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‘Wy binne bliid dat we yn ‘De Heide’ bliuwe kinne’
TWIJZELERHEIDE – Oud worden in eigen dorp, dat willen de meeste mensen 
wel. Maar helaas is het niet voor iedereen weggelegd. Piet (76) en Jikke (75) 
de Jong wonen met veel plezier in een vrijstaande woning in Twijzelerheide. 
,,Ik ha dit hûs sels boud’’, vertelt Piet de Jong. Nu hij wegens gezondheids-
redenen het huis niet meer zelf kan onderhouden moesten ze een voor hun 
drastische beslissing nemen: het huis verkopen en op zoek naar een huurwo-
ning. ,,Troch myn sykte bin ik oars tinken gean. Ik kin net mear alles sels en 
dan is in hierwenning toch wol maklik. As der dan wat is hoege we allinnich 
mar te beljen’’, vertelt Piet. Jikke voegt eraan toe dat ze in hun huidige wo-
ning wel een slaapkamer, toilet en douche beneden hebben. ,,Mar ja, oft je 
it ûnderhâld sels net mear dwaan kinne, glied it fan je ôf’’, zegt Jikke. 

Het echtpaar was al langere tijd op 
zoek naar een huurwoning, op een 
gegeven moment zelfs buiten Twijze-
lerheide, maar ze hadden er geen goed 
gevoel over. Totdat ze geruchten hoor-

den over appartementen in eigen dorp, 
op de plek waar vroeger café It Wite 
Hûs stond. Het café waar ze vroeger 
toen ze jong waren zelf nog wel ge-
danst hebben. Vanaf dat moment 

hield Piet de krant goed in de gaten in 
verband met de vergunningaanvraag. 
Toen de vergunning rond was nam 
Piet meteen contact op met één van de 
initiatiefnemers, Sake van der Kloet. 
,,Ik kin Sake noch wol fan myn wurk 
yn ‘e bou en hy wennet hjir praktysk 
om ‘e hoeke’’, vertelt Piet. ,,Welk hûs 
fynst it moaiste’’, vroeg Sake. ,,Dy ûn-
der op ‘e hoeke’’, zei Piet. Inmiddels is 
hun huis verkocht aan een jong stel uit 
Sweagerbosk. Vandaag – 15 februari - 
krijgt het echtpaar De Jong de sleutel 
van het nieuwe appartement.

Hoewel ze wel moeten wennen om 
de deuren van het huis waar ze ruim 

dertig jaar hebben gewoond straks te 
sluiten, kijken ze er ook wel naar uit 
om in het gloednieuwe appartement 
te wonen. ,,It wurdt hiel moai. We 
krije in keuken mei in ôfwaskmasine, 
combimagnetron en oven. Dat ha we 
nea hân. Dêr ha we ek noait oer prak-
keseare’’, zegt Jikke. Bijkomend voor-
deel is dat de woningen duurzaam en 
energiezuinig zijn. ,,Dat komt ús mei 
de hier yn ‘e mjitte, hielendal no mei 
dy hege enerzjybrut’’, stelt Piet die 
in ‘De Heide’ nog altijd bekend staat 
als de beheerder van het dorpshuis. 
Dorpsbewoners reageren dan ook po-
sitief dat Piet en Jikke in eigen dorp 
blijven wonen. ‘Jim kinne hjir net wei’, 

kregen ze van menig dorpsgenoot te 
horen. ,,We sille ús buorlju wol misse. 
Doe’t Piet siik wy, dienen se alles foar 
ús. En no’t we ferhúzje, wol elkenien 
wol helpe’’, vertelt Jikke. Andersom 
hebben Piet en Jikke ook veel voor het 
dorp gedaan. In de woonkamer hangt 
het bewijs, een Koninklijke Onder-
scheiding van Piet, als blijk van waar-
dering van het dorp. Deze nemen ze 
mee naar hun nieuwe woning. En de 
buren? ,,Dy komme aanst wol by ús 
del. It is ommers toch flakby.’’

Van de acht zijn er nog vier apparte-
menten beschikbaar. Meer informatie: 
www.makelaardijhoekstra.nl

Jikke en Piet de Jong voor hun nieuwe woning aan 
de Bjirkewei, waar ze vandaag – 15 februari – de 

sleutel van krijgen. Foto: Klasina van der Werf
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As jo it tichtby sykje,
kom dan by ús.
Betrouwbaar en servicegericht. Afspraak is afspraak.

Van afval naar grondsto�en en energie. Samen maken we de cirkel rond.
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Een Friese brulaap
Jaloers kijk ik iedere dag naar onze hond 
Joep. Languit ligt ‘ie voor de houtka-
chel te maffen terwijl mijn vingers over 
het toetsenbord ratelen. Ongegeneerd 
rekt ‘ie zich uit wanneer ik koffie haal 
en snurkt vervolgens ongestoord weer 
verder. Ik neem me dan ook heilig voor 
om - mocht ik ooit de keuze krijgen - 
te reïncarneren als hond. Maar er ligt 
een toekomst als een andere diersoort 
op me te wachten, ontdekte ik onlangs. 
Die van Friese brulaap. 

Ik ben nogal luidruchtig. Ik houd van 
een grapje en deel m’n lollige vondsten 
graag vol enthousiasme met anderen. 
Zoals een collega bij NHL Sten-
den Hogeschool al eens kenmerkend 
schetste: “Jij schreeuwt harder dan het 
luchtalarm op de eerste maandag van 
de maand”. Ik zal het niet ontkennen. 
Met als grote verschil dat het lucht-
alarm na een minuutje loeien weer een 
maand lang stil is. 

Toch zou ik mezelf niet snel typeren 
als een brulaap. Het was dan ook het 

thuisfront dat me hier subtiel op at-
tendeerde. Tijdens een leiderschaps-
training mocht Marjan zich verdie-
pen in gedrag en nog specifieker: in 
menselijke weerstandsstijlen. Om dit 
inzichtelijk te maken, koos de cursus-
leider voor de theorie waarbij mense-
lijk gedrag wordt getypeerd door een 
bepaalde diersoort.

Ieder mens heeft z’n eigen manier om 
grenzen aan te geven. Waar de ene in 
z’n schulp kruipt (de oester) steekt een 
andere simpelweg z’n kop in het zand 
(de struisvogel). En waar de ene gelijk 
boos wordt (het stekelvarken) kleurt 
de andere moeiteloos mee met ieders 
mening (de kameleon). De reactie van 
de brulaap laat zich raden.

De brulaap maakt veel lawaai, heeft 
grote verhalen, lacht veel en hard en 
houdt met stoer praat de nabijheid 
van anderen af. “Ik wist meteen: dat 
ben jij”, vertelde Marjan me ’s avonds 
triomfantelijk aan de keukentafel. Ik 
liet van schrik mijn vork vallen. Tuur-

lijk herkende ik mezelf wel in de om-
schrijving, maar ik vond de term brul-
aap wel heel confronterend. Weinig 
vleiend bovendien. 

Ik zocht de volgende dag een plaatje 
van de brulaap op. En ik kan niet ont-

kennen dat de apen met kenmerkende 
open mond me wel erg herkenbaar 
voorkwamen. Op mijn telefoon had 
ik talloze selfies staan, waarop mijn 
mond een zelfde grote ronde O vorm-
de. Foto’s zonder geluid uiteraard, 
maar ik kon me moeiteloos indenken 
hoe ik heb moeten hebben geklonken 
op dat moment.

Eén geruststelling. Op Wikipedia 
vond ik de volgende omschrijving: 
‘Brulapen danken hun naam aan de 
brulkoren die ze bij zonsopgang la-
ten horen. Deze brullen dienen voor-
namelijk om hun locatie bekend te 
maken. Zo kunnen groepen brulapen 
elkaar mijden, waardoor territori-
ale gevechten worden voorkomen.’ 
Kortom: ik ben dan weliswaar een 
brulaap maar met mij krijg je het niet 
snel aan de stok. Dan toch liever een 
Friese brulaap dan een verzuurd ste-
kelvarken.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Het ligt al heel wat jaartjes achter mij. Ik was 
achttien jaar geworden, bijna volwassen, In 
ieder geval volwassen genoeg om te stemmen. 
Het was in een tijd dat politiek nog te over-
zien was, er waren maar een beperkt aantal 
partijen. Van mijn vader kreeg ik één dringend 
advies, min of meer een gedwongen advies. Ik 
moest beslist en dat moest ik ook altijd blijven 
doen op een bepaalde partij stemmen. Was hij 
dan politiek actief of bewust. Nee, maar in zijn 
hart, wist hij net als andere stemmers wat goed 
voor ons was. Toen was stemmen nog belang-
rijk voor velen, je stond ergens voor, je hoorde 
ergens bij. Het ging om de hoofdzaken, daar 
lag de basis. Nu mogen we volgende maand 
weer stemmen, voor de provinciale politiek. We 
hebben keuze genoeg, maar toch zou er nog wel 
een partij bij kunnen. Een partij van hoop en 
een lach. Gewoon eens lekker dom ouwehoeren. 
Nee, dat mag niet meer dat is discriminatie. 
En dan bedoel ik echte oprechte hoop en een 
echte lach. Ik vind zelf politiek steeds mooier 
worden. Ik lach mij een breuk om wat ze ver-
klaren. Kon ik dat maar, een half uur praten 
over een onderwerp en ondertussen niks zeg-
gen. Besluiten ondersteunen en als dan voor de 
verkiezingen blijkt dat je achterban een andere 
mening heeft, gewoon doodleuk verklaren dat 
alles nog openligt. Volgens mij, maar dat heb 
ik zeker verkeerd begrepen, moet je vanuit de 
achterban je besluiten nemen. Ik vind het nu 
als een Ajax suporter die juicht als Feijenoord 
wint en daarna verklaard dat Ajax beter was. 
Twee walletjes politiek. Omdat iedere goede 
supporter ook na een nederlaag weer naar zijn 
cluppie gaat, ga ik toch ook maar weer stem-
men. Nu vanuit een eigen vrije mening, de eed 
heb ik toen niet gezworen. Dus ik mag veran-
deren. En win ik niet, dan mag ik in ieder ge-
val het gevoel koesteren, dat ik een poging heb 
gedaan. Strijdend ten onder. Zal mijn stem 
helpen. Denk het niet, maar het helpt wel mijn 
inwendige ik.

Jefanka

COLUMN

‘Een foto komt pas echt tot 
leven als je deze afdrukt’
DE WESTEREEN - ‘Natuur in De Westereen’, zo heet het boek dat de 20-jarige 
Robin van der Land heeft uitgebracht. Het honderd pagina’s tellende boek 
is te bestellen via zijn website robinvanderland.com die dit jaar de lucht in 
is gegaan. Het boek en de site maken onderdeel uit van zijn eigen bedrijf 
dat hij per 1 januari heeft opgericht: Natuurlijk Vastgelegd, dezelfde naam 
als zijn rubriek die trouwe lezers van De Westereender vast herkennen.

Tekst: Klasina van der Werf foto: Marcel van Kammen

Het idee om een boek te maken ont-
stond vorig jaar in de zomervakantie. 
,,Ik maakte elk jaar al een fotoboek 
met natuurfoto’s voor mezelf, want 
een foto krijgt pas meerwaarde als je 
deze afdrukt. Dan komt de afbeelding 
echt tot leven’’, stelt Robin. Dit keer 
wilde hij het serieuzer aanpakken voor 
een breder publiek. Niet alleen een 
fotoboek, maar ook met teksten erbij. 
Want Robin heeft niet alleen talent 
voor natuurfotografie, hij ‘speelt’ ook 
graag met woorden, zoals hij het zelf 
noemt. Hij omschrijft leuke weetjes 
over de vogels, maar ook grappige 

verhaaltjes, bijvoorbeeld over hoe de 
foto’s tot stand zijn gekomen.

Voor het boek koos hij ervoor om al-
leen dieren uit eigen dorp te publice-
ren, De Westereen en het aangrenzen-
de natuurgebied Zwagermieden. ,,Ik 
maak hier de meeste foto’s omdat ik 
in De Westereen woon en ik dacht, als 
ik érgens wil beginnen dan kan dat het 
beste in mijn eigen dorp. De natuur is 
hier geweldig. Mijn doel is dan ook 
om mensen te laten zien hoe mooi de 
natuur dicht bij huis is.’’ Naast vogels 
komen er ook andere dieren in zijn 
boek voor, zoals reeën en zelfs een vos.

Sinds Robin van der Land de Groene 
Camera voor natuurfotografietalent 
van het jaar 2020 won is zijn motivatie 
om te fotograferen alleen maar toege-
nomen. ,,Als het mooi weer is ga ik re-
gelmatig op pad, vaak met mijn pake, 
Sake van der Leest. Van hem heb ik 
de meeste vogels leren herkennen. Ik 
weet nog dat ik een keer een draaihals 
op de foto had gezet. Mijn pake ver-
telde mij dat die heel zeldzaam zijn, 
daar had ik geen benul van. Inmiddels 
kan ik de vogels op geluid herkennen. 
Mijn oren zijn mijn tweede ogen, daar 
kan ik niet zonder.’’ 

De rubriek ‘Natuurlijk Vastgelegd’ die 
sinds 2020 elke maand in De Wester-
eender wordt gepubli-
ceerd legt hem ook geen 
windeieren. Hij wordt 
zelfs herkend in de 
plaatselijke supermarkt 
Plus waar Robin een bij-
baantje heeft. Ook zijn 
er steeds meer mensen die een ‘echte’ 
Van der Land aan de wand hebben. 

De meest verkochte foto is die van de 
twee knuffelende koeien. De natuur-
foto’s zijn te bestellen op canvas en 
aluminium via zijn eigen website. Ook 
zijn hier jaarkalenders te koop. Tien 
procent van de opbrengst gaat naar de 
Fûgelhelling.

In het dagelijks leven volgt Robin de 
opleiding Creative Business aan de 
NHL Stenden Hogeschool in Leeu-
warden. ,,Met deze opleiding kun je 
meerdere kanten op, communicatie, 
marketing, schrijven, fotografie of 
video. Ik moet nog uitvogelen wat ik 
wil. Het liefst zou ik professioneel na-
tuurfotograaf willen worden, maar het 
is moeilijk van dit beroep te bestaan. 

Hoe dan ook, mijn 
passie voor de natuur 
zal nooit verdwijnen’’, 
vertelt Robin terwijl 
zijn pake net bin-
nenkomt lopen. Dat 
komt goed uit, want 

het is mooi weer dus kunnen ze lek-
ker samen op pad, de natuur in… 

‘Mijn doel is om 
mensen te laten zien 
hoe mooi de natuur 

dicht bij huis is’

Het boek ‘Natuur in De Westereen’ is vanaf nu
te bestellen op de website www.robinvanderland.com
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Jordi van Kammen 
neemt met pijn in het 
hart afscheid van ‘zijn’ 
brandweerkorps
DE WESTEREEN - Nu Jordi van Kammen (44) De Westereen verlaat, is hij ook 
genoodzaakt om te stoppen als brandweerman in zijn dorp. Maar liefst 
25 jaar zette hij zich met hart en ziel in voor het Westereender brand-
weerkorps. ,,Jordi is op en top hulpverlener. We zullen hem missen’’, zegt 
postcommandant Arend Bekkema van de brandweer in De Westereen. 

Tekst: Klasina van der Werf

Jordi was nog maar negentien jaar toen 
hij bij de brandweer in De Westereen 
begon. ,,Ik was de jongste’’, zo herin-
nert hij zich. In het dagelijks leven is 
hij wijkagent in de gemeente Oost-
stellingwerf dus het hulpverlenen zit 
hem in het bloed. Bij het korps in De 
Westereen is hij chauffeur en pomp-
bediende. Daarnaast maakt Jordi deel 
uit van het specialistische team voor 
technische hulpverlening. Deze teams 
zijn landelijk georganiseerd en worden 
onder andere ingezet bij instorting 
van gebouwen en constructies. Ook 
was Jordi tien jaar lang duiker bij het 
korps in De Westereen, net als Arend 
Bekkema die nu achttien jaar zijn col-
lega is bij de brandweer. ,,Dat duiken 
was een vak apart. Helaas hebben we 
dat specialisme sinds 2013 niet meer.’’

Heftig ongeval als brandweerduiker
Het meest heftige ongeval dat hij als 
brandweerduiker heeft meegemaakt 
weet Jordi nog goed. ,,Dat was op 26 
mei 2006 in Oostrum. Vier jongeren 
uit Ee kwamen daarbij om het leven 
omdat hun auto te water was geraakt. 

Ze hadden dezelfde leeftijd als mij en 
toevallig had mijn toenmalige vriendin 
connecties met de slachtoffers’’, vertelt 
Jordi. In de tijd dat hij brandweerman 
was heeft hij meer ernstige ongeval-
len meegemaakt waarbij bekenden 
om het leven kwamen, zoals de zoon 
van zijn voormalige voetballeider van 
VVZ. ,,Ik zat bij de kapper toen deze 
jongen met zijn fiets onder de sneltrein 
kwam. Zoiets vergeet je nooit weer.’’ 
Arend Bekkema stelt dat het op dat 
soort momenten zo belangrijk is dat je 
een team bent en dat je er met elkaar 
over kunt praten. Dat teamgevoel is de 
kracht van de brandweer in De Wes-
tereen. ,,We delen lief en leed met el-
kaar. Daarom kunnen we ook niemand 
missen’’, zegt Bekkema die daarmee 
doelt op het vertrek van Jordi. ,,We 
zijn niet alleen brandweercollega’s, 
maar ook vrienden geworden.’’

Als eerste in de brandweerauto
Grote branden maakte Jordi ook mee 
in de periode dat hij brandweerman 
bij De Westereen was. De brand bij 
het Lichtpunt en bij Mulder Agro in 

Kollumerzwaag staan in zijn geheu-
gen gegrift, maar ook de vlammenzee 
bij Van der Wal Hout in Noardbur-
gum zal hij niet snel vergeten. Zodra 
de pieper ging, begon voor hem de 
wedstrijd want Jordi wilde altijd in de 
eerste brandweerauto zitten. Zelfs als 
hij een nachtdienst had gedraaid bij de 
politie, en de pieper ging ’s ochtends 
om acht uur, dan reed hij meteen door 
naar de kazerne. ,,Ik weet niet wat dat 
is, ik wil er gewoon bij zijn’’, verklaart 
Jordi. Al langere tijd hadden hij en zijn 
vrouw het erover gehad om te verhui-
zen in de buurt van hun werk, maar 
de brandweer hield hem tegen. Nu de 
kinderen nog op de basisschool zitten 

en ze een mooi huis in Beetsterzwaag 
vonden, hakten ze de knoop door. 
,,Tot 25 februari blijf ik bij de brand-
weer in De Westereen, daarna ga ik 
het korps in Beetsterzwaag versterken. 
Nu de datum steeds dichterbij komt, 
vind ik het toch wel moeilijk.’’
Ook de brandweerploeg heeft het 
moeilijk met het vertrek van Jordi, stelt 
Arend Bekkema. ,,Hij staat voor ieder-
een klaar en is altijd bij de oefenavonden 
aanwezig. Naast een goede brandweer-
man is Jordi ook nog eens heel sociaal. 
We hebben aan een half woord genoeg.’’

Zaterdag 4 maart open middag
Het vertrek van Jordi heeft tot gevolg 
dat het korps van De Westereen op 
zoek is naar twee nieuwe brandweer-
vrijwilligers. ,,Ook met het oog op 
de toekomst zouden we er graag wat 

jongeren bij willen hebben. Om be-
langstellenden kennis te laten maken 
met het vak zijn ze van harte welkom 
om op zaterdag 4 maart van 13.00 
tot 16.00 uur langs te komen bij de 
open middag op onze kazerne aan de 
Roazeloane. Er zijn dan stands, een 
hoogwerker en een wrak die ‘geknipt’ 
kan worden. Want ons werk is meer 
dan alleen een brandje blussen’’, vertelt 
Arend. Het belangrijkste is dat iemand 
bij de ploeg past, voegt de comman-
dant eraan toe. ,,Een soort Jordi, al is 
daar vast geen tweede van te vinden.’’

Arend Bekkema en Jordi van Kammen zijn niet alleen brandweercollega’s, maar ook vrienden geworden. Foto: Klasina van der Werf

Voor vragen of meer informatie 
over de vacature kun je contact 
opnemen met Arend Bekkema, 
tel: 06-11374380.

De brandweerploeg van De Westereen met van links naar rechts in en op de auto: Willem Venema, Arjan v.d. Heide, Rinze Riemersma, Wiebe-Pieter Visser, 
Ridzert Veenstra, Andries Alting, Otto Larooi, Johan Gjaltema, Louw v.d. West, Albert Dantuma en Theun Elzinga. Op het dak van de kazerne van links naar 
rechts: Jordi van Kammen, Klaas Poelstra, Theunis Banga, Hendrik Jagersma. Voor de kazerne op de ladder: onder Pieter de Boer en boven Arend Bekkema.
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Geldig in week 7 zondag 12 t/m zaterdag 18 februari 2023

1.95 - 2.49

Per beker

1.-
TOT 59% KORTING 

Mona
Pudding
Alle bekers à 450 ml

Coca-Cola of Fanta

1.32 – 1.38

2 blikjes

1.-11
Alle blikjes à 25 cl, combineren mogelijk

Extra slim euro’s besparen

Sonnema
Berenburg
Fles 1 liter

15.49

Per fles

11.99

25%
KORTING

Hertog Jan of Alfa Pils  
Krat 24 flesjes à 30 cl

of Jupiler Pils Krat 24 flesjes à 25 cl
Per krat
Bijv. Hertog Jan Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

18.89 14.17
De actieprijzen variëren van 11.99 - 14.17
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‘De Tocht moet het échte 
Elfstedengevoel weer oproepen’
NOORDOOST-FRIESLAND - ,,Er komt dit jaar een Elfstedentocht’’, zo stelde 
Syb van der Ploeg tijdens de presentatie van de cast van de musical De 
Tocht. Meer dan 600 acteurs deden auditie voor De Tocht en 60 van hen zijn 
uitgekozen om mee te spelen, te zingen én te schaatsen. Van hen waren 
22 bij de presentatie aanwezig, onder wie Thijs Meester en Maike Boerdam. 

Tekst: Klasina van der Werf foto’s: Lucas Kemper

De Tocht gaat over vijf vroegere 
schaatsvrienden die elkaar in de loop 
der jaren door ruzie en afgunst uit 
het oog verloren zijn. In hun jongere 
jaren deden ze elkaar een belofte: als 
De Tocht ooit nog een keer komt, dan 
rijden we hem samen uit. ,,Het is een 
ontroerend verhaal, alles zit erin. Ik 
hou van muziektheater en vind het 
prachtig dat deze voorstelling ook nog 
in Friesland plaatsvindt. Meestal moet 
ik voor mijn werk naar de andere kant 
van de afsluitdijk, maar nu is het prak-
tisch om de hoek’’, stelt Thijs Meester 
uit Leeuwarden. Wat hij zich zelf nog 
kan herinneren van de laatste Elfste-
dentocht is dat hij de hele dag gehak-
ballen heeft staan draaien.

‘De Elfstedentocht 
heeft iets magisch’
Het is te hopen dat genoeg mensen het 
ook voor deze Tocht de moeite waard 
vinden om naar Fryslân te komen om 
de Elfstedentocht samen te beleven. 
,,Ik heb er vertrouwen in, want de 
Elfstedentocht heeft iets magisch, ook 
in de rest van Nederland’’, zegt Maike 
Boerdam uit Zeeland, 
die eerder al in de 
Dokkumer Bonifati-
uskapel te zien was in 
de musicals Bonifatius 
en Titus. Ze herin-
nert zich goed dat ze 
de Tocht der Tochten als meisje op tv 
volgde, samen met haar ouders. ,,Ik 
weet nog dat Evert van Benthem won, 
wat een held. Zelf schaatste ik in die 
tijd de vierstedentocht in Zeeland, een 
hele ervaring.’’ 

‘Ik kon niet schaatsen’
Toch is Maike in De Tocht de enige 
die de schaatsen niet hoeft onder te 
binden, want de vrouw die zij speelt 
– Boukje – is al overleden. Haar te-
genspeler Thijs Meester (Elfstedenve-
teraan Jelmer die de tocht wil schaat-
sen voor zijn overleden vrouw) moest 
daarentegen wél leren schaatsen en 
dat was in eerste instantie een strui-
kelblok. ,,Ik kon niet schaatsen, maar 
wilde deze rol zó graag dat ik keihard 
ben gaan trainen’’, stelt Thijs Meester 
die van zijn tiende tot zeventiende jaar 
in Kollum woonde en daar een paar 
jaar geleden nog te zien was in Het 
Kollumer Oproer. ,,Met Maike had 
ik zo’n klik, dat was heel bijzonder. 
Het schaatsen gaat nu al veel beter. 
In het begin gleed ik alle kanten uit, 
maar dankzij de begeleiding van een 
fantastische schaatscoach van de Sven 
Kramer Academy komt het helemaal 
goed.’’ 

‘Friezen zijn gastvrij’
Doordat de cast nu al druk aan het 
oefenen is om het schaatsen onder 

de knie te krijgen 
ontstaat er volgens 
de acteurs een echt 
groepsgevoel. Een 
gevoel dat past bij het 
motto van De Tocht: 
samen maakt alles 

sterker. ,,Hoe met elkaar te leven, daar 
gaat het in deze musical om, iets waar 
we in de wereld ook meer van kunnen 
gebruiken’’, stelt regisseur Eddy Hab-
bema, bekend van onder andere Aïda 
in Concert, PIAF, Titanic, Elisabeth, 

Cyrano, West Side Story, Sonneveld 
en Ja Zuster Nee Zuster. De betrok-
kenheid herkent Maike Boerdam ook 
van de tijd dat ze optrad in de Bonifa-
tiuskapel. ,,Ik merk nu ook weer hoe 
gastvrij de Friezen zijn. We worden 
hier met open armen ontvangen. Ik 
ben geboren en getogen in Zeeuws-
Vlaanderen en het valt me op dat zo-
wel Zeeuwen als Friezen trots zijn op 
hun afkomst.’’ 

‘Geen Hollands feestje’
Hoewel een groot deel van de cast 
uit andere delen van Nederland komt 
benadrukt Thijs Meester dat het geen 
‘Hollands feestje’ wordt. Thijs: ,,Der 

binne genôch Friezen dy’t foar en ef-
ter de skermen meiwurkje oan dizze 
produksje.’’ Musical De Tocht is een 
Nederlandstalige voorstelling met op 
passende momenten een Fries hart. 
Zo zingen Thijs en Maike een twee-
talig nummer, Sjoch my, geschreven 
door Sytse Broersma (bekend van De 
Kast). Thijs: ,,Het mooiste is dat De 
Tocht het échte Elfstedengevoel weer 
zal oproepen bij de mensen. Je zit er  
middenin met megagrote schermen, 
alle steden komen voorbij en er zijn 
zoveel special effects. Het wordt echt 
een hele belevenis en dat begint al 
vanaf het moment dat ze in de auto 
naar het theater stappen…’’

Na ruim 25 jaar 
wachten is het 
eindelijk zover!

Musical ‘De Tocht’ laat de magie 
van De Elfstedentocht tot leven 
komen in het speciaal gebouwde 
Friso Theater met een 360 graden 
ijsvloer van 2000 vierkante meter. 
Voor iedereen die ervan droomt 
om ooit nog een Elfstedentocht 
mee te maken: ‘It giet oan’! 

De Tocht is een initiatief van 
Madelène van Beuzekom uit 
Lemmer en Foppe van der Veen 
uit Leeuwarden. Madelène raakte 
op 9-jarige leeftijd al geïnspireerd 
door de Elfstedentocht die zij 
langs de Luts in Balk volgde. Als 
artiest reisde zij jarenlang over 
de wereld met Holiday on Ice en 
zo kwam ze op het idee om een 
voostelling op ijs te maken over 
de Elfstedentocht. Samen met 
Foppe van der Veen en Hans 
Staal (zakelijk directeur) wil ze de 
Elfstedenkoorts niet alleen over-
brengen op mensen die weer naar 
een tocht hunkeren, maar ook op 
de volgende generatie.

Op 4 maart 2020 werden de 
plannen gepresenteerd, maar toen 
kwam corona. Een jaar later bleek 
op de plek waar het eigen theater 
moest komen de grond vervuild 
te zijn. Het theater komt nu op 
het terrein van bouwbedrijf Friso 
op industrieterrein De Zwette in 
Leeuwarden, vlakbij de opstap-
plaats van de echte Elfsteden-
tocht. Friso zou het theater al 
bouwen en doet dat nu op hun 
eigen terrein. Als de musical niet 
meer gespeeld wordt, dan zal het 
bouwbedrijf het gebouw gebrui-
ken als nieuwe bedrijfshal.

Doel van de organisatie is om bij-
na een half miljoen mensen naar 
de musical te krijgen. Inmiddels 
zijn er 25.000 kaarten verkocht 
voor de eerste twee maanden. 
Bezoekers komen uit het hele 
land, zelfs uit België. De tribune 
heeft voor 1.460 mensen plek. De 
Tocht wordt in ieder geval dit jaar 
gespeeld met als streven tot en 
met medio 2024, als er tot die tijd 
genoeg kaarten worden verkocht. 
Na meerdere tegenslagen komt 
de finish dan nu echt in zicht: op 
1 oktober dit jaar moet de musical 
in première gaan.

Meer informatie en tickets: spek-
takel.musicaldetocht.frl

‘De Elfstedentocht 
heeft iets magisch, 
ook in de rest van 

Nederland’
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat

Wij zijn het goedkoopste adres voor al 
uw: vouwgordijnen, in-betweens, 
overgordijnen en vitrages. Ook verzor-
gen wij graag uw;  tapijt-, vinyl-, pvc-, 
laminaat- en marmoleum vloeren.De Pinksterblom 18 - De Westereen

info@aksis-administratie.nl
06 238 579 55

Simon Santema

www.aksis-administratie.nl

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.

Altijd en overal direct inzicht in je �nanciële 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 
cash�ow via het �nanciële dashboard. Zo bespaar je tijd en geld! 
Wil je meer informatie over mijn diensten en tarieven? Neem dan 
eens vrijblijvend contact op.

Fysiofitness De Vesteynde
Tijdens de fysiofitness werkt u op een verantwoorde 
manier aan uw lichamelijke conditie. De trainingen 
worden verzorgd door een fysiotherapeut of 
paramedisch fitness instructeur. Fitheid, conditie, 
krachttraining, preventie of ondersteuning van een 
andere sport zijn voorbeelden waarom dergelijke 
trainingsprogramma’s gevolgd kunnen worden.

Tarieven Fysiofitness
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 fitheidstest. Op basis van de resultaten 
van de fitheidstest en/of uw persoonlijke doelen wordt door de paramedisch fitness instructeur/
fysiotherapeut een trainingsprogramma gemaakt. De trainingsprogramma’s worden regelmatig 
geëvalueerd en aangepast. Ook voor het onderhouden van fitheid, 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 bedrijfsfitness 
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
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Sluiting basisschool roept 
nostalgische herinneringen op
KOLLUMERPOMP – De sluiting van cbs De Wegwijzer in Kollumerpomp was niet alleen een schok voor het dorp, 
ook voor oud-directeur Alle Vellenga en zijn vrouw Klaske sloeg het nieuws in als een bom. Van 1991 tot 2004 
was Alle directeur van deze school en ook Klaske was nauw bij alle activiteiten betrokken. ,,Dat wie sa yn dy 
tiid, as der in aktiviteit wie op skoalle, wie it hiele doarp derby belutsen.’’

Tekst: Klasina van der Werf

Alle Vellenga was vijftien jaar meester 
op de basisschool in Warns toen hij in 
de krant las dat er voor de basisschool 
in Kollumerpomp een directeur werd 
gezocht. ,,Ik woe wol graach in stapke 
omheech dus giene we nei De Pomp 
om te sjen oft it wat foar ús wie’’, vertelt 
Alle. Het jonge stel had drie kinderen 
van 8, 6 en 3 jaar. In die tijd was het nog 
verplicht om als directeur van de school 
te verhuizen naar het ‘skoalmastershûs’ 
in het dorp. Hoewel ‘skoanheit’ 
adviseerde ‘ik soe it net dwaan’ besloten 
Alle en Klaske met het gezin naar 
Kollumerpomp te verhuizen. 

‘Elkenien woe wol helpe’
,,It wie hurd wurkjen’’, zo herinnert 
Alle zich. Als kersverse directeur hield 
hij ervan om activiteiten op school te 
organiseren en het hele dorp erbij te 
betrekken. In die tijd woonden er zo’n 
vijfhonderd mensen in Kollumerpomp 
en er zaten ongeveer zestig kinderen 
op school. ,,Wy hienen fan alles bydein 
en besochten âlden en doarpsgenoaten 
der altyd by te belûken. Elkenien woe 
wol helpe, dat wurke fan twa kanten’’, 
vertelt Alle. Zo organiseerden ze paas-
maaltijden op school, een kerstwan-
deling door het dorp, in himmeldei, 
floralia, projecten en een seizoenstafel. 
Indrukwekkend was de jaarlijkse her-
denking op 15 april bij het verzetsmo-
nument aan de Soensterdijk, waarbij 
leerlingen van de Wegwijzer een krans 
legden bij het monument dat de school 
geadopteerd had. ,,Ik fertelde dan it 
ferhaal fan de Slach by Dokkumer 
Nije Silen, werby’t fjouwer minsken 
omkaam binne, want neist myn taken 
as direkteur stie ik ek foar de klasse.’’

‘Hoe ha wy dat hân?’
Ook acties voor het goede doel, ge-
zinsdiensten in de kerk en feestavon-
den met een compleet circus werden 
er georganiseerd. ,,Dan regele in boer 
út it doarp de striepakken by de piste 
en in technikus soarge foar de mu-
zyk. O ja, en der wie in famke mei in 
geit dy’t troch in hoepel springe koe’’, 
weet Alle. Klaske: ,,Allinne wegere dy 
geit op dy jûn om te springen. En it 
famke hieltyd mar wer besykje’’, lacht 
ze. Als vrouw van de schoolmeester 
werd ze in het dorp steevast ‘juffrouw’ 
genoemd en ook van háár werd ver-
wacht dat ze zitting nam in allerlei 
verenigingen. ,,Ik siet yn jeugdklups, 
by Vluchtelingenwerk, yn de tsjer-
keried, de kulturele komissie, ik wie 
frijwilliger by it doarpshûs, spyle fol-
lybal en dan hiene we thús ek noch 
trije lytse bern. Ik tink no wolris, hoe 
ha wy dat hân?’’

‘It wie in prachtige tiid’
,,We wiene noch jong’’, vult Alle haar 
aan. Ook hij was actief bij verschillende 
verenigingen. Zo was hij jarenlang 
voorzitter van dorpsbe-
lang, zat hij in het bestuur 
van de voetbalvereniging 
en de ijsbaanvereniging. 
Zodra er ijs lag werden er 
vanuit school schaatswed-
strijden georganiseerd. 
Ook daar waren weer ou-
ders en dorpsgenoten voor nodig, maar 
dat was nooit een probleem. ’s Zomers 
fietste Alle met de oudste kinderen 
van de school naar Lauwersoog om op 
schoolkamp naar Schiermonnikoog te 
gaan. ,,It wie in prachtige tiid.’’ 

Schooldirecteur was je altijd
Na veertien jaar werd Alle school-
meester in Kollum en vanaf dat mo-
ment diende het huis, waar vroeger 
de school achter was gevestigd, niet 
meer als schoolwoning. ,,Asto as 
skoaldirekteur net mear yn it doarp 
wennest feroaret de belutsenheid tink 
ik al’’, stelt Alle die het soms ook wel 
een nadeel vond om in het dorp te 
wonen, want schooldirecteur was hij 
altijd. Even snel de heg knippen was 
er voor hem niet bij, want dorpsbewo-
ners kwamen dan altijd even langs om 
een praatje te maken. ,,Mei sommigen 
hie ik in ferkapt 10-minutengesprek 
en oaren fregen my oft ‘master even 
150 kopieën meitsje woe’ foar tsjerke. 
Sa gie dat.’’

Jammer dat de school verdwijnt
In 2007 verhuisde het gezin naar 
Damwâld en daarmee verdween de 
‘schooldirecteur’ definitief uit het zicht. 
Een dorp als Damwâld is volgens het 
echtpaar niet te vergelijken met Kol-
lumerpomp. ,,Yn sa’n lyts doarp as De 
Pomp is de belutsenheid folle grutter. 

Derom is it ek sa jam-
mer dat de skoalle no 
út it doarp ferdwynt. De 
skoalle brocht echt leven 
yn ‘e brouwerij’’, zegt Alle 
die met een glimlach de 
foto’s en krantenknipsels 
bekijkt die ze uit die tijd 

hebben bewaard. ,,Sjoch dêr wie ik 
ferklaaid as Frank Sinatra, op de lêste 
skoaldei. Dan giene we mei alle bern 
ferklaaid troch it doarp en kamen de 
bewenners tefoarskyn om nei de op-
tocht te sjen.’’

Altijd buiten spelen
Nog altijd komen Alle en Klaske 
dorpsbewoners uit De Pomp tegen, 
als ze een fietstocht in die richting 
maken. ,,Dan stappe we ôf en ha we 
it der wer even oer’’, zegt Klaske. Ook 
hun kinderen hebben goede herin-
neringen aan de tijd dat ze daar op 
school zaten, maar ook na schooltijd, 
als ze met z’n allen buiten aan het 
spelen waren. Polsstok springen, op 
de fiets door het dorp of spelen op het 
schoolplein: ze waren altijd buiten. 
,,Elkenien paste op inoars bern.’’ Nu 
hun kinderen zelf heit en mem zijn 
en niet meer in een klein dorp wonen 
merken ze het verschil. 

Abrupt einde
,,It is skande dat it sa abrupt einige is’’, 
zegt Alle. Ook Klaske vindt het zonde 
dat het ‘kloppend hart’ nu uit het dorp 
verdwenen is, ook al wonen ze er zelf 
niet meer. ,,It is jammer foar jonge 
húshâldingen dat de bern no net mear 
moarns rinnend nei skoalle kinne. En 
de âlden treffe inoar net mear by it 
skoalplein. De skoalle wie sa belangryk 
foar it doarp, dat hasto as bûtenstean-
der net yn ‘e gaten.’’ Daarom vonden 
ze het jammer dat De Wegwijzer de 
laatste tijd zo negatief in het nieuws 
kwam, vanwege de sluiting en het le-
rarentekort. ,,Dat is spitich, want in 
protte bern en âlden ha foaral ek hiele 
moaie tiden hân op dizze skoalle!’’

Na ruim 120 jaar verdwijnt
de school uit Kollumerpomp

Cbs De Wegwijzer in Kollumer-
pomp is sinds dit jaar gesloten. 
Aanleiding is het lerarentekort. Er 
was geen vaste directeur meer, geen 
kwaliteitsondersteuner en sinds het 
afstoten van groep 7 en 8 was er nog 
maar één leerkracht over. Daar kwam 
bij dat vanuit de Onderwijsinspectie 
het oordeel ‘zeer zwak kwam’. Stich-
ting Arlanta, waar De Wegwijzer 
onder valt, moest met een verbeter-
plan komen, maar dat was zonder 
vast team onmogelijk. De 24 kinde-
ren uit groep 1 tot en met 6 hebben 
inmiddels een plekje op andere scho-
len in de buurt gekregen. 

Daarmee verdwijnt na ruim 120 
jaar het onderwijs uit Kollumer-
pomp. De eerste school is op 1 
oktober 1902 van start gegaan on-
der de naam ‘De Vereniging tot 
Stichting en Instandhouding van 
Scholen met de Bijbel in Kollu-
merpomp’. Het gebouw was ach-
ter de schoolmeesterswoning ge-
vestigd. Op 8 mei 1981 is er een 
nieuw schoolgebouw geopend dat 
geplaatst werd achter het dorpshuis. 
Vanaf dat moment kreeg de school 
de naam ‘De Wegwijzer’. Nu, ruim 
veertig jaar later, gaan de deuren van 
deze basisschool definitief dicht. 

 ‘In protte bern 
en âlden ha 

foaral ek hiele 
moaie tiden hân 
op dizze skoalle’

Alle en Klaske Vellenga bekijken de foto’s en krantenknipsels van de tijd dat ze nauw betrokken 
waren bij de activiteiten van cbs De Wegwijzer in Kollumerpomp. 

Het oude schoolgebouw, achter de schoolmeesterswoning.

Even snel de heg knippen was er voor Alle Vellenga niet bij, want schooldirecteur was je altijd.
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Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl

Ik ben er voor u.

Henk Jan van der Veen

Koop uw Westereender Keaplju cadeaubonnen bij Primera

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

•  Autotechniek P. Kempenaar
Swemmerloane 4 De Westereen
06-34526424

•  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

•  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

Fo
to

: 
Fo

to
gr

afi
e 

Ja
ap

 d
e 

B
oe

r

 



februari 2023 |  de Westereender |  11

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
‘Daar gaat ze, zoveel schoonheid heb ik nog nooit gezien.’ Heel veel men-
sen kennen waarschijnlijk de eerste regels van de Belgische  band: Clou-
seau. Ik moet hier altijd aan denken als ik een kievit in zijn baltsvlucht 
zie of als hij even een duikvlucht maakt en zo grandioos mooi neerstrijkt. 
Meer is het niet, mooier kan het eigenlijk ook niet in onze Friese weiden. 
Hoewel een baltsende watersnip of een parel als de grutto ook zeker niet 
misstaan. Het ballet van de weiden, veel mooier dan het zwanenwater. 
Toch zijn er overeenkomsten. Bij het ballet in de schouwburg heb je de 
stervende zwaan en in de weiden de ‘stervende’ weidevogels.

foto’s: Marcel van Kammen

Het weidevogelseizoen is nog maar 
amper in zicht, of het gedonder is weer 
in de glazen. De eerste rechtszaken zijn 
er inmiddels alweer. Ja, niet te begrij-
pen het gaat over beschermde dieren, 
waarin beide partijen argumenten aan-
dragen om wel of niet steenmarters te 
vangen c.q. te doden. Beide hebben 
daarbij sterke argumenten die in hun 
voordeel pleiten. Ik ben niet een voor-
stander van de jacht, waarbij alle preda-
toren in onze mooie regio afgeschoten 
moeten worden. Dat is het laatste wat 
ik wil, maar toch ben ik nu een voor-
stander van de vangst en het eventueel 
doden van steenmarters om weidevo-
gels te beschermen. Waarom? Omdat 
weidevogels mijn passie zijn? Nee, dat 
zou niet mogen, maar omdat weidevo-
gels bedreigd worden en de steenmar-
ter juist toeneemt. Totaal niet bedreigd 
wordt. De 400 steenmarters zullen we 
heus niet missen, ondanks dat het een 
prachtig dier is. 

Waarom moet het altijd tegen elkaar? 
Waarom is het een belangrijker dan de 
ander? Bepaalt de mens dit? Ja, inmid-
dels al. De mens wikt en beschikt, hoe-
wel het eerste steeds meer naar de ach-
tergrond verdwijnt. Is er überhaupt nog 
een toekomst voor vogels in de weide. 
De aarde warmt op, de velden worden 
steeds droger en vlakker. Vogels krijgen 
het moeilijker, predatoren makkelijker. 
Is dat niet gewoon realistisch? Moe-
ten we proberen weidevogels in grote 

reservaten te houden, zo mooi dicht 
bij elkaar. Dan moeten wij ze ook echt 
beschermen, ten koste van heel veel. Ja, 
ratten, marters, kraaien en ook vossen, 
dat gaat nog. Willen we als grootste ge-
deelte van de maatschappij wel afschie-
ten, maar hoe zit het met verwilderde 
katten of egels? Dat is andere koek. 
Ieder jaar weer hameren natuurorga-
nisaties erop om hun kat vooral in het 
voorjaar binnen te houden. Hoeveel 
mensen krijgen de geest van: daar doe 
ik aan mee! Heel weinig schat ik in. 
Wat de poes moet ook de ruimte heb-
ben. Ik denk dat we met zijn allen, dan 
bedoel ik honden en kattenliefhebbers, 
maar vooral alle dierenliefhebbers en 
met nadruk organisaties een keer op 
één lijn moeten zitten.

Zo ik ben mijn gram kwijt en heb 
inmiddels weer kaarten gereserveerd 
voor het ‘ballet van de weiden’, waar ik 
zoveel van kan genieten. Helaas mist in 
onze regio de dirigent van het prach-
tige orkest, de veldleeuwerik. Och, wat 
was het vroeger allemaal gewoon, och 
wat was het toen mooi. Maar wie de 

schoonheid van nu niet ziet, zoals de 
zeer fraaie grote zilverreigers, mist toch 
ook heel veel. De natuur is aan het 
veranderen, met en zonder de mens. 
Veranderingen waar we mee zullen 
moeten leren leven, maar dat wil niet 
zeggen dat we geen strijd moeten leren 
om het tij, of cynisch gezegd de vloed 
te keren. Ik hoop binnenkort weer te 
genieten van de paardenbloemen, ja zo 
simpel kan het zijn, de paardenbloe-
men. Eigenlijk is er weinig meer no-

dig om toe te leven naar het voorjaar, 
voor mij absoluut het seizoen waar ik 
van geniet. Oh, ja de vele, spontane en 
mooie reacties op de nestkastjes om die 
te plaatsen bij het kerkhof in De Wes-
tereen is overweldigend. Het heeft mij 
ontroerd en ik kan dan ook verklaren 
dat op beide kerkhoven zeer binnen-
kort nestkastjes geplaatst worden. Niet 
een, maar zeker 25. Bedankt.

De rode boot
HARLINGEN - Langzaam maar 
zeker kwam deze roodkeelduiker in 
beeld terwijl er een mooie rode boot 
op de achtergrond lag, hebbes! De foto 
was gelukt en de prachtige rode kleur 
van de boot zorgde voor een kleurrijke 
foto en de nodige ironie omdat de 
vogel ROODkeelduiker heet. Deze 
vogelsoort komt vaak in havens voor 
als het wat minder goed gaat met de 
vogel in kwestie. Wat dat betreft was 
de rode kleur niet alleen mooi maar 
tegelijkertijd ook onheilspellend. De 
haven van Harlingen zal waarschijn-
lijk de laatste rustplaats worden van 

deze mooie vogel. Deze foto is daar-
mee een (r)ode aan de roodkeelduiker.

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.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
Daging Kerrie of Roedjak

Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 23,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang
Kipfi let in Ketjapsaus 

Foe Yong Hai + 2 stokjes Kipsaté
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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Nij Talint Orkest zoekt 
muziekliefhebbers in 
Noordoost-Friesland
WESTERGEAST – ‘Elkenien kin muzyk meitsje’. Dat stelt Annewiep Bloem 
van Mear mei muzyk. Samen met dirigent en musicus Guus Pieksma 
maakt ze via Nij Talint Orkest mensen enthousiast voor samen muziek 
maken. Dat het concept werkt hebben Annewiep en Guus inmiddels al 
bewezen. Ruim zeventig nieuwe Nij Talint Orkesten brachten zij in het 
hele land tot leven. Nu zoeken ze ook in Noordoost-Friesland volwassenen 
zonder muzikale ervaring die samen willen leren om muziek te maken. 

Heb je ooit een blaas- of slagwerk-
instrument bespeeld? Of nog nooit, 
maar wil je het graag leren? Wil je 
ontdekken wat jij met muziek hebt? 
Lijkt het je geweldig om samen mu-
ziek te maken? Meld je dan nu aan 
voor het Nij Talint Orkest De Grutte 
Earen. Als cultureel antropoloog weet 
Annewiep inmiddels precies hoe je 

mensen moet werven voor dergelijke 
orkesten. ,,Gjin drempels en it plesier 
moat foarop stean’’, stelt de Friezin 
die haar roots in Wâlterswâld, Reits-
um en Burgum heeft. ,,Dat makket 
it foar my ekstra leuk om hjir in Nij 
Talint Orkest te starten.’’
Het initiatief komt van Eline de Vries, 
bekend van Tryater en afkomstig uit 

Westergeast. Voor de tweede keer 
organiseert zij dit jaar het Grutte Earen 
Festival in Burum en nam contact op 
met Annewiep. ,,Eline krige al faker de 
fraach fan minsken dat se graach muzyk 
meitsje woenen. De muzykferienings yn 
de regio sochten ek wegen om minsken 
entûsjast te meitsjen foar muzyk. Ien 
en ien wie twa. Se hat ús benadere om 
in Nij Talint Orkest te begjinnen en 
úteinlik op te treden by it Grutte Earen 
Festival yn septimber. In prachtich doel 
om nei ta te wurkjen’’, zegt Annewiep. 
Maar zover is het nog niet, want de 
organisatoren willen het meedoen 
aan de repetities juist laagdrempelig 
houden.

Het Nij Talint Orkest De Grutte 
Earen start in Westergeast. De eerste 
repetitie is op zaterdagochtend 25 
maart van 9.30 - 11.30 uur op boer-
derij De Hammerslag. Iedereen kan 
meedoen. Muzikale ervaring is niet 

nodig. De inspirerende begeleiding 
is in handen van Guus Pieksma en 
er zijn ervaren muzikanten om de 
nieuwe talenten te helpen. Deelne-
mers krijgen van de organisatie een 
instrument te leen. Naast het ontdek-
ken van je instrument en samen leren 
spelen is er ruimte voor ontspanning 
en gezelligheid. In totaal oefent het 

orkest tien keer op de zaterdagoch-
tend. ,,Dan silst fernimme dat ast 
mei syn allen muzyk makkest, dat 
it fuortdaliks al bêst moai heart. De 
earste entûsjaste minsken hawwe har 
al opjûn.’’

Meer informatie:
www.nijtalintorkest.nl/de-grutte-earen 

Titus Vogt draag het stokje over aan erik Kooistra

Wisseling van de wacht bij Jumbo Dokkum
DOKKUM – Titus Vogt (59) uit Dokkum heeft het stokje van ‘zijn’ Jumbo eind januari overgedragen aan de 48-ja-
rige Erik Kooistra. Nee, niet de Dokkumer ondernemer Eric Kooistra, waar veel mensen de nieuwe supermarktei-
genaar mee verwarren. ,,Ik ben Erik met een ‘k’, de arme tak’’, lacht Erik Kooistra uit Bolsward. In de volksmond 
wordt hij ook wel ‘de man van de supermarkten’ genoemd. 

Tekst: Klasina van der Werf foto: Marit anker

Erik Kooistra is geboren en getogen in 
Bolsward en komt uit een echte on-
dernemersfamilie. Na zijn studie Re-
tail Management begon hij als verte-
genwoordiger van kauwgum, Sportlife 
om precies te zijn. ,,Ik heb de super-
markt dus ook vanaf de fabrikanten-
zijde meegemaakt’’, vertelt Erik. In 
het jaar 2000 vroegen zijn vader en 
zijn oom Kooistra of hij ook in het su-
permarktenbedrijf wilde werken, een 
echt familiebedrijf met toen nog drie 
vestigingen. ,,Mijn opa is in 1926 be-
gonnen als groenteboer. In 2003 zijn 
we Jumbo geworden en met Dokkum 
erbij hebben we nu twaalf vestigingen, 
vooral in Fryslân en West-Friesland, 
maar ook in de polder.’’

Dokkum was voor Erik Kooistra een 
vrij onbekende stad. Tot voor kort had 
hij de omgeving alleen op zijn moun-
tainbike verkend. Titus Vogt kende hij 
al uit de tijd dat hij bestuursfuncties bij 
de Jumbo had. ,,Titus stond binnen de 

Jumbo bekend als één van de meest 
actieve eigenaren van Nederland’’, zegt 
Erik. Terugkijkend op de zeventien 
jaar dat Titus eigenaar was van de su-
permarkt kan hij dat bevestigen. ,,We 
hebben vaak de media gehaald. Met 
die parkeerplaatsen voor zwangere 
dames bijvoorbeeld, of de mannen-
avond’’, aldus de Dokkumer. Maat-

schappelijk ondernemen stond bij 
Titus altijd hoog in het vaandel. Vele 
sporters, lokale initiatieven en goede 
doelen in de regio heeft hij gesteund. 

Grote plannen
Toen Titus in 2005 met de ‘kleine’ 
Jumbo aan de Rondweg begon was 
deze supermarktketen nog onbekend 

in Dokkum. ,,Niemand kende de 
Jumbo. Toch was de parkeergarage on-
der de winkel al vrij snel altijd vol. Er 
ontstonden zelfs files op de Rondweg 
en mensen die met hun karretje vanuit 
de garage met de lift omhoog gingen 
moesten in de rij aansluiten’’, zo herin-
nert Titus zich. In 2012 nam hij de Su-
per de Boer aan de Hantumerweg over 
waar de Jumbo tot op de dag van van-
daag is gevestigd. De ondernemer had 
zes jaar geleden al het idee om deze 
vestiging te verbouwen. Grote plannen 
voor een aantrekkelijke parkeerplaats 
en het mooier maken van het gebied 
als onderdeel van de nieuwe stadsen-
tree draaiden op niets uit. ,,Dat terwijl 
het de ondernemers in de binnenstad 
veel extra bezoekers en omzet zou op-
leveren, zo is uit onderzoek gebleken’’, 
stelt Titus. Hij vindt het jammer dat 
hij er -tevergeefs – veel tijd, geld en 
energie in heeft gestoken.

Te lang achterom kijken wil Titus 
echter niet. Hij steekt liever energie 
in nieuwe dingen die ongetwijfeld 
op zijn pad komen. Dat de Jumbo nu 
voor een grote verbouwing staat was 
voor hem de reden om te stoppen. 
,,Het is een grote investering, dan zou 
ik nog tien jaar door moeten gaan, dat 
zie ik niet zitten’’, aldus de onderne-
mer. Hij is blij dat Erik Kooistra de 
Jumbo heeft overgenomen. ,,Hij heeft 
zijn sporen verdiend en durft – ook in 
deze moeilijke tijden – te investeren.’’ 

Erik ziet het als een voordeel dat deze 
winkel zichzelf al bewezen heeft. ,,Ik 
weet wat Titus hier heeft neergezet. 
Als ondernemer ben je altijd op zoek 
naar de parels. Dit is er één van.’’

Ander type ondernemer
Erik Kooistra benadrukt dat hij een 
ander type ondernemer is. ,,Ik ben 
multifranchiser en dat zullen de men-
sen onder andere merken doordat ik 
niet elke dag in de winkel ben. Bij ons 
bedrijf is alles meer centraal geregeld, 
wij zijn een andere organisatie en stu-
ren de supermarkten ook anders aan. 
Voor de werknemers en klanten zal 
er in eerste instantie verder niet veel 
veranderen, behalve dan dat de win-
kel straks anders wordt ingericht en 
ingedeeld. Er komt een centrale keu-
ken en van daaruit worden nog meer 
versproducten toegevoegd. Het wordt 
allemaal wat ruimer nu ook het pand 
van de Mitra erbij komt’’, legt Erik uit. 
Overigens was de verbouwing al in 
gang gezet voordat hij eigenaar werd. 
Half mei moet de vernieuwde super-
markt helemaal klaar zijn. Vanaf dan 
zal ook de naam ‘Jumbo Kooistra’ op 
de gevel prijken.

Ondertussen bereidde Titus Vogt zich 
al geruime tijd voor op zijn vertrek. 
,,Ik heb er naar toegeleefd. Mijn werk 
was mijn hobby en ik heb het enorm 
getroffen met het team en de trouwe 
klanten.’’ Hij blijft zich inzetten voor 
de Stichting Ik Ben Wil, die hij op-
richtte om aandacht te vragen voor 
Alzheimer. Gezicht van de stichting 
was zijn inmiddels overleden moeder 
die Alzheimer had. Bij de overdracht 
van de Jumbo kreeg Titus een donatie 
van €2500,- voor de stichting. Erik: 
,,Ik ben mijn moeder ook verloren aan 
Alzheimer, dus we hebben meerdere 
raakvlakken.’’

Met de tijd mee
Plannen voor de toekomst heeft de 
nieuwe eigenaar genoeg. ,,We moeten 
met de tijd mee. Ik zal dan ook veel 
duurzaamheidsmaatregelen doorvoe-
ren en ‘slimmer’ werken staat centraal. 
De tijd van handmatig prijskaartjes 
wisselen is straks voorbij, dat wordt 
gedigitaliseerd. Ook komen er meer 
zelfscankassa’s bij, al moeten we daar 
op een goede manier mee omgaan 
want in tijden van inflatie is de kans 
op diefstal weer groter. Wat dat betreft 
zijn het zware tijden. De verkoopprij-
zen stijgen om alle kosten te kunnen 
dekken. De wereld verandert en wij 
veranderen mee. Maar wat blijft is dat 
wij de laagste prijs garanderen.’’  
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging | Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

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

 www.elkander.frl

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

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

Onze locaties in Dantumadiel

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

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

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

     Strandweg 1 9976 VS Lauwersoog 

Kijk op chalet.siblu.nl of kom langs bij ons showterrein aan de Strandweg 

Geen verhuurplicht en vervangingsplicht 

Een eigen vakantiechalet? 

0519 349 133     sales.lauwersoog@siblu.nl 

Ervaar altijd vakantiegevoel, dicht bij huis 

Uniek gelegen park tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer  

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

DSG AUTOMAAT

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

FORD FIESTA 1.0 STYLE ESSENTIAL

5DRS airco, Ford radio/cd/usb met 
navigatie, centrale vergrendeling, 
elek. ramen, enz. 
bj 2016 - 68.801 km € 9.950,-

KIA NIRO 1.6 GDI HYBRID EXECUTIVE

LINE airco/ecc, radio + nav., park.hulp
achter +camera, l.m.velgen, trekhaak,
cruise ctrl van 1e eigenaar LUXE UITV. 
bj 2019 - 45.080 km  € 24.995,-

RENAULT CAPTUR 1.3 TCE INTENS

130PK airco/ecc, Renault radio dab+/
usb, nav. groot scherm, cruise ctrl, 
park.sens. achter HOGE INSTAP+ZIT
bj 2020 - 14.562 km  € 23.950,-

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I X-PLAY 5DRS

airco, radio nav. via Android/Apple-
carplay, elek. ramen, achteruitrij cam.
4-seiz.banden, reservewiel LUXE UITV.
bj 2019 - 68.797  € 10.995,-

VOLKSWAGEN 
POLO 1.0 TSI
COMFORTLINE 

BUSINESS

airco, Volkswagen radio dab+ met navigatie, 
parkeersensoren voor en achter, cruise control, 
led-dagrijverlichting, elek. ramen voor en achter
bj 2018 - 82.331 km                            € 18.995,-

Boersma vertrouwd met service
• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens 
 (ook hybride en elektrische auto’s!), campers en caravans
• APK-keuringsstation         •  Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

AUTOMAAT
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Sniebalje
Dit ferhaal spilet him ôf yn de tiid 
doe’t ik noch tocht dat ús bern my 
altyd presys fertelden wat der foar-
fallen wie.

Op in dei, doe’t de bern al nei skoa-
lle ta wienen, sei ús buorman: 
‘Eelkje, hasto wol sjoen dat der by ús 
in rút ynsmiten is? Dat moat mei it 
sniebaljen kaam wêze en der wurdt 
sein dat jimme jonge it dien hat’. 
Ik sei dat ik de bern der net oer 
heard hie, mar dat ik harren der tus-
ken de middei fuort nei freegje soe. 

Doe’t ik ûnder iten oer it stikkene 
rút begûn en oan ús jonge frege of ’t 
hy dat dien hie, sei er: 
‘Nee hear, dat is Durk syn skuld.’ 
Dat ik sei de middeis tsjin buorman 
dat er de ferkearde op it each hie, 
want dat ús jonge sein hie dat Durk 
it dien hie.

Dyselde dei slûch ik de stofdoek by 
de foardoar út en kamen der krekt in 
pear buorjonkjes foarby fytsen. 
De iene sei: ‘Sjoch, der is in rút stik-

ken by it kafetaria.’ 
‘Ja’, sei de oare, ‘dat hat Henk fan 
Pyt en Eelkje dien.’ 
Ik wist net wat ik hearde en frege 
de bern of ’t sy der wis fan wienen 
dat hja der wier neat mei te krijen 
hienen. 
‘Ja hear’, sei de iene, ‘ik ha it sels 
sjoen’. 
Ik wist net wat ik der oan hie.

Doe’t ús jonge de middeis út skoalle 
thús kaam sei ik tsjin him: 
‘Sikko seit datsto dat rút hjir njon-
ken ynsmiten hast. Hoe sit dat no 
eins?’ 
‘No’, sei er, ‘ik soe Durk bekûgelje 
mei in sniebal, mar doe bukte Durk 
en gong de sniebal troch it rút hin-
ne. Dus it is Durk syn skuld.’

Ik ha de fersekering fuort belle en 
buorman it ferhaal útlein. 
Dy koe der gelokkich wol om laitsje 
en tenei frege ik efkes wat fierder 
troch, foardat ik wer in ferhaal leau.

Eelkje Postmus

ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

DE WESTEREEN TOEN UIT DE OUDE FOTODOOS...

DDee  ffrreeoonnddiinnnneenn  yynn  mmyynn  lliibbbbeenn  

 

De freondinnen yn myn libben                  

Hja binne nea ferdwûn 

Fanôf foto’s sjogge hja my alle dagen oan 

Harren lichem ha ik ferkend 

Tsjinoer harren ha ik mysels bekend 

Hja ha my leard: it komt derop oan 

 

De freondinnen yn myn libben 

Nea binne hja wei 

Tusken myn earen tôgje ik harren mei 

Tsjinoer harren bin ik in puber bleaun 

Mannich fers haw ik op harren skreaun 

Hja binne foar myn eagen eltse dei 

 

De freondinnen yn myn libben 

Hja diene it uterste yn my ûntweitsjen  

It alderlichtste koe my reitsje 

Ik kaam oan harren doar 

Mei in fleske, in blomke, of it ien of oar 

Om it tegearre smûk te meitsjen 

 

De freondinnen yn myn libben 

Nea sil ik harren ferjitte 

Harren stim, gestalt en hoe oft hja hjitten 

As de muze Erato 

Wiene hja myn lyryske kado 

By myn lêste adempûst komme hja my temjitte 

 

 

PPiieetteerr  vvaann  ddeerr  ZZwwaaaagg  

SSttrreeeekkddiicchhtteerr  ffaann  NNooaarrddeeaasstt--FFrryyssllâânn  
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Hier woonde vroeger de petroleumboer
Dit is nu waar de Industrieweg is, 
links het huisje waar toen de petro-
leumboer woonde (Liekele Steringa). 
De foto is op de Facebookpagina van 
De Westereen Toen geplaatst door Jan 
Lourens en leverde mooie reacties op. 
Hij weet nog goed dat Liekele ‘pete-
rolie’ zaterdagsmorgens langs kwam 

met de bakfiets. ,,Zelfs het geld rook 
naar petroleum…’’ Rechts is de boer-
derij van Lieuwe Wiegersma te zien. 
,,Oh sa moai, toutsje springe yn ‘e stal, 
yn it hea boartsje, yn it lân… Ik wie 
der elke snein, mis hun noch steeds’’, 
zegt Trijnie de Vries in een reactie op 
Facebook.

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 

De Alvestêdetocht fan 1985
In skat oan ynformaasje en moaie, âlde 
foto’s binne der te finen yn it Streek-
argyf Noardeast-Fryslân, fêstige yn 
itselde gebou as de bibleteek oan de 
Brokmui yn Dokkum. It Streekargyf 
makket ûnderdiel út fan de gemeente 
Noardeast-Fryslân en wurket fan 
dêrút foar de eardere gemeenten Don-
geradiel, Ferwerderadiel, Kollumerlân 
c.a. en Dantumadiel.

Pieter van der Bij, meiwurker by it 
Streekargyf, siket apart foar De Wes-
tereender alle moannen in âlde foto 
fan de regio Noardeast-Fryslân út dy 
argiven.  Dy sille sûnder mis oantin-
kens oproppe by de lêzers oan (lang) 
ferfleine tiden. Lykas dizze foto fan 
de Alvestêdetocht  op 21 febrewaris 

1985, alwer benei fjirtich jier lyn.

It wie heal jannewaris 1985 al in kear 
oerbettere en yn febrewaris noch wer 
in kear útsteld. Mar doe koe der troch 
foarsitter Jan Sipkema mei de leginda-
ryske wurden: It sil heve wer! nei 22 
jier wer in Alvestêdetocht oankundige 
wurde. Woansdei 21 febrewaris 1985 
wie de dei en it hie net in dei letter 
moatten. Yn ‘e rin fan de dei kaam 
troch teiwaar hieltiten mear wetter it 
iis op. Op ‘e foto is de 11-jierrige Cora 
Postma út Burdaard foarhûs op ‘e 
Dokkumer Ie sinasapels oan it útdie-
len oan toerriders. “Wy fregen it pu-
blyk om sinten en kochten it fruit by 
Jan ‘Spar’ (Spijksma), de winkelman 
yn Burdaard.”   

Hoe het ooit begon...
De opa van Erik Kooistra, de nieuwe 
eigenaar van de Jumbo in Dokkum (zie 
pagina 13), is op deze foto met de hon-
denkar boodschappen aan het venten. 
Zo startten Ynze Kooistra en zijn zoon 
Yke in 1926 in Bolsward de verkoop 
van groente en fruit aan huis. De zaken 
gingen goed en na twee jaar waren ze 
genoodzaakt om te verhuizen, de pro-
ducten werden voortaan in een klein 
winkeltje in Bolsward verkocht. In 1934 
werd het pand verruild voor een naast-

gelegen, groter pand. In 1968 werd, na 
overname van enkele winkelpanden, op 
de Jongemastraat een pracht van een 
supermarkt geopend. Kooistra Super-
markten bleef groeien. In 2002 werd 
besloten dat Kooistra Supermarkten 
over zou gaan naar een grotere keten 
als franchisenemer van de Jumbo Su-
permarkten formule. Nu, bijna 100 jaar 
later, heeft Kooistra de Jumbo in Dok-
kum overgenomen en daarmee komt 
het totaal aantal vestigingen op twaalf.
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mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Wij leveren:

tegen betaalbare tarieven!!!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Uw betaalbare administratieve 
sparringpartner!

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

financiële administratie | belastingaangiften | jaarrekeningen | startersbegeleiding

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
Amaretto kof� e vlaai € 6.95
Cake donuts  2 voor € 3.60
(karamel, chocolade, lemon & advocaat)

Cranberry suikerbrood € 3.95
6 gesorteerde bolletjes € 2.85

Elke maandag 

4 broden  € 9,15 
(wit, bruin of volkoren)

Vanaf 1 maart gewijzigde openingstijden!!

Maandag 8.30 - 12.30  |  13.30 - 17.30
Dinsdag 8.30 - 12.30  |  s’middags gesloten!
Woensdag gesloten!
Donderdag 8.30 - 12.30  |  13.30 - 17.30
Vrijdag 8.30 - 12.30  |  13.30 - 17.30
Zaterdag 7.30 - 13.00  |  s’middags gesloten!

Aanbieding
Amaretto kof� e vlaai € 6.95
Cake donuts  2 voor € 3.60
(karamel, chocolade, lemon & advocaat)

Cranberry suikerbrood € 3.95
6 gesorteerde bolletjes € 2.85

Elke maandag 

4 broden  € 9,15 
(wit, bruin of volkoren)
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Cake donuts  Cake donuts  Cake donuts  2 voor2 voor2 voor € 3.60€ 3.60€ 3.60
(karamel, chocolade, lemon & advocaat)(karamel, chocolade, lemon & advocaat)(karamel, chocolade, lemon & advocaat)

Cranberry suikerbroodCranberry suikerbroodCranberry suikerbrood € 3€ 3€ 3...959595
6 gesorteerde bolletjes6 gesorteerde bolletjes6 gesorteerde bolletjes € 2€ 2€ 2...858585

Aanbieding
Amaretto kof� e vlaai € 6.95
Cake donuts  2 voor € 3.60
(karamel, chocolade, lemon & advocaat)

Cranberry suikerbrood € 3.95
6 gesorteerde bolletjes € 2.85

Elke maandag Elke maandag Elke maandag 

4 broden  4 broden  4 broden  € 9,15 € 9,15 € 9,15 
(wit, bruin of volkoren)(wit, bruin of volkoren)(wit, bruin of volkoren)

Elke maandag 

4 broden  € 9,15 
(wit, bruin of volkoren)

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

Nieuwsgierig geworden?  Scan de code en kijk op:

https://www.vriendenprogramma.info en https://www.poptalk.nl

of kom langs in mijn kindercoachpraktijk in de Triemen 27.

Samen met jouw kind zorg ik door het
Vriendenprogramma en POPtalk  dat jouw kind: 
• weerbaar wordt

• emotioneel veerkrachtiger wordt

• angsten de baas is

• zelfvertrouwen opbouwt

•  piekeren en stress kan 

aanpakken 

e Rinne 
C O A C H I N GM i

e Rinne 
C O A C H I N GM i

De Triemen 27
9296 MC
Triemen
martje@meirinne.nl
www.meirinne.nl

Martje Nauta-Merkus

06-29489599

volg mij op:

Kindercoach
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Warme truiendagtrui gemaakt 
van wol uit Oosternijkerk
OOSTERNIJKERK - Supertrots is Tineke van der Zweep (54) uit Oosternij-
kerk dat haar wol is gebruikt voor een ontwerp voor de landelijke warme 
truiendag  van 10 februari 2023. Het gaat om grijs gemêleerd garen van 
de witte en de blauwe texelaar met als inspiratie de kleuren van een 
kokkelschelp.  De wol is honderd procent Waddenwol dat is gesponnen in 
Tineke haar eigen wolspinnerij Wad’n Wolletje. ,,Het is mooi om te zien 
wat voor prachtige creaties er gemaakt kunnen worden van mijn produc-
ten. Zo’n trui is eerlijk, duurzaam, lekker warm en heel belangrijk: Het 
gaat wel 30 jaar mee.’’

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Tineke van der Zweep is in Leens ge-
boren en woont sinds haar 22e in Frys-
lân. Meer dan 25 jaar was ze leiding 
gevende in de schoonmaakbranche 
totdat ze op haar vijftigste bedacht: ik 
wil eens wat anders. Breien was altijd 
al haar hobby en ze had de opleiding 
voor Mode en Kleding gevolgd in 
Groningen. Dat was in een tijd dat 
nog niet bekend was wat voor impact 
goedkope kunstvezels, zoals polyester, 
voor het milieu hebben. Toen Tineke 
een paar jaar geleden in Noordwolde 
voor het eerst in aanraking kwam met 
machines die wol verwerken wist ze 
meteen: ‘Dit is ‘t!’

Museumwaardige machines
In coronatijd begon ze in haar woon-
boerderij in Nes haar hobby uit te 
breiden door een ambachtelijke spin-
lijn aan te schaffen. Via via ontdekte 
ze dat er in Roemenië machines te 

koop stonden die wol kunnen verwer-
ken zoals vroeger. Ze is afgereisd naar 
Roemenië om de machines te testen 
en kreeg uitleg over de werking. ,,Het 
zijn museumwaardige machines uit 
1918. Het is toch  fantastisch dat deze 
gietijzeren machines zo groot als een 
auto met een gewicht van ongeveer 
600 kilo per stuk na zoveel jaren nog 
steeds goed werken’’, stelt Tineke. Met 
een  vrachtwagen zijn de machines 
naar Nes gebracht. Ze werden hele-
maal uit elkaar op pallets afgeleverd. 
,,Toen begon het uitzoeken, reviseren 
en schoonmaken. De machines had-
den twintig jaar stilgestaan, dus het 
duurde even voordat ik ze weer aan de 
praat kreeg maar het is gelukt. Hoe? 
Door logisch na te denken, kijken, 
analyseren, machines laten draaien 
en uitproberen’’, vertelt Tineke die de 
kneepjes van het vak inmiddels kent 
en zelf sleutelt bij storingen. Mede 

dankzij hulp van oud-werknemers van 
de Aabe-spinnerij Tilburg is het alle-
maal goed gekomen. ,,Van deze men-
sen heb ik veel machine- en wolkennis 
verkregen. Daar ben ik blij om, want 
wol-selecteur en machine-afsteller is 
een verdwenen beroep in Nederland.’’

Taboe op wol
Het grootste misverstand over wol is 
volgens Tineke dat mensen denken 
dat het kriebelt. ,,Dat is absoluut niet 
zo. Het prikgehalte en de kwaliteit 
van een garen hangt af van het scha-
penras, welke delen van een schapen-
vacht wordt gebruikt, de leeftijd van 
een schaap, het reinigingsproces, de 
manier van scheren en spinnen maar 
ook hoe gezond de vezel is. Vind je 
het toch kriebelen? Even doorzet-
ten, de scherpe randjes van de vezels 
moeten slijten. Ik heb ontdekt dat de 
mooiste schapenvachten afkomstig 
zijn uit het Waddengebied. Dit heeft 
te maken met de vette kleigrond en 
voedzame grassen, een frisse zeebries 
en geen uitlaatgassen’’, legt Tineke uit. 

Zij werkt dan ook samen met boe-
ren uit Engwierum, Metslawier, Nes, 
Ternaard, Peasens-Moddergat en 
Schiermonnikoog. Ook heeft ze zelf 
een aantal schapen in 
Oosternijkerk waarvan 
ze de wol gebruikt. ,,Als 
er een lammetje wordt 
geboren denk ik niet ‘wat 
schattig’, maar ‘weer een 
mooi wolfabriekje’.’’

Wolwerkplaats
De verwerking van wol is zeer inten-
sief en daarom  werkt Tineke zeven 
dagen per week van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat en krijgt hulp van 
vrijwilligers en stagiaires van MBO-
Fashion opleidingen. Na het scheren 
van de vachten worden deze met zorg 
geselecteerd en gewassen. De gewas-
sen vachten worden gedroogd in de 
zeewind en met zes verschillende mu-
seumwaardige machines verwerkt tot 
garen. Zeker in de coronatijd waren 
er steeds meer mensen uit binnen- en 
buitenland die belangstelling had-

den voor de geverfde en gekaarde wol 
van Tineke. ,,Dat komt mede door de 
verschillende kleuren die ik te bieden 
heb en dit materiaal spint fantastisch. 
Daarnaast ben ik ook de enige in Eu-
ropa die deze gekaarde rollen maakt. 
Bijzonder is ook dat de vachten van 
schapen die het landgoed van Paleis 
Soestdijk begrazen in Oosternijkerk 
worden verwerkt.’’

Warme Truiendag
Zelf richt Tineke zich steeds meer op 
aardekleuren. Haar inspiratie zijn de 
kleuren van de schelpen die ze vindt 
achter de zeedijk bij Nes. Daar is in 
haar Waddenwol-lijn zelfs een ‘schel-
penlijn’ uit ontstaan. Vooral de on-
regelmatig gesponnen draad van de 
garenlijn Waddenwol Vloed is popu-
lair en deze kleur wordt ook gebruikt 
voor de trui die speciaal ontworpen en 
gebreid is voor de Warme Truiendag 
2023. Het ontwerp is van Carolien 
Evers en haar patroon is in het kader 
van Warme Truiendag gratis te down-

loaden op warmetruien-
dag.nl. Het ontwerp is 
voor de gevorderde brei-
ster. 

Tineke is nog altijd blij 
dat ze van haar hobby 
haar werk heeft gemaakt. 

Ze kan er inmiddels van bestaan. Naast 
de verkoop van wol geeft ze drie zater-
dagen per maand spindagen, diverse 
workshops met de producten die bij 
Wolspinnerij Wad ’n Wolletje wor-
den gemaakt en liefhebbers kunnen 
hier wollen sokken, mutsen, shawls en 
polswarmers kopen. Ook geeft Tineke 
rondleidingen voor kleinere groepen 
(8- 15 personen) om te laten zien wat er 
allemaal nodig is om garen machinaal te 
spinnen, oftewel: van vacht tot pracht.

Meer informatie: 
www.wolspinnerij.com

‘De mooiste 
schapenvachten 
komen uit het 

Waddengebied’

Dit is de trui die voor de warme truiendag 2023 
is ontworpen en gebreid door Carolien Evers met 
de ‘vloedlijn’ van Waddenwol uit Oosternijkerk. 
Foto: Eva Broekema
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Huren in
Twijzelerheide?
Er zijn nog enkele huurwoningen 
beschikbaar op de Bjirkewei (circa 85m2).

In het gezellige dorp Twijzelerheide worden gloednieuwe 
beneden en bovenwoningen gerealiseerd, 2 slaapkamers, 
luxe keuken met inbouwapparatuur en nabij diverse 
voorzieningen zoals de bakker, supermarkt en winkels. 
Voor meer info neem contact op met makelaardij Hoekstra, 
wij helpen u graag verder.

hurenbijhoekstra.nl

0511-422942
info@handelsondernemingschaafsma.nl

- Machinale houtbewerking
- Kozijnen & ramen
- Constructie- & sierhout
- Gevelbekleding
- Plaatmateriaal
- Tuinhout
- Isolatie
- Staal
- Bestrating
- Dakbedekking
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Humanitas zoekt gastgezinnen Kind aan Huis 
NOORDOOST-FRIESLAND - Wil je met je gezin iets betekenen voor een kind 
of jongere (0-17 jaar) die behoefte heeft aan een ‘thuis in een ander 
huis’. Humanitas zoekt gastgezinnen die hun huis en hart willen openstel-
len en aandacht, tijd en ruimte willen geven aan kinderen.

Binnen Kind aan Huis wordt een 
kind (0-17 jaar) voor een dag of mid-
dag opgevangen door een gastgezin. 
Sommige kinderen die opgroeien in 
een lastige situatie vinden het fijn om 
zich in een ander huis thuis te kun-
nen voelen en daar warmte en aan-
dacht te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld 
kinderen uit een gezin zonder sociaal 
netwerk, kinderen uit een erg druk 
en hectisch gezin of jongeren die de 
steun van een volwassene missen. Er 
zijn ook ouders die het (alleen) op-
voeden zwaar vinden en behoefte 
hebben aan tijd voor zichzelf. Als uit-
gangspunt geldt dat een kind of jon-
gere kan meedraaien in het alledaagse 
leven van een gastgezin. 

Positieve aandacht
Een gastgezin stelt huis en hart open 
voor een kind of jongere. Het kind 
komt een dag of middag bij het gast-
gezin, krijgt positieve aandacht en 
doet mee met de normale gang van 
zaken in het gastgezin. Op deze wijze 
heeft de ouder van het kind even tijd 
voor zichzelf of voor andere kinderen. 
De definitie van ‘gastgezin’ is breed: dit 
kan een gezin zijn met opgroeiende 
kinderen en ook een (echt)paar of al-
leenstaande. Wat telt is dat het gast-
gezin en het kind of de jongere zich 
thuis voelen bij elkaar. Indien de jon-
gere uit het buitenland komt, kan het 

gastgezin bijdragen aan het aanleren 
van de Nederlandse taal en cultuur.

Wat doet een gastgezin?
Een gastgezin biedt de mogelijkheid 
om een kind of jongere te laten deel-
nemen aan het dagelijkse gezinsleven. 
Voor sommige kinderen en jongeren 
die opgroeien in een lastige situatie, 
is het fijn af en toe ook even thuis te 
kunnen zijn in een ander huis. Ook 
kan een gastgezin steun bieden aan 
een jonge vluchteling. Dit kan een 
middag in de week, een weekend in 
de maand, een vakantieweek of een 
andere periode zijn. Dit is afhankelijk 
van wat het gezin wil bieden en wat 
het kind nodig heeft.  

Wat vragen we?
Gastgezinnen met een open blik en 
affiniteit met kinderen, die flexibel 
zijn en energie hebben. Hoeveel per-
sonen je huishouden telt is niet van 
belang. Humanitas biedt scholing, 
ondersteuning door een coördinator 
en uitwisseling van ervaringen met 
andere gastgezinnen. 

Voor meer informatie of het aanmel-
den voor een kennismakingsgesprek, 
neem contact op met coördinator 
Margriet Verloop,  
m.verloop@humanitas.nl
of tel. 06-51386583.

Buurtwens van Lukas valt in de 
smaak bij RegioBank
DE WESTEREEN - RegioBank De Westereen zet zich al jaren in voor een 
leefbare buurt. Daarom hield RegioBank ook vorig jaar weer een 
buurtwenscampagne. Eén van de deelnemers was Lukas Kamstra. 
Hij wenste een groot voetbaldoel. ,,De bal vliegt nu vaak over de 
schutting naar de buren wat overlast geeft in de tuin’’, vertelt Lukas. 
Op het betreffende veldje voetballen dagelijks zes tot tien kinderen. 
,,Een stevig doel waar we partijtjes kunnen spelen zou een superca-
deau zijn’’, stelt Lukas namens de voetbaljongens en – meiden.  

Hoewel deze buurtwens niet vol-
deed aan de gestelde voorwaarden, 
vond RegioBank De Westereen het 
zo’n mooi initiatief dat ze Lukas 
toch even in het zonnetje wilden 
zetten. Als voetballiefhebber heeft 
Lukas een passend cadeau gekre-
gen, een voetbal van het WK 2022.

Waarom wij ons inzetten voor een 
leefbare buurt

Een buurt waar iedereen prettig 
woont, werkt en leeft is belangrijker 

dan ooit. RegioBank speelt al meer 
dan 100 jaar een verbindende rol in 
de buurt. ,,En dat blijven we doen, 
samen met onze eigen medewerkers, 
Zelfstandig Adviseurs en partners. 
Zo stimuleren we de lokale betrok-
kenheid en saamhorigheid. Want een 
mooiere samenleving begint in de 
buurt’’, aldus adviseur Arend van der 
Veen van RegioBank De Westereen.
Meer informatie: www.regiobank.nl

Lukas Kamstra krijgt van Arend van der Veen 
geen doel, maar wel een mooie voetbal.

Restaria Rinse’s over op 
huisgemaakte verse friet

DE WESTEREEN - Hoewel ze beslist niet ontevreden waren over de kwaliteit 
van hun friet is Restaria Rinse’s medio januari overgestapt naar huisge-
maakte friet van verse aardappelen. Bij Rinse’s zijn ze vooruitstrevend, 
altijd op zoek naar nieuwe en betere producten. 

,,Na een testfase hebben we besloten 
om ook voor onze friet terug te gaan 
naar de bron, pure verse aardappelen, 
nieuw voor deze regio”, aldus Johan 
Gjaltema van Restaria Rinse’s. Deze 

friet is puur natuur, niet droog, kro-
kant en smaakt naar aardappel. Bij 
Rinse’s wordt de friet voorgebakken in 
plantaardige olie en dat proef je.

Ouderen voor ouderen in de 
Trynwâlden en omstreken
GYTSJERK - Toen 2019 zorginstelling Patyna min of meer een punt zette 
achter de opvang van mensen met dementie in de Trynwâlden, destijds 
bekend onder ‘Noflik Wenjen’, dreigde er een lacune te ontstaan. Dick 
Provoost uit Gytsjerk ondervond dat van nabij, want zijn moeder woonde 
in Noflik Wenjen en zou dus misschien moeten verhuizen.

Tekst: bonne Stienstra foto: Marcel van Kammen

Provoost nam het initiatief tot het op-
richten van een stichting, die onder de 
naam Trynwâlderein sinds 2020 actief 
is in de dorpen Aldtsjerk, Readtsjerk, 
Oentsjerk, Gytsjerk  Tytsjerk, Ryptsjerk, 
Wyns en Bartlehiem. Wie de uitgebrei-
de doelstelling – en meer informatie - 
wil lezen, kan die vinden op trynwâlder-
ein.nl maar bondig samengevat komt 
die erop neer: ouderen voor ouderen.

In aanvulling op de professionele zorg, 
die in de loop der jaren alleen maar 
schraler is geworden, kunnen oudere 
vrijwilligers andere ouderen te hulp 
schieten als het gaat om vervoer, zie-
kenhuisbezoek, het onderhouden van 
de tuin, het maken van een wandeling 
of voor zomaar een praatje om voor 
even de eenzaamheid te doorbreken.

Bestuurslid Hetty Sibma erkent, dat 
veel van deze activiteiten nu al gebeuren 
door buren en familie. ,,Maar niet ie-
dereen heeft behulpzame buren, niet ie-
dereen heeft de familie vlakbij wonen.’’ 

Uit elk eerder genoemd dorp zit een 
vertegenwoordiger in het platform, 
dat het dagelijks bestuur van Tryn-
wâlderein informeert over wat er in 
de dorpen onder de oudere bewoners 
leeft. Ook in dat platform zit een ver-
tegenwoordiger van de huisartsen-
maatschap, van de kerken en van de 
Seniorenraad. Al die vertegenwoor-
digers zijn de antennes, die eventuele 
behoeften signaleren en doorgeven.

Natuurlijk kan een oudere ook zelf 
aan de bel trekken. Hij kan telefonisch 
bij een van de Ferbiners terecht. Die 
Ferbiners brengen vraag en aanbod 
bij elkaar en coördineren. Voorlopig 
echter is het aanbod van vrijwilligers 
groter dan vraag om hulp.

Vraagverlegenheid 
Harke Heida, secretaris van de Stich-
ting Trynwalderein heeft voor dit ver-
schijnsel een mooi woord: ,,Er is een 
zekere vraagverlegenheid. Mensen 
durven nog wel eens te vragen om een 
boodschapje voor hen te doen, soms 
ook nog wel eens of iemand het gras 
wil maaien, maar er is veel schroom 
om te erkennen, dat men eenzaam is, 
dat men behoefte aan menselijk con-
tact heeft.’’

Ouderen voor ouderen, zoals dat in 
de Trynwâlden en omstreken gestalte 
krijgt, komt voor in Friesland en in 
Nederland, maar niet op grote schaal. 
Wel zijn er elders in wijken en dor-
pen burgerinitiatieven als het gaat 
om denken om elkaar. Hetty Hibma: 
,,Natuurlijk hebben we ons oor bij die 
organisaties te luisteren gelegd, heb-
ben we artikelen gelezen over hoe zo’n 
project op te starten, maar ook over 
hoe zo’n project loopt.’’

En dan blijkt, dat het op elke plek 
weer anders werkt. Er moet dus geke-
ken worden wat passend is en waarbij 
aangesloten kan worden. Het is een 

project van de lange adem eer de be-
volking beseft, dat er een organisatie 
in haar omgeving bestaat, waarop het 
een beroep kan doen. Datzelfde geldt 
ook voor mensen, die als vrijwilliger 
een steentje bij willen dragen. Heida: 
,,Vaak werkt het wederkerend. Ie-
mand, die aanbiedt een wandeling met 
iemand te maken, heeft zelf ook vaak 
wel wat behoefte aan gezelschap.’’

Trynwâlderein is een stichting en 
wordt niet gesubsidieerd door de ge-
meente. ,,Onze penningmeester Niek 
Hagoort is creatief in het aanschrijven 
van fondsen’’, zegt Heida. Fondsen, 
die geld beschikbaar stellen voor acti-
viteiten zijn in feite de sponsoren. 

Lezingen
De stichting heeft juist om het vergro-
ten van de naamsbekendheid behoefte 
om vaker naar buiten te treden. Dat 
gebeurde in december bijvoorbeeld 
voor een volle zaal in het Oentsjerkster 
Pro Rege met een lezing van professor 
Douwe Draaisma en dat gebeurde in 
januari nog eens met een lezing van 
verpleeghuisarts en filosoof Bert Kei-
zer, die sprak over de zin en eindigheid 
van het leven. Dan blijkt het onder-
werp ouder worden in de Trynwâlden 
veel mensen aan te spreken. 

Met die lezingen treedt de Stichting 
naar buiten, net zoals het dat ook doet 
met de duofiets. Dankzij sponsoren 
kon zo’n fiets worden aangeschaft en 
al vrij snel bleek die voorziening in 
een behoefte te voorzien. Die fiets is 
de zichtbare kant van Trynwâlderein 
en helpt mogelijk om de inwoners van 
de Trynwâlden en omstreken bewust te 
maken van het bestaan van de stichting.

Fotobijschrift: Hetty Sibma en Harke Heida op de duofiets die Stichting Trynwâlderein helpt om meer bekendheid te krijgen. Foto: Marcel van Kammen
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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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Een nieuwe fase
Wat hebben we gelachen aan de keu-
kentafel bij Alle en Klaske in Damwâld 
om de oude verhalen en foto’s van de 
school in Kollumerpomp in de jaren 
’90. Mooie herinneringen hebben ze 
eraan overgehouden. Net als Jordi van 
Kammen die zich maar liefst 25 jaar 
heeft ingezet voor de brandweer in De 
Westereen. Ook Piet en Jikke de Jong 
van de voorpagina keken voor een 
interview in deze krant terug op een 
mooie tijd in hun zelfgebouwde huis 
in Twijzelerheide. Het personeel en de 
bewoners van de Klimmer grepen het 
feit dat ze vijf jaar geleden verhuisd 
waren naar het nieuwe woonzorgcen-
trum aan voor een feestje. 

En dat is denk ik ook de kunst. Dat je 
ondanks de nieuwe fase die je ingaat 

toch met een goed gevoel terugkijkt 
op die goede oude tijd. En dat je de 
mooie herinneringen koestert. Ik 
heb als journalist al meerdere keren 
meegemaakt dat scholen in Noord-
oost-Friesland hun deuren moesten 
sluiten en ik ben bang dat de school 
in Kollumerpomp niet de laatste zal 
zijn. Maar ik hoop dat oud-leerlin-
gen, hun ouders en de leraren net als 
Alle en Klaske de mooie dingen niet 
vergeten. 

Zo proberen we als ‘leukste krant van 
Noordoost-Friesland’ altijd weer een 
positieve draai aan onze verhalen te 
geven. De aanleiding voor Piet en 
Jikke de Jong om te moeten verhui-
zen is niet leuk. Maar wat hebben 
ze een geluk dat Sake van der Kloet, 

Henk de Bruin en Henk Feenstra 
prachtige, duurzame woningen in 
Twijzelerheide hebben gebouwd. En 
hoewel ze ’s nachts soms wakker lig-
gen en denken ‘wat ha we bydein’, zijn 
ze blij dat ze de stap gezet hebben. 
Misschien een voorbeeld voor oude-
ren die voor dezelfde keuze staan?

Bij ons thuis staat onze oudste doch-
ter aan het begin van een nieuwe fase. 
De laatste weken stonden  in het te-
ken van Doedagen en Open dagen op 
de middelbare scholen. Voor ons zelf 
roept dat ook weer herinneringen op, 
want automatisch denk je weer even 
terug aan je middelbare schooltijd. Al 
is er in al die jaren wel heel wat ver-
anderd hoor. Niet de gebouwen, maar 
vooral het onderwijs. Quest, Dalton, 

Dockinga en Piter Jelles zijn de laat-
ste tijd woorden die bij ons aan tafel 
vaak ter sprake komen. 

Gelukkig weet onze dochter goed 
wat ze wil en wat ze niet wil. Nu nog 
hopen dat het advies bij haar keuze 
aansluit. Dat horen we binnenkort. 
Dan breekt er voor haar een nieuwe 
fase aan. Ze heeft er zin in en kijkt er 
niet tegenop om haar oude vertrouw-
de leventje op de basisschool achter 
zich te laten.

Zij niet, heit en mem wel!

Klasina van der Werf

Foto: Marit Anker

COLUMN

Jubileumfeest De Klimmer zorgt voor verbinding

‘Dy ekstra aktiveiten meitsje 
it sa leuk foar de bewenners’
DAMWÂLD - Het is alweer 
vijf jaar geleden dat het 
appartementencomplex De Klimmer 
2 van Zorggroep Alliade in Damwâld 
in gebruik is genomen door 24 
cliënten die eerst op de Wynbrekker 
en de Heerke Ateswei in Damwâld 
woonden. De medewerkers, 
verwanten én cliënten vonden dat 
wel een feestje waard en sloegen 
de handen ineen om er een 
onvergetelijke avond van te maken. 

Tekst: Klasina van der Werf 

,,Wy binne hiel bliid mei de meiwur-
kers’’, stelt Wally Brouwer wiens zoon 
Erwin in één van de appartementen 
woont. Twee van hen, Alie Groen en 
Marijke Jansma, organiseren regel-
matig leuke uitjes voor hun bewoners. 
,,Dy ekstra aktiviteiten meitsje it sa 
leuk foar de bewenners’’, zegt Marijke. 
Samen met twee cliënten – Wietze 
Wit en Elroy Joustra – en verwanten 
Tine Schregardus en Wally Brouwer 
organiseerden Marijke en Alie dit 
keer een feest met als thema Win-
terwille. Alle cliënten, medewerkers, 

oud-medewerkers, collega’s van de 
dagbesteding en buren waren uitge-
nodigd. Wat Elroy naar eigen zeggen 
het mooiste vond? Dat wethouder 
Kees Wielstra van Dantumadiel  en 
directeur Grietje Postma van Alliade 
langskwamen. Wally voegt eraan toe: 
,,It wie echt in dei fan ferbining.’’

Gemoedelijk feest
Dat het feest bij de prachtige locatie 
De Klimmer moest worden gehouden 
was al snel duidelijk. Alie: ,,Hjir ha wy 
fiif jier lyn it iepeningsfeest ek hawn 
en we ha in moaie binnentún.’’ Elroy 
regelde het budget en vanaf dat mo-
ment gingen de ideeën voor het feest 
alle kanten op. Er is zelfs nog gekeken 
naar een ijsbaan in de tuin. Uiteinde-
lijk werd het een gemoedelijk feest met 
een tent, muziek (de Sangersjongers 
uit Aldwâld en DJ Hendrik), gooche-
laar Lucas, sfeervolle aankleding, oud-
Hollandse spelletjes, warme chocomel 
en glühwein. ,,It wie in gouden greep 
om ek de buorren út te nûgjen’’, stelt 
Wally die zelf ook in de buurt woont. 
Omwonenden kwamen in grote getale 
op het feest af. De prijzen en de hapjes 
werden verzorgd door de Dagbeste-

dingen waar cliënten van de Klimmer 
werkzaam zijn. Zo had Elroy onder 
andere de prijzen voor het rad van 
avontuur bij de Snipel geregeld, waar 
hij werkt. De maaltijd – verzorgd en 
gesponsord door Chinees restaurant 
Kota Radja uit Dokkum – voor cli-
enten en personeel maakte het feest 
compleet.

‘Echt een vooruitgang’
,,It wie in gesellige boel’’, zo blikt Ma-
rijke terug op het Lustrumfeest. Zij 
werkt inmiddels 12,5 jaar als begelei-
der in de gehandicaptenzorg en Alie 
23 jaar. Sinds de verhuizing hebben de 
cliënten nu allemaal hun eigen appar-
tement. Op de vorige locatie deelden 
ze een huisje met z’n drieën. Dat ze 
nu allemaal hun eigen plekje hebben 
is volgens Alie een positieve ontwik-
keling. ,,Moatst neigean dat it soms 
al dreech is om samen te wenjen mei 
ien wêrs’t fan hâldst. Dizze minsken 
moasten harren hûs diele mei twa oa-
ren’’, zegt Alie. Haar collega Marijke 
voegt er aan toe dat het alleen wonen 
voor sommigen ook een nadeel kan 
zijn. ,,Net elkenien giet even maklik 
by in oar op ‘e kofje en dan kin it ek 

wol iensum wêze.’’ Wel zijn er genoeg 
momenten dat de mensen elkaar kun-
nen opzoeken rond koffie- en etens-
tijd. Verder is het maatwerk, maar 
cliënten voeren de eigen regie. ‘Samen 
doen wat wel kan’, zo luidt het motto. 
De 32-jarige Elroy Joustra heeft het in 
elk geval naar zijn zin op de Klimmer. 
,,We hebben een prachtlocatie gekre-
gen. Vooral als je het vergelijkt met 
waar we vandaan kwamen, dat was 
heel oud. Daar woonden we echt als 
een groep en nu begeleid zelfstandig. 
Dat vind ik echt een vooruitgang.’’

‘Eltse dei ferrassingen’
Volgens Wally Brouwer vindt ook hun 
zoon Erwin het prachtig om zijn ei-
gen appartement te hebben. Al is het 
voor Wally en zijn vrouw Klaske soms 
moeilijk om met hem te communi-
ceren. Erwin heeft bij zijn geboorte 
zuurstofgebrek gehad en hij heeft 
twee gehoorapparaten. ,,As hy dy net 
yn hat is hy net altyd even goed be-
rikber. Wy binne tige wiis mei dizze 
nije lokaasje. Earst tochten wy dat hy 
it selsstannich wenjen net oankoe, mar 
it giet hiel goed.’’ Vooral de relatie met 
de medewerkers, verwanten en cliën-
ten vindt Wally heel belangrijk. Daar-
om was het ook zo mooi dat het feest 

door deze drie partijen werd georga-
niseerd. ,,Ek Elroy en Wietze fûnen 
it moai om te helpen. En as it dan sa 
goed slagget, dêr groeist fan, dat fine 
we allegear moai.’’ Het belangrijkste 
vinden Alie en Marijke dat de cliën-
ten zich gelukkig voelen bij De Klim-
mer. ,,Dat is it gefal. Sels genietsje wy 
ek. Gjin dei is itselde en eltse dei sit 
fol ferrassingen’’, zegt Alie. Marijke: 
,,Ik gean nei in dei wurkjen altyd fol 
enerzjy wer nei hûs.’’

De feestcommissie van De Klimmer met van links naar rechts: Wally Brouwer, Marijke Jansma, 
Tine Schregardus, Alie groen en Elroy Joustra. Voor: Wietze Wit. Foto: Nanne Nicolai

Foto: Meint de Vries. 

Foto: Meint de Vries. 

Foto: Meint de Vries. 
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VACATURE: Constructiebankwerker/lasser/montagemedewerker – fulltime  

Wat ga je doen? 
Ben jij de persoon met passie voor techniek en heb je ervaring als constructiebankwerker of ben je net klaar met school en wil je 
graag aan het werk in deze branche?! Dan zijn wij opzoek naar jou! In de functie van constructiebankwerker ben je verantwoorde-
lijk voor het samenstellen en aflassen van onderdelen of constructies. Aan de hand van technische tekeningen voer je deze werk-
zaamheden zelfstandig uit. Ook diverse voorbereidende werkzaamheden zoals knippen, ponsen, zagen, boren en tappen behoren 
tot de voorkomende taken. Naast de genoemde werkzaamheden in de productiehal voer je ook waar nodig montagewerkzaamhe-
den uit op locatie.  
Ben je nog niet zo goed met bovengenoemde werkzaamheden? Geen probleem, je hebt bij ons alle ruimte om dit te leren.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Afgeronde VMBO/MBO opleiding in de techniek, bij voorkeur als metaalbewerker of werktuigbouwkunde; 
• Bij voorkeur heb je ervaring als constructiebankwerker en lasser; 
• Je hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig vanaf tekening werken; 
• In het bezit van een VCA diploma of je bent bereid deze te behalen; 
• Wij zoeken een teamplayer, prettige collega, iemand die flexibel is en netjes en secuur werkt;  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer; 
• Je bent per direct fulltime beschikbaar (startdatum is bespreekbaar); 
• Je bent woonachtig in de nabije omgeving van De Westereen. 

Wat bieden wij jou? 

• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Mogelijkheid tot het behalen van diverse diploma’s; 
• Fulltime functie met uitzicht op een vast contract!; 
• Informele werksfeer binnen een enthousiast team in een gezonde en groeiende onderneming; 

Organisatie 
Het familiebedrijf Postma Konstruktie wordt al gedurende 6 generaties, van vader op zoon, geleid in De Westereen. In onze  
moderne werkplaats worden verschillende soorten konstruktiewerken uitgevoerd: het maken van trappen, bordessen, staalkon-
strukties voor loodsen en winkels, staalkonstrukties voor stallen en wagenbergingen, balkonhekken, frames, staalwerk voor wo-
ningbouw, etc. 

Interesse? 
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie zo snel mogelijk per mail naar info@postmakonstruktie.nl t.a.v. Johannes 
Postma. Ook als je niet aan alle voorwaarden voldoet, maar je wel van mening bent de geschikte werknemer te zijn, dan komen wij 
graag met jou in gesprek. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: www.postmakonstruktie.nl  

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

Zonwering

  KNIKARMSCHERM

Knikarmscherm 
Malta met motor
Traditionele vorm waar absolute 
degelijkheid vanaf straalt. De decoratieve 
ribben die in zowel kap als voorlijst terug 
te vinden zijn zorgen voor betaalbare 
exclusiviteit. Half gesloten kap. In 
breedte 300 t/m 550 cm. Uitval 250 cm. 
Standaard in kleur zilver geanodiseerd of 
roomwit (RAL 9001). 17 doekkleuren. 

Kijk op hubo.nl/buitenzonwering voor 
meer informatie. 

Prijsvoorbeeld: 3 meter breed, 
uitval 2,5 meter.Inclusief motor.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

999.-*
VANAF

+ INMETEN 
+ MONTEREN

  ZONWERING OP MAAT

VACATURE: Constructiebankwerker/lasser/montagemedewerker – fulltime  

Wat ga je doen? 
Ben jij de persoon met passie voor techniek en heb je ervaring als constructiebankwerker of ben je net klaar met school en wil je 
graag aan het werk in deze branche?! Dan zijn wij opzoek naar jou! In de functie van constructiebankwerker ben je verantwoorde-
lijk voor het samenstellen en aflassen van onderdelen of constructies. Aan de hand van technische tekeningen voer je deze werk-
zaamheden zelfstandig uit. Ook diverse voorbereidende werkzaamheden zoals knippen, ponsen, zagen, boren en tappen behoren 
tot de voorkomende taken. Naast de genoemde werkzaamheden in de productiehal voer je ook waar nodig montagewerkzaamhe-
den uit op locatie.  
Ben je nog niet zo goed met bovengenoemde werkzaamheden? Geen probleem, je hebt bij ons alle ruimte om dit te leren.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Afgeronde VMBO/MBO opleiding in de techniek, bij voorkeur als metaalbewerker of werktuigbouwkunde; 
• Bij voorkeur heb je ervaring als constructiebankwerker en lasser; 
• Je hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig vanaf tekening werken; 
• In het bezit van een VCA diploma of je bent bereid deze te behalen; 
• Wij zoeken een teamplayer, prettige collega, iemand die flexibel is en netjes en secuur werkt;  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer; 
• Je bent per direct fulltime beschikbaar (startdatum is bespreekbaar); 
• Je bent woonachtig in de nabije omgeving van De Westereen. 

Wat bieden wij jou? 

• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Mogelijkheid tot het behalen van diverse diploma’s; 
• Fulltime functie met uitzicht op een vast contract!; 
• Informele werksfeer binnen een enthousiast team in een gezonde en groeiende onderneming; 

Organisatie 
Het familiebedrijf Postma Konstruktie wordt al gedurende 6 generaties, van vader op zoon, geleid in De Westereen. In onze  
moderne werkplaats worden verschillende soorten konstruktiewerken uitgevoerd: het maken van trappen, bordessen, staalkon-
strukties voor loodsen en winkels, staalkonstrukties voor stallen en wagenbergingen, balkonhekken, frames, staalwerk voor wo-
ningbouw, etc. 

Interesse? 
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatie zo snel mogelijk per mail naar info@postmakonstruktie.nl t.a.v. Johannes 
Postma. Ook als je niet aan alle voorwaarden voldoet, maar je wel van mening bent de geschikte werknemer te zijn, dan komen wij 
graag met jou in gesprek. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: www.postmakonstruktie.nl  



februari 2023 |  de Westereender |  23

Van postbode naar pionier en opbouwer

Kees Postma: ‘God 
is de regisseur van 
mijn leven’ 
Twintig jaar geleden kwam Kees Postma tot geloof. Nu, op zijn veertigste, is 
hij zijn derde betrekking als voorganger aangegaan en ligt er een succesvol, 
zelfgeschreven boek. Het vervolg verschijnt dit najaar. Hoe kwam een voor-
malige postbode en verzekeringsadviseur tot deze levensloop? Een gesprek 
over Ierland, hoop en vrees, schrijven en humor, maar vooral: vertrouwen. 

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum foto: Thirza Postma

Kortgeleden was het overal in het 
nieuws: Orlando Bottenbley is de 
nieuwe voorganger van Vrije Bap-
tistengemeente (VBG) Nehemia in 
Dokkum. Zijn komst is het gevolg 
van het vertrek van Kees Postma. Hij 
was zeven jaar lang voorganger in 
Dokkum. Sinds januari is hij dat één 
dag per week voor VBG Burgum, 
voortgekomen uit de groei van Nehe-
mia. Als onderdeel van het kernteam 
leidt Postma deze nieuwe gemeente.  
Postma is er enthousiast over. ,,Ik 
vind het heerlijk om iets nieuws op te 
bouwen. We vormen en kneden onze 
gemeente samen en zijn met hart 
en ziel aan elkaar verbonden.” De 
voorganger heeft ervaring met het 
leiden van een kleine gemeente. ,,We 
hebben vijf jaar in Ierland gewoond. 
Daar was ik ook mede-voorganger 
van een kleine gemeente. Dat bevalt 
mij goed: ik heb iedereen ‘in zicht’, 
de betrokkenheid is groot en we zor-
gen goed voor elkaar. Ik groei liever 
in de diepte dan in aantallen.”

De diepte in
De diepte in: daar heeft Postma er-
varing mee. Hij is pas veertig, maar 
is al voor de derde maal voorgan-
ger. ,,Thuis in Twijzelerheide de-
den we niets aan geloof. Ik ben pas 
op mijn twintigste tot geloof ge-
komen, in de Bethelgemeente in 
Drachten waar Orlando Bottenbley 
voorganger was. Ik vind het dan 
ook bijzonder dat de Dokkumer 
gemeente nu in zijn handen ligt.” 
Van zijn 15e tot zijn 22e was Postma 
postbode in De Westereen. ,,Dat 
deed ik naast mijn studie. Toen was 
je nog echt dé postbode, ik deed veel 
leuke contacten op.” Postma’s eerste 
fulltime baan was op een verzeke-
ringskantoor in De Westereen. ,,Op 

een gegeven moment merkte ik dat 
ik liever over het geloof praatte dan 
over verzekeringen. Ik heb mijn baan 
opgezegd, ben theologie gaan stude-
ren en bij een zendingsorganisatie 
gaan werken. Ik dacht: ik zie wel wat 
God voor mij in petto heeft.” 

Onrustig
Tijdens zijn studie gingen Kees en 
zijn vrouw Wieteke samen kamperen 
in Ierland. ,,Na thuiskomst liet Ier-
land ons niet los. We voelden: God 
heeft hier een bedoeling mee. We 
legden contact met Ierse christelijke 
organisaties en gingen er nog een 
week naartoe. Toen Wieteke zwan-
ger bleek te zijn besloten we toch hier 
te blijven. Het jaar erop ervaarden we 
een ‘push and pull’-gevoel. Hier blij-
ven was verstandig: Ruben was er 
net, Wieteke stond voor de klas en ik 
werkte voor de zendingsorganisatie. 
Maar we bleven onrustig.” 

‘Verlaat je land’ 
Ruim een jaar na Rubens geboorte 
sprak het echtpaar hierover met 
de timmerman die hun zolder ver-
bouwde. ,,Gaf God het ons maar op 
een briefje, wat we zouden moeten 
doen. Die zaterdagochtend kwam de 
post en lag er een folder op de mat 
van Discover Ireland: ‘W. Postma, 
ontdek Ierland’. De boodschap werd 
versterkt door de tekst die ik te le-
zen kreeg volgens mijn bijbelrooster: 
‘Abraham, ga uit uw land en uit uw 
vaders huis, naar het land dat ik u wij-
zen zal’. Het huis in Harkema waar 
we woonden was van Wietekes vader. 
Voor ons was het duidelijk: we gaan!” 

Gemeente in Ierland
,,We verhuisden in 2009 naar Ierland 
en woonden bijna vijf jaar lang aan de 

zuidkust. We deden gemeentestich-
tend werk: veel kinder- en jeugdwerk, 
preken en (muziek)diensten: alles om 
de mensen bekend te maken met het 
geloof. Veel Ieren hebben zich af-
gekeerd van het geloof, vanwege de 
schandalen in de Rooms-katholieke 
kerk. Het is mooi om te laten zien 
dat het anders kan. Toen de gemeen-
te echt ‘stond’, hebben we het overge-
dragen aan de bevolking. We hadden 
nog twee kinderen gekregen en be-
sloten terug te keren naar Nederland. 
Inmiddels hebben we vier kinderen, 
tussen 4 en 15 jaar. Vorig jaar ben ik 
een week terug geweest met de oud-
ste twee, dat was geweldig.” 

‘Als zo’n gemeente ‘staat’ 
begint het bij mij weer te 
kriebelen. Ik ben echt een 

opbouwer.’

Opbouwen
Postma vervolgt: ,,Inmiddels zijn we 
alweer tien jaar hier, maar Ierland 
blijft trekken. Het was een hele spe-
ciale periode in ons leven.” Het gezin 
vestigde zich in Burgum en Postma 
werkte nog twee jaar voor de zen-
dingsorganisatie. ,,Toen werd ik door 
VBG Nehemia in Dokkum gevraagd 
of ik wilde solliciteren als voorganger. 
Daar ben ik in januari 2016 officieel 
begonnen.” Een prachtige gemeente, 
benadrukt Postma. ,,Maar na een jaar 
of zeven, als zo’n gemeente ‘staat’, 
begint het weer te kriebelen. Ik ben 
echt een pionier, een opbouwer.”

Tussen hoop en vrees
Er speelde nog iets mee in Postma’s 
beslissing om te stoppen in Dokkum. 
,,Twee jaar geleden is mijn heit over-
leden, na een ziekbed van twee jaar. 
We leefden tussen hoop en vrees. 
Zijn overlijden hakte er behoorlijk 

in. Ik kreeg rugklachten en zat tegen 
een burn-out aan. In overleg met de 
gemeente heb ik een paar maan-
den thuis gezeten. Toen ben ik gaan 
schrijven: over het leven en het vak 
als voorganger. Vroeger zeiden lera-
ren dat ik leuk kon schrijven, nu zei 
een collega: ‘daar moet je wat mee 
doen’. Ik stuurde een paar columns 
naar een christelijke nieuwssite en 
die wilde het wel plaatsen.”

De retraite
Dat was voor Postma het juiste zet-
je: hij schreef door. ,,Ik stuurde vier 
hoofdstukken naar vier christelijke uit-
geverijen, drie van de vier reageerden. 
Ik koos voor KokBoekenCentrum en 
maakte het boek af. De Retraite gaat 
over zes dominees van verschillende 
gezindten die samen op retraite gaan. 
Het is ‘biografische fictie’: het gaat wel 
én niet over mij. Sommige verhalen 
zijn gebeurd, andere half. Het is een 
mix van serieuze, diepgaande verha-
len en humor, waarbij ik kritisch naar 
mezelf en de kerk kijk. In maart 2022 
kwam het boek uit. Inmiddels zijn er 
zo’n zestienhonderd verkocht en is de 
tweede druk uit.” 

‘Een dominee is ook maar 
een mens. Het enige dat 
echt van belang is, is je 

relatie met God.’ 

Je eigen relatie met God
Ook is er een audioboek én een En-
gelse vertaling. ,,Ik heb de Engelse 
versie zelf uitgegeven én zelf ver-
taald. Dat was pittig. Ik heb het aan 
een Ierse en Australische voorganger 
laten lezen en een Amerikaanse re-
dacteur in de arm genomen.” Zon-
dag 15 januari is het Engelse boek 
uitgekomen, inmiddels zijn er ruim 
vierhonderd verkocht. Postma heeft 
een contract voor een tweede deel, 
dit komt in september uit. ,,Ik pro-
beer een boodschap over te brengen: 
dat een dominee ook maar een mens 
is. Het enige dat echt van belang is, is 
je relatie met God. Dat is het mooiste 
wat er is, maar het brengt ook verant-
woordelijkheid met zich mee. Je kunt 
zeggen: God speelt een rol in mijn 
leven, of: God is de regisseur van 
mijn leven. Dat is iets heel anders.”

Het boek De Retraite is overal ver-
krijgbaar, onder andere bij de Evan-
gelische Boektiek in Dokkum. 

Kijk voor info ook op
www.keespostma.com

Oranje VW-bus: pure nostalgie 
en persoonlijke emotie
DE WESTEREEN - Als je bij de textielwinkel van Andries Korporaal (81) 
binnenstapt ga je terug in de tijd. Hier vind je textiel met de kwaliteit 
van vroeger, vriendelijke bediening en goede service. Iedereen in De 
Westereen weet de textielwinkel nog te vinden waar een assortiment 
beschikbaar is dat je elders niet meer kan vinden.

Tekst en foto: Dirk de Jong

Wat voor autoliefhebbers belangrijk 
is: de geschiedenis van zijn VW-
bedrijfswagens. Andries zijn vader 
verkocht als ondernemer ook pro-
ducten buiten de winkel in de om-
liggende dorpen. Daarvoor was een 
betrouwbare en solide bedrijfswagen 
nodig. De keuze viel op een degelijke 

bedrijfswagen van VW, de dealer zat 
vlak in de buurt. De relatie met deze 
dealer was zo sterk dat er elke twee 
jaar een nieuwe bedrijfswagen werd 
aangeschaft.

Andries Korporaal nam de fraaie 
oranje VW-bus uit 1973 over van 

zijn vader. De carrosserie en de mo-
tor is nog in nieuwsstaat. De kilome-
terstand is 80.000 over een periode 
van vijftig jaar. Andries: ,,Mijn bus 
is een echte binnenslaper. In al die 
jaren hebben de weergoden geen 
enkele invloed gehad op de auto. 
Sterker nog, in al die tijd heeft hij 
‘s nachts nog geen vijf dagen buiten 
gestaan. Voor mij is het nog steeds 
geen moment om rustiger aan te 
doen, elke dag is de winkel open en 
elke bestelling wordt met mijn VW 
Transporter keurig afgeleverd. De 
vraag of ik de VW wil verkopen is 
mij inmiddels honderden malen 
gesteld, en steeds is mijn antwoord 
gelijk: Uitgesloten! Deze bus is naast 
het zakelijke voordeel natuurlijk ook 
inmiddels nostalgie en voor mij per-
soonlijk emotie.’’
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‘De kippen zijn al van jongs af 
aan onderdeel van mijn leven’
DAMWÂLD – In de krant? Hugo Bruinsma aarzelt toch wel een beetje. Aan de ene kant wil hij dolgraag zijn 
verhaal vertellen over zijn passie, het kweken van kippen. Aan de andere kant is er het idee van geen slapende 
honden wakker maken, tenslotte woont hij in een nieuwbouwwijk in Damwâld. Een wijk waarin de onderlinge 
verhoudingen goed zijn. Uiteraard probeert hij eventuele overlast tot een minimum te beperken en slaagt 
Bruinsma daar uitstekend in. 

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

Daarom toch in de krant, passies moet 
je delen met je omgeving. Kippen fok-
ken, een hobby die juist in coronatijd 
een prachtige uitlaatklep was, maar 
ook zorgde, door zowel de vogelgriep 
als corona voor enorme beperkingen, 
omdat de shows niet door konden 
gaan. ,,Je bent bijna een jaar lang bezig 
met het fokken, je wilt de resultaten 
graag laten zien.”

Hugo Bruinsma is lid van PKV Frisia 
Dokkum e.o., een vereniging die op 23 
maart 1929 opgericht is als konijnen-
fokkersvereniging. In 1956 is Frisia 
breder opgezet en zijn de hoenderfok-
kers erbij gekomen. Sindsdien behar-
tigt de vereniging de belangen van alle 
leden die hoenders, dwerghoenders, 
konijnen, cavia’s sier- en watervo-
gels en sierduiven houden. Jarenlang 
was Bruinsma het jongste lid. ,,Over 
het algemeen zijn er toch meer ou-
dere leden, de animo onder de jeugd 
is aanmerkelijk minder. Aan de ene 
kant begrijp ik dat, maar ik vind het 
wel jammer. Als jong lid heb ik heel 
veel kunnen leren van de meer ervaren 
kwekers, ik heb daar dan ook dank-
baar gebruik van gemaakt om mijn 
hobby meer diepgang te geven.’’

Ook heeft Hugo naar eigen zeggen 
het geluk dat de ervaren fokker en 
tevens keurmeester Herke Brinkman 
uit Twijzel altijd bereid is om adviezen 
te geven. ,,De laatste jaren doe ik veel 
binnen deze hobby samen met dorps-
genoot en kameraad Johannes Scher-
jon. Het is prachtig om deze hobby 

samen te delen, om er over te praten 
en er mee bezig te zijn. Van het uit-
zoeken van het juiste broedei tot het 
inzenden op tentoonstellingen met de 
(hopelijk) beste dieren. Ik geniet daar 
enorm van”, aldus de hobbyist. Samen 
hebben ze zich toegelegd op het ras de 
Leghorn, waarin ook weer verschillen-
de kleurslagen te onderscheiden zijn. 
De grote stoere Leghorn is niet be-
paald het type dat gemakkelijk hand-
tam is te krijgen. ,,Dat robuuste, beetje 
eigenzinnig karakter, dat spreekt juist 
aan. Het totaal van de hobby geeft 
daarbij het gevoel van het buiten-/
landleven”.

Terwijl Hugo zich wijdt aan de kof-
fie, laat de imposante haan zich even 
horen. De machtige kam omhoog, 
de prachtige staart en de zeer fraaie 
kleuren, tonen duidelijk aan dat hier 
iets staat. Iets groots, iets imposants, 
een geboren leider en hoeder van zijn 
eigen kippen. De Leg-
hornhaan, wie kent hem 
eigenlijk niet. Wie is niet 
onder de indruk van deze 
kippensoort? Niet voor 
niks zijn nog de meeste 
animaties en afbeeldingen 
van een Leghornhaan. In 
de afgelopen jaren heeft Hugo zich 
steeds meer verdiept in dit ras en dan 
met name het Nederlands type. ,,Ik 
heb met dit ras toch wel echt even wat 
meer. Hoe meer je ervan weet, hoe 
dieper je erin duikt, des te mooier het 
wordt. Ja, de kippen zijn onderdeel van 
mijn leven, al van jongs af aan. Maar 

het is absoluut niet zo, dat ze mijn le-
ven beheersen. Het is een hobby, naast 
mijn gezin met drie opgroeiende kin-
deren en mijn vrouw. Er is ook ruimte 
voor sport, dat neemt ook een be-
langrijke plaats in, in mijn leven.” Tij-
dens het gesprek blijkt duidelijk dat 
Bruinsma niet leeft voor, maar juist 
met zijn hobby.  

De hokken van de hobbyist, geven 
direct een goed gevoel. Mooie, maar 
ook veilige, ruime onderkomens voor 
zijn kippen. Een steenmarter krijgt 
geen kans om binnen te komen en om 
eventueel een slachting aan te bren-
gen. Dit mede door een onaangename 
ervaring, ruim vijf jaar geleden toen 
de bouw van de woning er debet aan 
was, bij de tijdelijke hokken elders, 
dat de beveiliging van de kippen te 
wensen overliet. Hokken waarin dag-
licht, maar ook frisse lucht mede voor 
gezonde kippen zorgen. ,,Het dieren-

welzijn staat hoog op de 
agenda. Ik ga niet voorbij 
de grens. Laat dat duide-
lijk zijn. Kippen vormen 
uiteraard een potentieel 
gevaar voor vogelgriep. 
Natuurlijk ben ik bang 
voor vogelgriep. Kan ik 

het eventueel voorkomen? Ik kan de 
mogelijkheden van besmetting en een 
uitbraak tot het minimum beperken. 
Honderd procent garantie heb je niet. 
We hebben te maken met een lande-
lijke ophokplicht, hetgeen uiteindelijk 
tot resultaat heeft, dat we niet naar de 
shows kunnen. Ja, dat is erg jammer, 

maar zo erg niet als zieke kippen met 
vogelgriep of dat je andere kleindieren 
liefhebbers opzadelt met problemen, 
waardoor dieren massaal geruimd 
moeten worden.”

Het kakelen in de hokken, klinkt als 
een gezellige bijeenkomst. Waar-
schijnlijk is er druk overleg en waar-
schuwen ze elkaar. De ene Leghorn is 
de ander zeker niet, dat blijkt overdui-
delijk, zelfs voor een leek. Opvallend 
aspect daarbij is dat de eerst wat on-
opvallende en visueel minder aantrek-
kelijk ogende kleurslag Isabelpatrijs, 
veranderen in pareltjes als je er wat 
langer naar kijkt en Bruinsma boven-
dien uitleg geeft. Niet alleen wat be-
treft de kleine details, maar juist ook 
die specifieke raskenmerken, zoals al 
gememoreerd de opstaande kam en 
staart bij de hanen. En juist de val-
lende kammen bij de hennen. De 
Nederlandse Leghorn is een legras 
bij uitstek, en bij het gezin Bruinsma 
staat dan ook vaak een eitje op het 
menu. In ons land wordt hij alleen 
nog in stand gehouden door hobby-
fokkers. Deze fokkers zijn verenigd in 
de Nederlandse Leghorn Club. Hugo 
Bruinsma en Johannes Scherjon heb-
ben uiteraard de meest aansprekende 
en visueel mooiste soorten in hun col-
lectie. Een Leghorn is misschien niet 
de meest rustige kip, maar het gedrag 
is vaak afhankelijk van de eigenaar. 
Wanneer je dieren kalm benadert, zijn 
zelfs de levendigste rassen plezierig in 
de omgang.

Voor Hugo Bruinsma, vormden zijn 
kippen in de coronatijd voor momen-
ten van rust en vastigheid. ,,Ik kon 
doorgaan met wat mij bezighield. Ik 
kon thuiswerken en daarnaast ont-
spannen en dus genieten. Het is een 
hobby waar je elke dag mee bezig 
bent, maar als je de zaken op regel 
hebt, kun je in een half uurtje klaar 
zijn. Maar eerlijk, meestal duurt het 
langer, maar wat geeft het. Ik zie de 
contacten met PKV Frisia daarbij als 
een prachtig bijkomend aspect. Dat 
gaat heus niet alleen over kippen, maar 
je praat met mensen die net zoveel ge-
noegen beleven aan hun hobby. Ieder 
jaar in oktober is de Friesland Show 
in Holwerd, waar dan veel dieren in 
verschillende rassen worden getoond. 
Voor de leden van Frisia, een van de 
grotere verenigingen in Friesland met 
ruim 100 leden, een jaarlijks hoogte-
punt. Erkende keurmeesters beoorde-
len de dieren op hun raskenmerken. 
Ook een heel gezellige activiteit is het 
hokbezoek. Frisia-leden gaan dan met 
elkaar ‘op visite’ bij collega-fokkers 
van een zustervereniging ergens in het 
land. Of de collega’s van elders komen 
naar Noordoost-Friesland. Leden 
van PKV Frisia ontvangen het eigen 
clubblad ‘Us Hobby’. Dit clubblad 
verschijnt 4 keer per jaar en daarnaast 
hebben we een website en een digitale 
nieuwsbrief ”, besluit Bruinsma met 
een mooi stukje propaganda. Dat hij 
zelf ooit ook nog keurmeester wordt, 
sluit hij niet uit, maar zeker niet in de 
nabije toekomst.

Houdt u zelf kleindieren of bent u van plan dit te gaan doen? 
Vraag dan eens informatie bij een van de bestuursleden over het 
lidmaatschap. Meer informatie: www.pkvfrisia.nl

‘Leghorns 
zijn visueel 

aantrekkelijke 
legkippen’
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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,-

Wij zoeken voor ons park een: Wij zoeken voor ons restaurant: 

Kijk voor de volledige vacature-omschrijvingen op www.werkenbijsiblu.nl 
HHeebb  jjee  iinntteerreessssee?? 
Stuur je motivatie met curriculum vitae naar 
piter.vanderberg@siblu.nl 

HHeebb  jjee  iinntteerreessssee?? 
Stuur je motivatie met contactgegevens (e-mailadres en 
telefoonnummer) naar marrit.vandijk@siblu.nl of app naar 06—
23 85 22 95. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 
 

SSaalleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurr 
Je handelt de administratie rondom de chalet-verkoop af en hebt 
contact met leveranciers en kopers op het gebied van aftersales. 

AAccccoouunnttmmaannaaggeerr//  VVeerrkkooppeerr  cchhaalleettss 
Je adviseert potentiele kopers over de aanschaf van een eigen 
vakantiechalet op ons vakantiepark en laat ze de mogelijkheden zien. 

RReecceeppttiioonniisstt((ee)) 
Je heet onze vakantiegasten hartelijk welkom, zorgt voor de incheck, 
verhuurt fietsen, vertelt over de regio en nog veel meer. 

EEeenn  zzeellffssttaannddiigg  wweerrkkeenndd  kkookk 
Je maakt lekkere gerechten en kunt omgaan met de seizoens-
dynamiek van (veel) drukte in de zomer en meer rust in de winter. 

MMeeeewweerrkkeenndd  vvoooorrmmaann  ggrrooeenn  //  hhoovveenniieerr 
Je zorgt voor het onderhoud van al het groen, de speeltuinen en de 
netheid/ uitstraling van het vakantiepark en rondom Het Booze Wijf.  

BBeeddiieenneenndd  ppeerrssoonneeeell 
Ontvang onze gasten met een glimlach in ons restaurant of op het 
terras en bezorg hen een heerlijke dag uit. 

CCaaffeettaarriiaammeeddeewweerrkkeerrss 
In onze gezellige snackbar De Kombuis zorg je voor de bereiding en 
uitgifte van patat en snacks voor onze vakantiegasten. 

AAffwwaasssseerrss 
In de keuken zorg je met een gezellig team voor de snelle 
afhandeling van de afwas, zodat alles er lekker fris bij staat. 

Restaurant Het Booze Wijf ligt op het terrein van Siblu Lauwersoog en 
heeft een prachtig uitzicht over het Lauwersmeer. We verwelkomen in 
ons gezellige restaurant veel toeristen én inwoners uit de regio. 

Vakantiepark Siblu Lauwersoog ligt direct aan het Lauwersmeer, op 
nog geen 500 meter van het Wad. Je kunt bij ons kamperen of een 
chalet huren. Veel gasten genieten bij ons van de prachtige omgeving. 

Strandweg 1 
9976 VS Lauwersoog 

0519—349 133  
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Koopjesmarkt 

FEANWÂLDEN - Zaterdag 11 
maart van 10:00 - 15:00 uur is er 
in de Mienskip in Feanwâlden een 
koopjesmarkt, waar allerlei leuke 
tweedehands spullen verkocht 
worden. Bezoekers kunnen er te-
recht voor kleding, decoratie, speel-
goed, boeken en meer. Voor de lief-
hebbers is er koffie, thee, fris of wat 
lekkers verkrijgbaar bij de bar. 

Voor opgave voor een standplaats; 
stuur een email naar: 
mirjamgroen@live.nl

Dubbelconcert 

DOKKUM - Op vrijdagavond 
17 februari geeft het vrouwen-
koor Voxstrot (onder leiding van 
Ben Brunt) samen met klassiek 
ensemble Camerata Dockum 
(onder leiding van Jacqueline 
Brunt-Ebbers) van Opus 3 een 
dubbelconcert in de Dorékerk 
aan de Legeweg 14 in Dokkum. 
Aanvang 20.30 uur. De toegang is 
gratis, collecte bij de uitgang.

Keltische folk van 
Joint String Friends in 
Kloosterkapel
SIBRANDAHÛS - Een groep zeer ervaren muzikanten, die van ieder concert 
een feestje weet te maken. Zo zou je Joint String Friends (JSF) uit Leeuwar-
den / Dokkum het best kunnen omschrijven. Zondagmiddag 19 februari 
speelt de Keltische folkgroep in Kloosterkapel Sibrandahûs. Het concert 
begint om half vier.

De vier bevriende multi-instrumen-
talisten brengen een breed palet aan 
muzikale stijlen, met de nadruk op 
Keltische folk. Gevoelige ballads, 
robuuste folksongs, swingende jigs 
en reels plus Oost-Europese (dans)
muziek, het prijkt allemaal op het 
muzikale JSF-menu. De ‘Friends’, 
die allemaal meerdere instrumenten 
bespelen, maken ook uitstapjes naar 
americana en akoestische popmu-
ziek. Kortom, wereldmuziek in al zijn 
diversiteit.

De formatie Joint String Friends, 
die in 2008 is opgericht, bestaat uit 
Menno Schilstra (zang, gitaar, basgi-
taar, mondharmonica, whistles, per-
cussie), Sèbastian Meijer (viool, altvi-
ool, zang, percussie), Sicko Hoogterp 
(gitaar, mandoline, Irish bouzouki, 
basgitaar, spoons, zang) en Tuaq 
Pijlman (cajon, bodhran, percussie, 

zang). In mei 2019 ziet hun eerste cd, 
getiteld Down by the Banks of the 
Ocean, het levenslicht. Het album 
wordt lovend ontvangen. 

Inmiddels heeft de groep een ge-
duchte livereputatie opgebouwd. 
Enerzijds weten Joint String Friends 
te ontroeren met hun breekbare luis-
terliedjes, maar aan de andere kant is 
het altijd een vrolijke boel met deze 
heren. ‘Waar is dat feestje?’ Zon-
dagmiddag 19 februari dus in de 
Kloosterkapel Sibrandahûs. Aanvang 
15.30 uur. De deuren gaan open om 
15.00 uur. Kaarten à €12 – graag met 
gepast contant geld betalen – zijn 
verkrijgbaar bij de entree. Er is geen 
voorverkoop. 

Voor meer informatie zie: 
www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl

Programma nieuwe activiteitencommissie Krúswei in Damwâld
DAMWÂLD - De Krúswei in Damwâld heeft een nieuwe activiteitencom-
missie. De nieuwe commissie bestaat uit zeven personen, te weten Alie 
Groen, Annie Halbersma, Alie Hoekstra, Egon Snelders, Fokje van der 
Meulen, Tjitte Banga en Boudewijn van de Krúswei. Tot en met mei zijn 
klaverjasavonden altijd op de tweede donderdag van de maand En de 
bingo-avonden op de derde donderdag van de maand. Op 16 februari is 
de eerstvolgende bingo avond. 

Jeugddisco en Tryater 
Op 18 februari is er van 17.00 uur tot 
en met 18.30 een Kinderdisco in De 
Kruisweg in Damwâld. Vanaf 19.30 
tot 21.00 uur is er een disco voor 
mensen met een beperking. Op zater-
dagavond 11 maart vanaf 20.00 uur 
speelt Tryater het toneelstuk Bingo in 

de Kruisweg. Dit toneelstuk gaat over 
je groot houden en schaamte. Tine 
(Tamara Schoppert) leidt de bingo 
en ze komt te laat. Ze verontschul-
digt zich door de deelnemers van de 
bingo te vertellen, dat haar moeder is 
overleden. En dat ze haar in tien jaar 
niet had gezien. Ze was voor de bingo 

nog langs haar huis gelopen en ze zag 
hoe slecht het huis van haar moeder 
er uit zag. Dan schreeuwt er één van 
deelnemers. Bingo. Grote hilariteit. 
Daarna nemen de bingodeelnemers 
een bakje koffie en gaat het verhaal 
van Tine verder. 

Kaarten zijn te koop bij Priméra van 
der Weg in het winkelcentrum van 
Damwâld voor 17,50 euro of op de 
website van Tryater (https://tryater.nl ). 

Er zijn slechts 60 kaarten voor deze 
voorstelling en op is op. 

Vriendengroep organiseert 
Hollandse Avond 
DOKKUM - Op zaterdag 18 februari wordt sporthal de Doelstien om-
getoverd van sporthal naar evenementenlocatie voor De Hollandse 
Avond Dokkum. Deze avond zullen een groot aantal toppers van toen 
het Nederlandse lied vertegenwoordigen op het speciaal daarvoor 
gebouwde podium.

De avond wordt georganiseerd 
door een vriendengroep, van 
oudsher liefhebbers van de wat 
oudere traditionele piratenhits. 
Auke Dootjes, Gerben Kooistra 
en Nick Borgman  zagen dat – 
buiten de traditionele feesttenten 
- niet veel concerten meer georga-
niseerd worden. Zij besloten dat 
het tijd werd voor een ouderwetse 
Hollandse avond, gevuld met de 
piratenhits van toen, maar ook 
van nu. 

Ouderwets gezellig
De avond wordt vanaf 20.00 uur 
gevuld door de Esperando’s, af-
wisselend met optredens van 
Martin Sterken (Stemmingma-

kers), Anita (Rapsodies), Harten 
Tien, Lucas en Gea. Ook zal de 
welbekende Duitse Victoria He-
lena Fisher haar opwachting ma-
ken. Zij tourt door half Europa, 
maar komt deze avond speciaal 
naar Dokkum om alle hits van 
Helena Fischer ten gehore te 
brengen. Een ouderwetse feeste-
lijke Hollandse Avond in Dok-
kum vol muziek en gezelligheid. 
Kaarten zijn nu nog online ver-
krijgbaar en ook de avond zelf aan 
de kassa. Maar let op, er is een be-
perkt aantal bezoekers mogelijk. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de site 
www.hollandseavonddokkum.nl 

Bajesverhalen en 
ander ongemak 
kerkje van Wyns

WYNS - Henk Dillerop houdt zon-
dagmiddag 19 februari om 15.00 
uur een lezing over Bajesverhalen en 
ander ongemak in de kerk in Wyns. 
Henk Dillerop heeft ruim veertig 
jaar gewerkt tussen criminelen. Hij 
sprak met moordenaars, verkrachters, 
overvallers drugshandelaren en brand-
stichters. De afgelopen zestien jaar als 
gevangenisdirecteur en daarvoor vijf-
entwintig jaar als rechercheur bijzon-
dere zaken en als chef van de criminele 
inlichtingen dienst. 

Daarnaast is Henk al twintig jaar ac-
tief als dichter, organiseert hij graag 
kleinschalige kunst- en cultuurevene-
menten en hij is betrokken bij diverse 
theaterproducties. Henk neemt je in 
zijn verhalen mee in de wereld van 
art & crime. Die beide werelden laat 
Henk samenvloeien in een letterlijk 
‘boeiend’ en indringend verhaal over 
het leven binnen de muren van een 
gevangenis. Bijzondere verhalen op 
humorvolle wijze verteld over (levens)
langgestraften die trainen met honden 
en bekende acteurs, verlof en werken, 
vader-kind contacten, macht en on-
macht, vrouwen in detentie en emoti-
onele verhalen over de lange weg van 
herstel tussen daders en slachtoffers. 

Ook geeft hij antwoord op de vraag: 
Mocht de gedetineerde vader zijn 
stervende dochter van zestien bezoe-
ken? Iedereen krijgt overigens ruim-
schoots de kans die vraag te stellen, 
die hij of zij altijd al had willen stel-
len over detentie. Henk opent met 
zijn verhaal deuren, die iedere dag ook 
weer dicht gaan.

Markt voor Vrijwilligerswerk in iJsherberg

DOKKUM - Vrijwilligerssteunpunt van Stichting Welzijn Het Bolwerk houdt 
donderdag 23 februari van 15.00 tot 17.00 uur een inspirerende Markt 
voor Vrijwilligerswerk in de IJsherberg in Dokkum. Deze Markt is voor 
iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk, voor iedereen die vrij-
willigerswerk doet én voor organisaties die werken met vrijwilligers.

Tijdens deze Markt is er de moge-
lijkheid om informatie over vrijwil-
ligerswerk en vacatures te krijgen en 
te netwerken. Wilt u misschien wel 
met mensen werken? Of bent u juist 
iemand die iets wil doen met cultuur? 
Vind u het leuk om iets met taal te 
doen? Of liggen uw talenten meer op 
het gebied van digitale vaardigheden? 
Op de Markt vindt u een brede keuze 
aan organisaties die met vrijwilligers 
werken. En als u overweegt om vrij-
willigerswerk te doen maar nog niet 
weet wat, dan kunt u hier de mogelijk-
heden onderzoeken.

Inspirerende workshops
Ook kunnen bezoekers meedoen aan 
inspirerende workshops om hun ta-
lenten te ontdekken. Voor organisaties 
die met vrijwilligers werken wordt 

de kennismakingsworkshop In Vei-
lige Handen aangeboden. Hoe maak 
ik mijn organisatie veilig als het gaat 
om grensoverschrijdend gedrag? Voor 
mensen die in hun omgeving jong ta-
lent hebben dat niet benut wordt, voor 
ouders en doorverwijzers is er een 
workshop over het project ‘Zoek het 
uit’. U maakt kennis met het project 
waarbij verteld wordt wat het voor 
jongeren kan betekenen. Vrijwilligers 
die misschien wel meer willen kunnen 
een workshop volgen waarin verteld 
wordt wat het project ‘Valideren van 
vrijwilligerswerk’ voor hun kan bete-
kenen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Stichting Welzijn Het 
Bolwerk, tel. 0519-292223.
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Eettafel Sietse 

Stoel Sascha 

Beleef je mooiste
 momenten aan deze 

eetkamertafel.

Eettafel Sietse nodigt uit 
voor lange avonden tafelen 
en gezellige familie momenten.
In combinatie met stoel Sacha 
nu tijdelijk met een aantrek-
kelijk voordeel.

5 + 1
GRATIS*

STOEL SACHA

*Bij afname van een tafel Sietse met 6 stoelen Sacha in stof Bjorn beige
EK Living 1/2023. Model- en prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Genoemde prijzen zijn geldig tot 3 weken na verspreiding.

Uitschuifbaar 
in de maat ∅ 120, 140 of 160 cm 
met een tussenblad van 40 cm 

Tafel Sietse heeft 
een echt massief 
eikenhouten blad 
van 2,6 cm dik 
met een verjongde 
bladrand in de kleur 
Deer Brown, op een 
prachtig vormgegeven 
zwart onderstel.

De set is ook verkrijgbaar in andere 
houtkleuren en stof/leeruitvoeringen. 
Kom kijken en we informeren je graag 

over alle opties en prijzen.
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Actieprijs stoel 
Sacha in stof 
Bjorn beige 
op zwart 
onderstel

Vast in de maat 
∅ 120, 130 of 140 cm 

vanaf 
935.-

vanaf 
1549.-

Massief eiken eetkamertafel Sietse 
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Onze Prijspakkers

Als getoond 
met opsta-

functie 
€1799,-

1535.-
IN STOF
VANAF

1219.-
IN STOF
VANAF

959.-
IN STOF
VANAF

745.-
IN STOF
VANAF

Ontdek onze bijzonder ruime keus, ook in relaxfauteuils. 

Rome

899.-
IN STOF
VANAF
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Fauteuil 
Jeroen 

Nieuwe collectie!
Relaxstoel 
Gracia

Relaxstoel 
Jay

Relaxstoel 
Marvin 

MONTEUR WERKTUIG

BOUWKUNDE

Vakwerk
Sinds 1910

Scan de qr code voor onze vacatures!
Word jij onze nieuwe collega?

0511 42 45 00 j.deboer@damstra.nl

MONTEUR ELEKTRO

MONTEUR ALLROUND

DUURZAAM
MONTEUR ZONNEPANELENKOELMONTEUR

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

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

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

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

✃

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

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW
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Genoeg ambitie bij 
voetballer en ondernemer 
Oege Sietse van Lingen
TWIJZELERHEIDE - Katwijk, Parijs, een avontuur in Griekenland, enkele maan-
den Harrekiet en inmiddels – na een overstap op de slotdag van de transfer-
periode – speler van Victoria Rosport uit Luxemburg. De laatste maanden uit 
het voetbalbestaan van de 23-jarige Oege Sietse van Lingen uit Twijzeler-
heide gingen gevoelsmatig van links naar rechts. Is de ‘Nationaldivisioun’ in 
Luxemburg de plek voor Van Lingen om zich enige tijd te settelen? 

Tekst: Jelle Teitsma

In dienst van VVT zette de 7-jarige 
pupil zijn eerste stappen op het voet-
balveld. Aan de Bjirkewei in Twijze-
lerheide was al snel zichtbaar dat de 
dorpsclub een talent in de gelederen 
had. Wat goed is komt snel, want Van 
Lingen speelde zich vrijwel direct in 
de kijker van BVO’s. Van Lingen: 
,,In de jeugd bij VVT was ik vooral 
een veelscorende aanvaller. Ik zat 
een jaar op de voetbalschool van SC 
Heerenveen en twee jaar op die van 
FC Groningen. Als 10-jarige maakte 
ik de stap naar FC Groningen, waar 
ik voornamelijk als aanvallende back 
werd gebruikt. Ik heb acht jaar bij 
Groningen gespeeld. Na vervolgens 
één seizoen Jong Cambuur koos ik 
voor het amateurvoetbal.” Van Lingen 
verkaste naar derde divisionist ONS 
Sneek, waar hij werd herenigd met 
zijn goede vriend Sam Crowther. In 
de winter van 2020 kwam een verras-
send telefoontje uit Katwijk. ,,Ik stond 
blijkbaar al een tijdje op hun radar. Het 
voelde als een droom die uitkwam, 
spelen voor zo’n grote club. Ik heb er 
twee mooie seizoenen gehad, al waren 
de corona-onderbrekingen lastig. In 
mijn tweede seizoen brak ik ook nog 
mijn sleutelbeen. Het zat niet altijd 
mee, maar kampioen worden, de derby 
tegen Quick Boys spelen en enige tijd 
basisspeler zijn waren mijn voornaam-
ste doelen. Die zijn behaald.”

Griekse taferelen
Van Lingen heeft geen moeite om 
zich te laten omschrijven als avon-
turier. In augustus 2022 liet hij zijn 
contract bij VV Katwijk ontbinden, 
omdat een avontuur bij een topama-
teurclub uit Parijs lonkte. In die peri-
ode klopte ook een club uit Grieken-
land op de deur. Na een succesvolle 
stage onder de Griekse zon leek een 

deal in de maak, totdat Griekse gek-
kigheden zich aandienden. Van Lin-
gen: ,,De club was kampioen gewor-
den en zou de stap maken naar het 
tweede profniveau, de Griekse Super 
League 2. Vergelijkbaar met de Keu-
ken Kampioen Divisie in Nederland. 
Blijkbaar is op voetbalgebied niets ze-
ker in Griekenland, want de Griekse 
bond liet de nummer twee van dat jaar 
promoveren. Ondanks beloftes vanuit 
de club dat het goed zou komen, een 
rechtszaak én een hoger beroep ging 
de bond niet overstag. Het derde ni-
veau sprak mij minder aan, dus besloot 
ik in Nederland te gaan wonen en 
voetballen.” Van Lingen trok bij zijn 
ouders in Twijzelerheide in en kwam 
in contact met Harkemase Boys. Een 
overstap was snel beklonken.

Behoeden voor degradatie
Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, want na slechts enkele maanden 
op De Bosk te hebben rondgelopen 
diende een volgende transfer zich aan. 
Op de slotdag van de transferwin-
dow was het eind januari raak. Van 
Lingen tekent bij Victoria Rosport, 
uitkomend op het hoogste niveau in 
Luxemburg. ,,Harkemase Boys wist 
van mijn buitenlandse wensen, al 
merkte ik wel aan interim-trainer Jan 
de Jonge dat hij liever met jongens 
speelde waarvan hij wist dat ze het 
seizoen zouden afmaken in Harkema. 
Ik kon deze kans echter niet laten lig-
gen. Eerdergenoemde Sam Crowther 
speelt hier sinds de zomer en van hem 
had ik zeer goede verhalen gehoord. 
‘Regel maar dat ik kan meetrainen en 
een wedstrijd kan spelen’, zei ik tegen 
Sam. En zo geschiedde. Het had flink 
gesneeuwd in Luxemburg, dus mijn 
eerste kennismaking met de trainer 
was samen sneeuwschuiven, haha.” 

Van Lingen trainde en voetbalde zich 
meteen in de kijker en tekende niet 
veel later een contract. 

Handhaving
Rosport is een dorp met zo’n 2000 
inwoners en ligt aan de boorden van 
de rivier Sûre, vlakbij de Duitse grens. 
Victoria Rosport heeft met het Stade 
du Camping een pittoreske thuisha-
ven, met het hoofdveld naast de plaat-
selijke camping. De club komt uit in 
de BGL Ligue, het hoogste niveau 

in het land. Na vijftien speelronden 
staat de club dertiende, met slechts 
drie ploegen onder zich. ,,Ik omarm 
dit nieuwe hoofdstuk en hoop dat 
we ons in ieder geval veilig weten te 
spelen.” Een mooie bijkomstigheid 
van voetballen in Luxemburg heeft 
voor Van Lingen met de ligging te 
maken. Als eigenaar van Oape Sports, 
gespecialiseerd in het leveren van her-
stelmachines voor (top)sporters, kan 
hij vanuit Luxemburg alle kanten op. 
,,Het scheelt natuurlijk wel of je in het 

noorden van Nederland of in Luxem-
burg zit. De centrale ligging is ideaal, 
zeker gezien de relatief korte afstand 
tot landen als Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk.” 

Van Lingen heeft het er maar druk 
mee. Over een week start de competi-
tie. Hij kijkt ernaar uit: ,,Als aanvaller 
krijg ik hier een vrij rol aan de beide 
kanten, wat uitstekend bij mij past. 
Laat ook dit avontuur maar weer be-
ginnen”, sluit hij met een glimlach af.

Hardloop beginnersclinic SOER van start
KOLLUM - Loopgroep Kollum gaat op 4 maart van start met hardloop-
trainingen. Speciaal voor de beginnende als herstartende hardloop(st)
ers heeft de loopgroep de hardloop beginnersclinic Skuon Oan En 
Rinne (SOER) in het leven geroepen. 

In de trainingen leren deelnemers op 
een verantwoorde wijze, aan de hand 
van een beproefd trainingsschema 
voor beginnende hardlopers, stapje 
voor stapje op te bouwen naar een 3 
kilometer aaneengesloten hardlopen 
na acht weken. De trainingen zijn 
als volgt opgebouwd; warming-up, 
coördinatie, rek & strek, techniek, 
kerntraining & cooling-down. Je 

hoeft niet over een hele goede con-
ditie te beschikken als je begint met 
deze clinic, al snel ga je merken dat 
je vooruitgang boekt. Je kunt deze 
clinic op jouw eigen tempo en ni-
veau afronden. Het motto is: samen 
uit samen thuis. Het zal je hart en 
longen stimuleren, je spieren verster-
ken, evenals pezen, botten, gewrich-
ten en bindweefsel.

De clinic bestaat uit acht trainin-
gen op de zaterdagochtend om 9.30 
uur. De trainingen duren ongeveer 
70 minuten. De start is op 4 maart 
bij de Campus Kollum. De groeps-
grootte bestaat maximaal uit vijftien 
deelnemers. De trainingen worden 
verzorgd door hardlooptrainer Jelle 
Postma. Na de clinic is er de mo-
gelijkheid door te stromen naar een 
vervolggroep.

Voor vrijblijvend info 
en/of opgave: 
loopgroepkollum@hotmail.com
of 06-23505207.

Beginnerscursus hardlopen Dokkum van start 

DOKKUM - De beginnerscursus 
hardlopen is weer van start 
bij Loopgroep Hugo Veenker 
in Dokkum. Onder leiding van 
hoofdtrainer Hugo Veenker zul-
len de lopers in zes weken tijd de 
grondbeginselen van het hardlo-
pen bijgebracht worden. 

De cursus word na zes weken op 18 
maart 2023 in Dokkum met een 3 
km loop afgesloten. In Dokkum is 
twee keer per week (woensdag en 
zaterdag) de mogelijkheid om geza-
menlijk, onder leiding van een gedi-
plomeerd trainer te trainen. De kos-
ten voor de beginnerscursus t/m 18 
maart van 11 trainingen (elke week 
zaterdagochtend en woensdagoch-
tend of -avond) bedragen € 62,50. 
Inclusief het beginnersschema en een 
medaille na de 3 km afsluitende loop.
Na deze zes weken kun je nog vijf 

weken twee keer per week door-
trainen bij de groep om daarna deel 
te nemen aan de 5 of 10 km bij de 
Dokkum Bonifatiusloop op zaterdag 
22 april 2023. Naast deze trainingen 
krijgen de deelnemers ook antwoor-
den op vragen die er zijn rondom 
hardlopen, voeding, schoeisel en kle-
ding. Goede en vooral bij je passende 
hardloopschoenen zijn heel belang-
rijk. Ga voor advies naar Intersport 
Dokkum, geef aan dat u bij ons de 
cursus volgt en u ontvangt 10 % kor-
ting op uw hardloopschoenen.

Onder de deelnemers aan de begin-
nerscursus , die nog geen lid zijn 
van de loopgroep, zal een functio-
neel hardloopshirt worden verloot. 
Inschrijven voor de beginnerscur-
sus kan via info@lopenmethugo.nl. 
Meer informatie: Hugo Veenker, 
tel: 06-38220546.

Oape Sports: 
van bijnaam naar 

bedrijfsnaam

Als 16-jarige speler van FC Gro-
ningen bedacht Oege Sietse van 
Lingen het concept van zijn hui-
dige onderneming, Oape Sports. 
Hij voetbalde en werkte spaar-
geld bij elkaar om in 2021 zijn 
onderneming te lanceren. Zijn 
visie daarop is mooi. ,,Ik neem 
mezelf als voorbeeld. Bij FC 
Groningen trainde ik soms acht 
keer per week, ging ik naar school 
en was ik dagelijks constant aan 
het reizen. Tijd voor herstel was 
er amper. Wat zou het handig 
zijn om een eigen herstelmachi-
ne te hebben, dacht ik toen. Dat 
probeer ik nu over te brengen op 
topsporters. Schaf zelf zo’n appa-
raat aan, zodat je niet afhankelijk 
bent van de club waar je speelt.” 
Overigens is Oape een grappige 
bijnaam, ontstaan uit Oege + Aap 
= Oape. ,,Omdat ik altijd fysiek 
sterk was, stond Oape niet voor 
een normale aap, maar voor een 
sterke Gorilla. Vandaar de gorilla 
als symbool voor Oape Sports.’’
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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

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt.

Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. 

Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. 

www.vanwieren-vellinga.nl

Samen stappen ondernemen

www.dma.frl
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WIJ LEVEREN AL 30 
JAAR VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT!
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Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl

0511-476925

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

11 februari 2023 Beginners cursus hardlopen in Dokkum, zie de site
Vanaf 31 januari 2023 Jeugdgroep atletiek vanuit ASM, 7 t/m 12 jaar, 

zie de site
22 april 2023 Dokkum Bonifatiusloop

Loopgroepen in Dokkum, Bergum en Oosternijkerk, zie de site

06 - 3822 0546
info@lopenmethugo.nl www.lopenmethugo.nl

 

 
www.lopenmethugo.nl     06-38220546   info@lopenmethugo.nl 
     0511-424317   
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 Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.
27 maart 2021 ovb beginnerscursus Dokkum, zie de site

5 t/m 9 april LOPENmetHugo KidsRun op de basisscholen 
10 t/m 17 april VirtualityRun Bonifatiusloop, zie de site

  Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk 

Zuiderschand 1-A, 9101 PZ Dokkum

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

SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Koffie met gebak
- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

ER OP UIT?



februari 2023 |  de Westereender |  31

De weg kwijt
Op weg naar Duitsland bleek plotse-
ling ergens ter hoogte van Oosterwolde, 
toen we de eindbestemming invoerden, 
Duitsland niet meer te bestaan, in ons 
navigatiesysteem althans. Duitsland 
was een grote witte vlek op het scherm.

Wat we aan kaarten bij ons hadden stel-
de weinig voor. Eén kaart slechts, van 
de Elfmerenroute en die loopt niet door 
Duitsland. Paniek was er niet, maar 
ontreddering waarde wel even door de 
auto. Even een hapering in het naviga-
tiesysteem en we zijn weg kwijt, letter-
lijk en figuurlijk.

Vroeger deden we het zonder en we 

kwamen altijd aan waar we van plan 
waren aan te komen. Nu geven we ons 
over aan het systeem, prijzen we de 
vooruitgang en weten niet meer wat te 
doen zonder.

Jullie hebben toch Google Maps op jul-
lie mobieltje, suggereerde later iemand. 
Dat klopt, maar voor Google Maps zijn 
we nog in opleiding. We zijn gevorderd 
tot het openen van de app en zien daar 
altijd waar onze auto zich bevindt. Dat 
wisten we al, wij zaten erin.

We besloten in Emmen naar de VW-
dealer te gaan. Het zal iets met de 
laatstgehouden update van het systeem 

zijn, legde de aardige verkoper uit. Hij 
verdween naar de werkplaats en kwam 
terug met een chipkaartje.

Hij verwisselde de kaartjes in het na-
vigatiesysteem en daar was Duitsland 
weer. We waren hem innig dankbaar 
en vroegen wat het moest kosten. Hij 
vroeg waar we vandaan kwamen. Cam-
buur, schatte hij in en we beaamden het. 
,,Dan kost het niets’’, zei hij, Emmen-
supporter kennelijk. Cambuur en Em-
men, gedeelde voetbalellende schept 
een band.

Eenmaal weer op weg wentelden we 
in ons geluk bij de aanblik op het volle 

scherm met Duitse autowegen en het 
vlaggetje in de verte bij de eindbestem-
ming. We prezen wederom de vooruit-
gang, maar maakten ons tegelijkertijd 
zorgen over de afhankelijkheid daarvan.

Ik vertelde later een kennis van ons 
‘avontuur’, hij had onze leeftijd en zei: 
,,Ach jonge, froeger, dan wiene we trije 
wiken op fakânsje en bellen wy heech-
stens ien kear nei hûs. No belje de bern 
om de tsien kilometer en stjoere ek 
noch in foto.’’ 

Bonne Stienstra

COLUMN

Gretienus Gommers 
‘leit latte heger 
as nedich’
DE WESTEREEN - Gretienus Gommers uit De Westereen werd in 1994 we-
reldkampioen veldrijden bij de Junioren in een jaar dat hij ook Nederlands 
kampioen werd. Hij mocht zich drie jaar later de eerste beroepsrenner in 
het veldrijden van Friesland noemen. Om die reden verhuisden Gretienus 
en Allet de Vries naar Veghel in Brabant waar de in 1975 geboren veldrij-
der bijna vijf jaar prof was.

Tekst: rynk bosma

Die wereldtitel Junioren in het Bel-
gische Koksijde kwam op 31 januari 
1994 niet helemaal uit de lucht vallen. 
Gommers behoorde vooraf tot het rij-
tje favorieten, immers ook Nederlands 
kampioen Junioren, maar had qua par-
cours de meevaller dat het per uitzon-
dering een strandcross was. ,,Dat ge-
lok hie ik want soks kaam mar ien kear 
yn de tsien jier foar en fytse op sân lei 
my wol.’’ Een WK waar de jongere 
Belg Sven Nijs als tiende eindigde. 

Gommers analyseert ietwat beschei-
den nu dat hij inhoudelijk misschien 
wat te licht was, maar technisch was 
hij wel erg goed. Met de goede eigen-
schap op het juiste moment te kunnen 
pieken zonder last te hebben van over-
bodige mentale druk.

‘Dy jonge moat op fytsen’, zo advi-
seerde pake Tjip Haakma al vroeg 
en dat was niet gebruikelijk in Kol-
lumerzwaag waar de meeste leeftijds-
genoten lid werden van voetbalclub 
Friese Boys. Gretienus kreeg zijn 
eerste fiets toen hij zes jaar oud was, 
hij werd lid van Wieler-
vereniging Otto Ebbens 
in de Westereen en won 
in Drachten zijn eerste 
veldritwedstrijd. ,,Dat 
wie de Egbert Lagro 
veldrit, ik wie doe acht 
jier en mocht meidwaan 
yn de kategory mei ek 
njoggenjierrigen. En dy wûn ik ek. 
Der waarden dat jier tsien wedstriden 
hâlden en ik wûn se allegearre.’’

Het nadeel van dit succes was: ,,Ik wie 
it net wend te ferliezen.’’ Maar altijd 
winnen betekende ook op zoek gaan 
naar nieuwe, landelijke uitdagingen. 
En vergeet ook niet, zo zegt Gom-
mers, dat het fietsen in die tijd met 
een Freddy van der Werff of een Anne 
Koster toch meer lokaal aan de weg 

timmerde. ,,Hast elk doarp hie doe 
wol in eigen ‘ronde’ of ‘criterium’.’’ De 
vleugels uitslaan met dank aan trainer 
Peter Nieuwenhuis, en dan in beeld 
komen bij de nationale selectie.

,,As je yn de nasjonale seleksje fytse 
dan binne je in talint dy’t altiten 
foaryn meidocht, supertalinten as Ma-
thieu van der Poel of Wout van Aert 
komme je mar ien kear yn ‘e 25 jier 
tsjin.’’  Toen Gretienus als 22-jarige 
werd benaderd om prof te worden in 
1997 koos hij bewust voor een kleine 
ploeg. ,,Ik ha doe ien gesprek hân mei 
Jan Raas fan de Rabobankploech en 
mei de wiisheid fan no hie ik dat mis-
kien wol dwaan moatten.’’ Maar het 
werd Van Kasteren Sanering (VKS) in 
Veghel waar zijn vrouw Allet een baan 
op kantoor kreeg en Gretienus een 
contract tekende dat hem een mini-
mumloon als werknemer garandeerde. 
,,It wie kwa fertsjinsten allegearre wol 
rojaal boppe ‘Jan Modaal’ hear.’’

Eergevoel en ambitie zijn twee ele-
menten die onmisbaar zijn voor een 

beroepsrenner en daar 
kwam voor Gretienus 
nog bij: ,,Ik lei de latte 
altiten heger dan as ne-
dich wie, en dat is no 
noch sa.’’ Want het leven 
van een prof met een 
relatief kort veldritsei-
zoen oogt dan wel ideaal, 

maar had zo ook zijn schaduwkanten: 
,,Je binne dei en nacht mei dat fytsen 
dwaande. Twa kear hoasje of in bytsje 
snotterich, fuort tinke oan de ynfloed 
dy’t soks ha kin op ‘e folgjende wed-
striid. Je ha konstant stress, konstant 
dwaande mei eigen lichem en dingen 
dy’t fan ynfloed wêze kinne op de earst 
folgjende wedstriid.’’

Je zou de wedstrijden van een uur in 
het veldrijden volgens Gommers nog 

het beste kunnen vergelijken met de 
1500 meter als schaatsafstand. ,,Te lang 
foar de koarte sprint en te koart foar in 
duerôfstân.’’ Met als gevolg de verzu-
ring. ,,En dat kin gruwelik sear dwaan, 
mar ik fûn it leuk om’t it my lei.’’ 

Gommers trainde als prof vaak met de 
vier jaar oudere Richard Groenendaal 
die in 1999-2000 in zijn eigen Sint-
Michielsgestel wereldkampioen veld-
rijden werd. ,,As prof wurde je op it 
lêst wurdich fan je sels, je moatte jesels 
konstant útdage. Richard en ik treen-
den dan de Mergellandroute en as wy 
dan boppe in bepaald gemiddelde sie-
ten dan traktearden wy ús sels op slja-
chrjemme by de appeltaart.’’

Een liesblessure in combinatie met ‘Ik 
wie der wol klear mei’ zorgde ervoor 

dat Gommers na twee jaar fietsen 
bij VKS en drie jaar bij de ploeg van 
Rietveld Bouwbedrijf uit Woerden 
het voor gezien hield. De sponsor 
wilde aandacht voor dat afscheid, bij-
voorbeeld tijdens een nationale cross 
in Woerden. Maar Gommers ‘hie syn 
nocht’ en is overigens goed behandeld 
door zijn ploeg. ,,Ik bin yn jannewa-
ris 2002 stopt, mar krige trochbetelle 
oant ein maart wylst ik doe net mear 
treende. Dus ik bin goed behannele.’’

Terug naar Friesland waar Gommers 
een baan kon krijgen als aftersales me-
dewerker bij Koga Myata. ,,It wurk 
wie moai om te dwaan, ek al omdat 
je om fiif oere nei in wurkdei echt frij 
binne. Dat wie wol wennen hear. Net 
mear 24 oeren deis dwaande mei fyt-
sen, dat wie hielendal nij foar my.’’ 

Ook het veldrijden is inmiddels an-
ders geworden, zo vernam Gommers 
wel van trainingsmaat Groenendaal. 
Met dertig man gezamenlijk een 
kleedkamer delen veranderde in het 
individualisme van een voorbereiding 
in een grote, eigen camper. Ook het 
‘dom stampen’ van vroeger wordt nu 
wetenschappelijk in wattages geme-
ten. Wat gebleven is dat het veldrijden 
nog altijd een relatief kleine sport is 
met harde onderlinge wetten. ,,Ien sei 
in kear tsjin my ‘Do bist te earlik’, ‘nee’, 
sei ik, ‘De oaren binne te gemeen’.’’ 
Want Gretienus Gommers heeft ook 
in andere opzichten ‘De latte heger te 
lizzen dan as nedich.’ 

‘Net mear 24 
oeren deis 

dwaande mei 
fytsen, dat wie 

hielendal nij 
foar my’

Gretienus Gommers in actie in september 1998. 
Foto: uit het archief van Gommers/fotobureau 
Cor Vos.
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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

De Westereen
Doarpsstrjitte 9
Vraagprijs: €264.500,- k.k.

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

Opende
Sjallemastraat 8
Vraagprijs: €299.500,- k.k.

Engwierum
It Roster 16
Vraagprijs: €235.000,- k.k.

Opende
Sjallemastraat 43
VERKOCHT

Niawier
Bornensisstrjitte 5
Vraagprijs: €389.000,- 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...

Triemen
Migchelbrinkwei 18
Vraagprijs: €289.000,- k.k.

Harkema
De Flearen 58
Verkocht

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

VERKOCHT

Harkema
Pauloane 47A
Verkocht 

Augustinusga
W.B. v.d. Kooiwei 25
Vraagprijs: €217.500,- 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.

Grootegast
Lignelaan 10
Vraagprijs: €375.000,- v.o.n.

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

Kollumerpomp
Jakob de Graafstraat 48
Verkocht

Zoutkamp
Wilhelminastraat 30
Vraagprijs: €167.500,- k.k.

Buitenpost
Nyckle Haismastraat 22
Vraagprijs: €195.000,- k.k.

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

Opende
Provincialeweg 65
Vraagprijs: €365.000,- k.k.

VERKOCHT .o.v.

VERKOCHT

VERKOCHT o.v.

VERKOCHT

     VERKOCHT VERKOCHT o.v.

VERKOCHT


