen waar voor eigen re-
kening iets genuttigd kan worden. De 
sluitingstijd is voor alle afstanden om 
16.00 uur. Voor de minder fortuinlijke 
wandelaars is er EHBO aanwezig.

Meer informatie: jetskeanema@icloud.com
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Schoolstraat 82 - Burgum - 0511461556
www.depleats.nl � depleats � depleatsburgum

AL 25 JAAR

DINERS - LUNCHES - BRUNCHES - CATERING
RECEPTIES - BRUILOFTEN - THEMAFEESTEN -THEATER  

HIGH TEA’S - WINE TIMES 
VERGADERINGEN - SEMINARS - KOUDE & WARME BUFFETTEN
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Foarwei 17, Wâlterswâld T  (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl         AutoBoersma

FIAT 50 FIAT 500 TURBO POPSTAR

airco, Fiat radio/usb, elek. ramen en  
spiegels, licht metalen velgen, enz.    
   
bj 2016 - 67.392 km rijklaar € 9.950,-

SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE LAUNCH

airco/ecc, Seat radio + nav., elek. ramen, 
cruise ctrl, park.sens. achter, l.m. velgen, 
led koplampen LUXE UITV.
bj 2018 - 98.181 km rijklaar € 16.750,-

MAZDA CX-5 2.0 SAG ADVANTAGE 165 PK

airco/ecc, Mazda radio + nav., parkeerhulp 
v+a, l.m. velgen, stoelverwarming, cruise 
ctrl, trekgewicht 2000 kg LUXE UITV.
bj 2022 - 8.520 km rijklaar € 39.695,-

KIA NIRO 1.6 GDI HYBRID EXECUTIVE LINE

parelmoerwit, airco/ecc, Kia radio + nav., park. 
hulp achter + camera,cruise ctrl,  l.m. velgen, 
trekhaak VAN 1E EIGENAAR! LUXE UITV.
bj 2019 - 45.080 km rijklaar € 24.995,-

RENAULT CAPTUR TCE INTENS 

airco/ecc, Renault radio + nav., l.m. velgen 
met 4-seizoenenbanden, cruise ctrl,  
trekhaak, enz. LUXE UITV.
bj 2018 - 37.176 km rijklaar € 16.950,-

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI  SYLE

BUSINESS airco/ecc, VW radio + nav., 
cruise ctrl, l.m. velgen, stoelverwarming, 
parkeersensoren voor en achter
bj 2021 - 23.101 km  rijklaar € 27.999,-

OPEL CROSSLAND 1.2  TURBO 130 PK

ELEGANCE airco/ecc, opel radio + nav., 
park.sens. v +a met camera, stoelverw., 
enz. LUXE UITV. + HOGE INSTAP
bj 2021 - 16.795 km rijklaar € 28.695,-

RENAULT KADJAR 1.3 TCE 140 PK INTENS

parelmoerwit, airco/ecc, R. radio + nav., 
parkeerhulp v+a, l.m. velgen, stoelverw., 
cruise ctrl, trekgewicht 1500 kg LUXE UITV.
bj 2021 - 10.601 km rijklaar € 29.595,-

AUTOMAAT

HOGE INSTAP+ZIT HOGE INSTAP+ZIT

HOGE INSTAP+ZIT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

AUTOMAAT

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

• APK-keuringsstation

• Airco onderhoud en reparatie

• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

Boersma vertrouwd met service

KIA VENGA 1.4 CVVT EXECUTIVE LINE 

airco/ecc, Kia radio + nav., park.sens. achter 
+ camera,  stoelverw., l.m. velgen, cruise ctrl, 
panorama dak, trekhaak, enz. LUXE UITV.
bj 2017 - 26.936 km rijklaar € 16.499,-

SKODA YETI 1.2 TSI 110 PK GREENTECH 

EDITION  airco, Skoda radio + nav. via 
carplay,  l.m. velgen, cruise ctrl, stoelverw., 
dakrailing, trekhaak  LUXE UITV.
bj 2016 - 71.667 km rijklaar € 16.495,-

NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158PK BUSINESS

PREMIUM airco/ecc, Nissan radio + nav., 
park.sens. v+a, stoelverw., trekgewicht 
1800 kg LUXE UITV. + HOGE INSTAP
bj 2022 - 3.350 km rijklaar € 38.950,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS 130 PK

airco/ecc, R. radio/usb, nav., stoelverw., park.
sens. v+a camera, l.m. velgen, led verl., cruise 
ctrl, trekgew.1500 kg HOGE INSTAP+ZIT 
bj 2020 - 41.037 km rijklaar € 26.795,-

+ gratis trekhaak!
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De Tocht
IJs en weder dienende gaat in oktober 
in Leeuwarden de musical De Tocht in 
première. Door een speling van het lot 
werd ik al vroeg in de ontstaansfase bij 
dit project betrokken. 

De bedenkers van De Tocht wilden, dat 
de feiten in het verhaal van de musical 
min of meer klopten. Ik moest ervoor 
waken, dat de Elfstedentocht in de the-
aterproductie bijvoorbeeld niet vanaf 
Stavoren via Appelscha en Buitenpost 
naar Dokkum voerde.

Dat soort dingen, ons Friezen alle-
maal bekend, maar voor niet-Friezen 
helemaal niet zo vanzelfsprekend.  De 

bedenkers en uitvoerders leggen de lat 
hoog. De Tocht moet worden wat Sol-
daat van Oranje al jaren is: een einde-
loos reeks van voorstellingen met hon-
derdduizenden toeschouwers.

De sceptici onder ons, en die waren dik 
in de meerderheid, zeiden: ,,Dat wurdt 
helendal neat.’’ Eerlijkgezegd, dat had 
ik zelf eerst ook wel een beetje. Maar 
de bewondering voor mensen, die groot 
durven denken, groter dan de Friese 
proporties, won het van de scepsis.

Ik reed drie jaar geleden al met een 
topregisseur, een topdecorbouwer, een 
topchoreografe en nog veel meer top-

volk uit de Nederlandse musicalwereld, 
langs de highlights van de Elfsteden-
tocht: Sleattemer Mar, Hylpen, het 
Franeker Bolwerk, de Hel van Noorden 
vanaf Wier, het bruggetje van Bartle-
hiem, de Tegeltjesbrug en de finishboog 
op de Bonke. Onderweg dronken we 
koffie bij Henk en Jannie Breeuwsma 
in hun café aan de Moark in Aldtsjerk, 
dichter op de route kan het haast niet.

De passagiers raakten geïnspireerd en 
gingen aan de slag, thuis achter de com-
puter, in vergaderingen, in zoektochten 
naar talent. Allard Blok schreef het 
script, iedereen deed zijn zegje, hij paste 
het aan en zo kwamen er wel dertig ver-

sies langs. Ik mocht sommige dialogen 
vertalen naar het Fries, voor de brood-
nodige coleur locale, waar componist 
Sytse Boersma (van De Kast) het zijne 
aan toevoegde met prachtige liedjes.

Maar toen kwam corona, vervolgens 
bleek de grond waar het theater zou ko-
men, vervuild. Tegenslag op tegenslag. 
Maar nu wordt er gebouwd aan het 
Frisotheater, waar straks heus ijs ligt, 
hebben er de audities plaatsgevonden, 
is er al een eerste scriptlezing geweest. 
Het wordt prachtig, komt dat zien: De 
Tocht.

Bonne Stienstra

COLUMN

Karter Hylke van 
Dellen jongste coureur 
in hogere klasse 
DOKKUM - Karttalent Hylke van Dellen (10) uit Dokkum komt dit jaar 
uit bij de ID Engines Junior en is daarmee de jongste deelnemer in deze 
klasse. Eind december maakte Hylke zijn debuut en won hij bijna alle 
races. ,,Hy mocht eigentlik noch twa jier yn deselde klasse bliuwe, mar de 
testrit gie sa goed. Dy keuze wie gau makke.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Hylke was volgens zijn ouders Harke 
en Elske van Dellen altijd al gek van 
‘alles dêr’t tsjillen ûnder sit’. Toen zijn 
vriendje Jorrit hem drie jaar geleden 
vroeg een keer mee te gaan naar de 
kartbaan in Ulrum was hij verkocht. 
Al snel bleek dat Hylke talent heeft. 
Qua rijstijl, snelheid en aanvalstactiek 
sprong hij er meteen uit. ,,Mei ik ek 
in kart?’’, vroeg Hylke aan zijn vader. 
Harke die zelf ook een echte racefan 
is verraste zijn zoon niet veel later met 
een 160 cc Cadet. Vanaf dat moment 
trainde Hylke zo vaak mogelijk. Tot-
dat hij een keer over de kop vloog. ,,Ik 
skrok en sei tsjin heit: set dy kart mar 
wer op Marktplaats.’’

‘Over de kop gevliegd’
Toch pakte Hylke de draad weer op en 
overwon zijn angst. Met zijn nieuwe 
kart durfde hij anderen op een gegeven 
moment weer in te halen. Maar ook 
met deze kart vloog hij weer over de 
kop. Na de crash werd hij geïnterviewd 
door RTV Noord. ,,Ik ben over de kop 
‘gevliegd’’’, zo vertelde hij voor de ca-
mera. Hij kan er inmiddels om lachen. 
Zijn moeder is blij dat ze de crashes 
beide keren niet gezien heeft en nog 
steeds kijkt ze de andere kant op als 
haar zoon door de eerste scherpe bocht 
rijdt. Maar voor de rest geniet ze van 
de wedstrijden en staat zij steevast als 
toeschouwer langs de kant. Harke zijn 
monteursopleiding komt goed van pas, 
hij is vaste monteur van Hylke. ,,Dat 
moat ek wol, oars is it net te beteljen.’’’

Kart voor volwassenen
Toch is de sport wel eerlijker gewor-
den, zo legt Harke uit. In de klasse 
waar Hylke komend seizoen rijdt zijn 
de karts allemaal voorzien van een 
motorblok van ID Engines. Het uit-
gangspunt voor racen met deze motor 
is dat niet de portemonnee, maar het 
talent van de rijder bepaalt wie wint. 
,,Wy lease de motor foar ien seizoen 
en krije by de wedstriiddei in motor 
tawize. Dat hâldt it racen earlik en 
lykweardich.’’ Hylke is er blij om en 
vindt het ‘superleuk’ om in deze brede, 
zware kart voor volwassenen te rijden. 

,,It giet echt folle hurder, rûn de 110 
kilometer per oere. Yn dy oare klasse 
ryd ik 85’’, legt Hylke uit. Het was 
eerst wel even wennen voor Hylke, 

maar toen hij even later met een ‘big 
smile’ uit de kart stapte wist zijn moe-
der genoeg. ,,Asto ien kear mei it kart-
virus besmet bist…’’

Een goed kartjaar
Hylke zijn teammaatjes zijn 12 jaar 
en rijden komend seizoen ook in deze 
klasse. Mede daarom heeft de jonge 
coureur uit Dokkum dezelfde keuze 
gemaakt. Hylke kijkt wederom terug 
op een goed kartjaar. Na een spannen-
de strijd werd hij clubkampioen op de 
kartbaan in Ulrum en hij behaalde een 

vierde plaats in het Nederlands kam-
pioenschap van Chrono Karting in 
de Parolin Rocky klasse. ,,Ik hie twa 
punten minder dan de nûmer trije’’, 
vertelt Hylke die met zijn topsport-
mentaliteit baalde dat hij net niet een 
podiumplaats behaalde. ,,Yn Eindho-
ven hie ik in bytsje pech. Toen knalde 
ik by ien op en gie ik mei in lekke bân 
as tsiende oer de finish.’’ Over het hele 
seizoen reed de Dokkumer heel sta-
biel. Net als het jaar ervoor toen Hylke 
zelfs derde van Nederland werd bij de 
‘rookies’, oftewel de beginners. 

Spa Francorchamps
Dat Hylke een klasse hoger gaat rij-
den betekent ook dat de wedstrijden 
(nog) verder weg zullen zijn. Tot nu 
toe vonden de kartwedstrijden vooral 
in Nederland en België plaats, maar 
daar komt Duitsland bij. Hylke zijn 
favoriete circuit is die van Spa Fran-
corchamps, waar ook de Formule 1 
baan te vinden is. Het is Hylke zijn 
droom om daar ooit te rijden. Maar 
eerst hoopt hij dit jaar tenminste in de 
middenmoot te eindigen. ,,Wy lizze 
de druk net te heech’’, zegt zijn vader. 
Trots zijn ze sowieso op hun zoon. 
En de familie steunt hem ook. ,,Want 
do kinst noch safolle talint ha, it is in 
hiele djoere sport dus wy kinne net 
sûnder ús sponsoren.’’

Max Verstappen
Ook op Hylke zijn school – cbs Eben 
Haëzer in Dokkum - weten ze inmid-
dels dat deze leerling de karter is die 
groot op de foto in de Jumbo staat. 
,,Titus Vogt fan de Jumbo hat ús ge-
weldich stipe’’, zegt moeder Elske. 
Als Hylke weer een grote beker heeft 
gewonnen neemt hij die mee om aan 
zijn klasgenoten te laten zien. Al zijn 
het er inmiddels 46 bekers die op zijn 
kamer tussen de posters van Max Ver-
stappen prijken. 

Zelf blijft hij bescheiden. Op de vraag 
wat hij ervan vindt dat hij nu de jong-
ste coureur is in de ID Engines Junior 
antwoordt hij lachend: ,,Wol grap-
pich.’’

Om hogerop in de kartsport te komen zijn nieuwe sponsoren altijd welkom! 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:  

hylkevandellenkarting@gmail.com 

Hylke van Dellen met zijn ouders Harke en Elske wiens leven nu ook in het teken van racen staat. 
Foto: www.racexpress.nl / Bas Kaligis
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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

Surhuisterveen
Gedempte Vaart 49
Vraagprijs: €419.000,- k.k.

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

Augustinusga
Boskkamp 61
Vraagprijs: €325.000,- k.k.

Drogeham
De Delte 29
Verkocht

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Buitenpost
De Roede 13
Vraagprijs: €385.000,- k.k.

Kootstertille
Mounestrjitte 18
Verkocht

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...

Kootstertille
Willem Lodewijkstrjitte 27

Vraagprijs: €225.000,- k.k.

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

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

VERKOCHT

Kollum
Tolhuis 16
Vraagprijs: €475.000,- k.k. 

Kootstertille
Muntsetille 7
Vraagprijs: €750.000,- 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.

Burgum
Trambaan 17
Vraagprijs: €589.000,- k.k.

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

Surhuisterveen
Groningerstraat 79
Vraagprijs: €289.000,- k.k.

Augustinusga
Legeloane 6
Verkocht

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

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

Surhuisterveen
Johan ter Schoeleweg 33
Vraagprijs: €239.000,- k.k.

VERKOCHT .o.v.

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT .o.v. VERKOCHT o.v.

VERKOCHT


